
FM2017
Vilobí del Penedès
DEL 15 AL 22 D’AGOST

segueix el ritme!





                         Obra pública i privada
                         Manteniments industrials
                         Construcció en general
                         Servei tècnic i assessorament

        BONA FESTA MAJOR !!
                                 Masia Borregaire, annexa 2, 08735 Vilobí del Penedès
                                       Tel.: 687 869 759. e- mail.: blascavi@hotmail.com



“Podem pensar que 
la Festa Major són cinc dies, 
però ens equivoquem...



...és Festa Major 
molt abans que en sigui 
i molt després d’haver-ne estat.” 



LA MONTSE, EL NIL, EL RAFEL, EL RICARD, LA ROSER, EL MON, L’EVA I LA CARMEN, 

vivint la Festa Major durant un any sencer.  



SALUTACIÓ
Convilatans de Vilobí! Com passa el temps! Sembla 

que era ahir quan preparàvem amb il·lusió el repte d’or-
ganitzar la nostra festa major, i vet aquí que ja hi tornem 
a ser. La nostra festa, la vostra, la de tots, en què el nos-
tre poble s’omple d’actes pensats perquè en gaudeixin 
des dels més menuts als que ja no ho som tant, tots ells 
pensats per complaure tothom; si més no, aquesta és la 
nostra intenció. 

Aquest any ens hem inspirat en “Segueix el ritme”, ja que 
aquest 2017 tenim una entitat que en fa 10; sí, sí, 10 anys 
en què no han parat de moure’s i ballar amb molt de rit-
me i que involucra moltes edats, i per aquest motiu seran 
els encarregats de fascinar-nos amb el pregó d’enguany. 
Des de la Comissió els volem felicitar i donar-los les grà-
cies per ser-hi quan els hem necessitat. 

Hem organitzat actes nous, i entre aquests creiem que 
algun serà especial, al nostre parer, és clar. En la cercavila 
del divendres estrenem un ball: el de Cercolets, integrat 
per noies valentes i amb ganes de passar-s’ho bé amb 
molta empenta i il·lusió. A totes elles, molts ànims per 

aquest repte que acaben d’iniciar, i el nostre agraïment 
per enriquir-nos amb el vostre afecte i la vostra entrega. 

Donem les gràcies també a tothom que participa en 
aquesta festa: treballant o gaudint, ballant o ensenyant, 
cuinant o menjant… Tothom hi té cabuda. Sense vosal-
tres no tindrien cap sentit aquests dies de disbauxa. A 
totes les entitats, que un any més han volgut participar 
en els actes organitzats, fent encara més gran i especial 
aquests dies, omplint-los de música, colors, danses, es-
purnes… Sense vosaltres la nostra festa no tindria sentit. 
Un cop més, gràcies. 

Així doncs, posem-nos a punt, dibuixem-nos un gran 
somriure, decorem la façana amb el domàs, posem-nos 
el mocador, POSEM-NOS EL BARRET, encenem el nostre 
cor d’alegria i SEGUEIX EL RITME!!!!  

Bona Festa Major!

Montse, Nil, Rafel, Ricard, Roser, Mon, Eva i Carmen 



Bona Festa Major 2017!

Mas d’en Roc, s/n | 08735 Vilobí del Penedès | 630 952 109 | 93 897 82 71 | www.vitiserveispenedes.com | viti@vitiserveispenedes.com



Plaça de la Vila s/n
Vilobí del Penedès 08735

93 897 83 81

US DESITGEM UNA 
BONA FESTA MAJOR!!!



Bona Festa Major! 



 
 
 
 
 
 

TREBALLS DE RETROESCAVADORA I TRACTOR 
 

- CLAVATS DE PALS PUNTERS DE FUSTA 
- DESBROÇADORA AMB RETRO I TRACTOR 
- EMPARRATS 
- MOVIMENTS DE TERRES 
                                                  

 
 

     
   

 
 

    VENDA DE: 
      
 -  OLIVERES    (de 100 a 300 anys) 

         -  CALÇOTS (temporada) 
    -  LLENYA  

 
 
 
 

 
ALEXIS COLOMÉ ROVIRA 
TEL. 676 522 114 
alexiscolome@gmail.com 
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TREBALLS DE RETROEXCAVADORA I 
TRACTOR

- Clavats de pals punters de fusta
- Desbrossadora amb retro i emparrats
- Moviments de terres

VENDA DE: 

- Oliveres (de 100 a 300 anys)
- Calçots (temporada)
- Llenya 





Bona Festa Major! 



www.planasalbareda.com
Carretera de Guardiola, Km 3. Vilobí del Penedès - Barcelona | 93 892 21 43



www.                     .com





COMPROMESOS AMB EL TERRITORI,
COMPROMESOS AMB LA NOSTRA GENT



 
Un homenatge a la terra… 

 

    …un homenatge al paladar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindem per una Bona Festa Major amb  

Vins i Caves MontPicolis 
 
 
Venda de vi i cava al detall:  
C/ Cal Pacra n. 3, n. 7  
Vilobí del Penedès  

www.montpicolis.cat 
93 897 83 98 

montpicolis@montpicolis.cat 
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Vins i Caves MontPicolis 
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C/ Cal Pacra n. 3, n. 7  
Vilobí del Penedès  

www.montpicolis.cat 
93 897 83 98 
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Carme Desembre Alimentació
c/Can Picolis, 5. Barri de Bellver
Vilobí del Penedès 
Tel. 93 897 85 20



EL ROMÀ I EL ROGER

ideant i visualitzant la seva andròmina. 



DIMARTS 15/08 
a les 12.30 h 
a l’església parroquial de 
Vallformosa de Vilobí

Missa solemne per celebrar la festa de la Mare de Déu i de Sant Roc, patrons 
de Vilobí del Penedès. Durant la missa i en acabar hi haurà l’actuació de la 
Coral del Foix, de Torrelles de Foix.

Tot seguit, als jardins de l’església parroquial de Santa Maria de Vallformosa hi 
haurà un petit refrigeri al qual esteu tots convidats.

Hi col·laboren: Caves Masia Vallformosa, 
Caves Suriol del Castell, Caves Loxarel, 
Caves Planas Albareda, Caves Maset 
del Lleó, Caves Ludens, Estació Serveis 
Penedès, IADA, Industries Bolcar, 
Fusteria Vilobí, Ajuntament de Vilobí, 
Josep Arbós SL, Assegurances Sellares, 
Hotel Rural Cal Ruget, Vintacap. 



ELS GRUPS DE CERCAVILA

ballant la FM molt abans de la cercavila. 



DIJOUS 17/08 
a les 19.30 h 
al Casal de la Gent Gran

Inauguració de l’exposició dels 
“treballs manuals” de l’Associació 
de la Gent Gran. Durant l’acte els 
assistents podran gaudir d’una 
copa de cava i pastes. 

a les 22.30 h 
al Centre Cívic 

El grup de teatre Dit i fet presenta 
les obres: 

Sala d’espera: sovint les coses no 
són el que semblen

Cantata: estrena mundial 
d’aquesta composició 
interpretada per la secció lírica 
de Dit i Fet. 

Entrada gratuïta.
Obertura de portes a les 22.15 h.

Notes d’interès: 
En anar al seient se us acompanyarà 
respectant les files de cadira. No es 
permetrà reservar cadires. No es 
deixarà posar els nens davant l’esce-
nari. En el cas que hi assisteixin nens, 
els seus pares o responsables han de 
fer-se càrrec de mantenir-los en silenci 
i no deixar-los aixecar-se durant l’acte. 
És molt important el respecte i col·la-
boració de l’espectador per al perfecte 
funcionament de l’espectacle. Un cop 
començat l’espectacle, no es permetrà 
l’entrada al recinte. La Comissió de Fes-
tes no es fa responsable de les paraules 
malsonants o bé tot allò que es digui o 
faci sobre l’escenari i que pugui ferir la 
sensibilitat de l’espectador. 



EL GRUP DE DIABLES 

passant l’estiu fent sàtira dels últims 365 dies a Vilobí. 



DIVENDRES 18/08 
a les 19.30 h 
a la plaça Chiusanico 

Inici de la cercavila amb la partici-
pació dels Capgrossos, les Pande-
retes, els Pastorets, el ball nou dels 
Cercolets, les Gitanes, els Diables 
Magnus, els Diables Petits Magnus, 
el Magnafoc i la colla convidada del 
Drac Mesellot de Lavern. 

tot seguit,
al balcó de l’ajuntament

Pregó de la festa major a càrrec de 
Temps de Dansa, amb motiu del 
seu 10è aniversari. 

En cas de pluja, al Centre Cívic 

tot just en acabar el 
pregó, 
Castell de focs artificials a càrrec 
dels nostres Diables Magnus de 
Vilobí. 

seguidament, 
a la plaça de la Vila

Sopar popular de festa major 
Cal inscripció prèvia (únic dia dis-
sabte 12 d’agost de 19 h a 22 h, ve-
geu preus i menús a Notes). Durant 
el sopar es farà el gran sorteig de 
festa major! (Vegeu premis a Notes)

En cas de pluja, al Centre Cívic 

a les 00.00 h 
a la plaça de la Vila

Gran concert i ball amb el grup de 
versions 7DRock 

seguidament, 
Dj Iluson 

En cas de pluja, al Centre Cívic. 



LA MARINA I L’ANA

preparant-se per les primeres nits que duraran anys. 



DISSABTE 19/08 
a les 11.30 h 
a la sala polivalent i hall del Centre Cívic

Torneig de festa major de FUTBOLÍ.

Inscripcions gratuïtes. Imprescindible inscripcions prèvies per parelles.
Podeu apuntar-vos-hi vosaltres mateixos a les cartelleres d’entrada del local 
Jaume Via. Els fulls d’inscripcions els retirarem el divendres 18 agost a les 15 h. 

Cal apuntar-hi el nom, cognom i data de naixement. Es farà per categories:

-infantil (fins a l’any 2005)
-sènior (a partir de l’any 2004)

Premis per al 1r, 2n i 3r de cada categoria

a les 19.00 h 
al Centre Cívic

A càrrec de l’Associació de 
Playback’s de Vilobí, gran festival de 
PLAYBACK’S. Acte gratuït

a les 00.30 h 
a la plaça de la Vila

Espectacular Nit Jove amb el gran 
grup Porto Bello 

seguidament, per 
continuar la gran nit...
Dj Fase 3



L’ASSOCIACIÓ DE PLAYBACK’S

cantant i ballant tot l’estiu. 



DIUMENGE 20/08 
a les 07.00 h  
a la plaça de la Vila

Inici del recorregut de matines, a 
càrrec del nou Grup de Joves i amb 
percussió a càrrec dels Diables Mag-
nus. En finalitzar el recorregut, es-
morzar per als qui han seguit la ruta.

a les 11.30 h 
a l’església parroquial de 
Vallformosa de Vilobí

Missa solemne.

en acabar la missa, 
Cercavila fins a dins del Centre 
Cívic.  

seguidament, 
al Centre Cívic 

Lectura de les Sàtires a càrrec dels 
Diables Magnus de Vilobí.

Vermut popular amenitzat pel 
toc de gralles amb el patrocini de 
Construccions Blascavi. 

a les 18.00 h 
al carrer Diputació 

1a gran baixada d’andròmines 
VILOESBOJARRATS. En família, 
amics, veïns... Imagina, crea la teva 
andròmina i gaudeix de la velocitat! 
Vegeu Notes per a informació i 
inscripcions. 

a les 20.00 h 
al Centre Cívic 

Ball de festa major amb el grup 
Grand Premier. Acte gratuït. 
Patrocinat per Associació ABS 
Vilobí. 

a les 22.30  h  
al Pèlag Sec

Cinema a la fresca amb la pel·lícu-
la Un espía y medio, una divertida 
comèdia dirigida por Rawson 
Marshall Thurber.  
Hi pots portar cadires i el sopar. 

En cas de pluja, al Centre Cívic. 



LA MONTSE

calçant-se per als balls més esperats de l’any. 



DILLUNS 21/08 
a les 11.30 h   
a la piscina municipal

Inflables. Entrada gratuïta. 

a les 18.00 h 
al cafè de la Cooperativa de Bellver

Espectacle familiar La llibreria de l’avi Josep. Una 
obra musical, màgica i entranyable que farà que la cana-
lla n’aprengui dels més grans, i que parla de la importàn-
cia dels llibres i la lectura. 

a les 19.30 h 
al Centre Cívic 

Concert i ball de vetlla amb l’orquestra Selvatana. 

Durant el ball es durà a terme el “Vals del soci”, recoma-
nem que aquest ball es faci amb americana.

Preus de les entrades:
anticipades 8 € / taquilla 10 €
Vegeu venda anticipada a Notes



FAMÍLIES DE VILOBÍ

guarnint taules de llargues sobretaules.



DIMARTS 22/08 
a les 11.00 h 
al Centre Cívic

Gran torneig de festa major de TENIS TAULA. 

Inscripcions gratuïtes. Podeu apuntar-vos-hi vosaltres mateixos a les cartelleres 
de l’entrada del local Jaume Via. 
Els fulls d’inscripcions els retirarem el dia 20/08 a les 21.30 h. 
Cal apuntar-hi el nom, cognom i data de naixement. 
Es farà per categories: 

- infantil (fins a l’any 2005)
- juvenil (a partir de l’any 2004 i fins a 1999)
- sènior masculí (a partir de l’any 1998)
- sènior femení (a partir de l’any 1998) . 

Premis per al 1r, 2n i 3r de cada categoria

Nota: podríem variar els criteris de les categories segons el nombre de les inscripcions. 

a les 18.00 h 
al Centre Cívic

Espectacle infantil Batibull 
de Festa Major! amb el grup 
Deparranda i berenar per a tots.  

a les 21.00 h 
a la plaça de la Vila

Botifarrada popular i zumba! 
Preu tiquet: 4 € (inclou pa, botifarra 
i copa de cava o refresc). Hi haurà 
servei de taules i cadires limitades, 
però també en pots portar de casa! 

seguidament, 
Fi de festa amb Dj Iluson



FORNVILOBÍ
PA S T I S S E R I A

Plaça Major, 18
Tel. 93 897 81 10

08735 Vilobí del Penedès



MOBILIARI DE DISSENY | FUSTERIA INTEGRAL

Querol Serra S.L. Carrer Pau Casals 13, 08792 La Granada. T. +34 931 312 701 / 625 842 480 / 677 856 407 - info@querolserra.com - www.querolserra.com 

MOBILIARI DE DISSENY | FUSTERIA INTEGRAL

Querol Serra S.L. Carrer Pau Casals 13, 08792 La Granada. T. +34 931 312 701 / 625 842 480 / 677 856 407 - info@querolserra.com - www.querolserra.com 



C/Pati del Gall, 6 - Tel. 93 892 12 79 - Fax. 93 892 48 75  
e-mail: lv.instalacions@gmail.com
08720 Vilafranca del Penedès





Avinguda Catalunya, 14 baixos
Vilafranca del Penedès 

93 819 92 37

www.podologiallopart.com
info@podologiallopart.com

Previsió i tractament de les afeccions als peus
Exploracions biomecàniques informatitzades
Postgrau en podologia esportiva

NOVETAT LÀSER S40 PODYLAS, per a tractar: 
Onicomicosi (fongs a les ungles), ulls de poll neu-
romusculars (IPK), berrugues.

I també teràpia analgèsica i antiinflamatòria: re-
cuperació postquirúrgica, esperons, fascitis, neu-
romes, metatarsàlgies...



ROVIRA & JUBERT

F I N Q U E S

Penedés

Centro Canon Autorizado



Pol.Ind Pla D’en Florit                          

C\ Vint-i-vuit, Nº6                                        
08794 Les Cabanyes                             

 

Mòbil: 659 75 80 38                                                                

Tel: 93 131 22 06

E-mail: pinherbat@hotmail.com

Decoració i Restauració d’interiors 
Restauracions de façanes  
Impermeabilització de terrat                 
Xorrejat de sorra abrasiu     
Envernissats i lacats  
Estucats venecians



Nova adreça de consulta de fisioteràpia i 
osteopatia d’Efraín D’Jesús Cacioni al carrer 

d’Oriol núm. 24, a Vilafranca del Penedès



Producte propi patentat:
www.ecobressol.com

FUSTERIA i DECORACIÓ
www.bledeco.com

93 899 28 98
info@bledeco.com

BLEDECO



EMMS Same Deutz-Fahr
amb el Penedès.



Joan Térmens Arbós Podòleg Col. 838/08/0811

Avda. Barcelona 23 , bx Tel. 93 892 36 85 
Vilafranca del Penedès www.clinicatermens.com

Cirurgia del peu

Podologia infantil

Biomecànica  esportiva

Plantilles personalitzades

Especialista en podologia esportiva
Màster oficial en podologia clínica i quirúrgica avançada

Màster oficial en cirurgia podològica
Post-grau en tècnica ortopèdica

93 897 81 51 · Plaça Major, 17 · Vilobí del Penedès

c/Diputació, 13 - 08735 Vilobí del Penedès - Tel. 93 897 87 63 - Mb. 670 95 83 33
www.autometallspenedes.com - a/e: autometalls@autometallspenedes.com



93 892 64 42
www.calmacia.net
calmacia@lescabanyes.net
AVINGUDA Ú, 32
08794 Les Cabanyes

Un espai on 
poder menjar 

amb i sense gluten

◢ Refrigeració Industrial i Comercial 
◢ Aire Condicionat 
◢ Climatització de Bodegues 
◢ Refredadores d’aigua 
◢ Xampagel 

Tel i Fax 93 890 30 20  
Mòbil 686 54 85 43 

Pol. Ind. Sant Pere Molanta 
C/ Sant Miquel,  8 - 08734 OLÈRDOLA 

E-Mail : info@frigorificspenedes.com 
Web : frigorificspenedes.com 

93 897 81 51 · Plaça Major, 17 · Vilobí del Penedès



ELS DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR 

SÍLVIA PACHECHO MASSANA
ADVOCADA LLETRADA COL·LEGIADA 29.903ICAB

C. DE LA LLUNA, 4 1B
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
93 891 51 82
650 873 555
INFOSILVIA-PACHECO.COM
SILVIA-PACHECO.COM



Vilafranca del Penedès
Barcelona

nandotaxi22@gmail.com

629 81 40 97

FERNANDO HERNÁNDEZ

ressona
COMUNICACIÓ

INFO@RESSONA.COM

605 901 679

INFO@NEBRASKAPRODUCCIONS.COM

659 984 938

EVENTS@AMANTISEVENTS.COM

620 016 095



xarcuteriesanton.cat

 
 
 

                                               
 
 
 
 

 
 

 
INSTAL.LACIÓ DE FALSOS SOSTRES  

MORTER PROJECTAT 
SOL·LUCIONS IGNÍFUGUES 

ENGUIXATS 
 

 ignifugacionsarguix.com 
Tel.  600438773 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 



93 890 48 52

c/ Baixada de l’oreneta, 10
93 897 84 46

TON Mª VILARRUBIES
Jardiner titular

Disseny i creació de jardins
Especialistes en poda



NOTES D’INTERÈS
MENÚS SOPAR POPULAR (19/08)

Adults (20 €)
1r: Milfulls de pa de pessic de tomà-
quet amb tonyina i ou dur
2n: Cuixa de pollastre farcida amb 
pernil i espinacs
Postres: pastís de llimona amb 
cruixent de galeta i gelat
Cafè 

Joves (12 €)
Hamburguesa amb bacon i formatge 
estil americà i patates 
Gelat a escollir 

Infantil (8 €)
Salsitxes amb patates 
Gelat a escollir

LA COMISSIÓ DÓNA LES GRÀCIES A:

Totes les persones, entitats, associa-
cions, grups, empreses, etc. tant del 
poble com de fora del poble que han 
col·laborat amb esforç i molta il·lusió 
per fer que aquesta festa major sigui 
un èxit de participació per part de la 
ciutadania de Vilobí i també la d’altres 
municipis veïns que ens visiten.

AJUDA’NS A MILLORAR!

Si tens qualsevol suggeriment o bé 
vols fer una critica perquè puguem 
continuar millorant i reinventant la fm, 
no ho dubtis i digue’ns-ho a qualsevol 
membre de la Comissió de Festes o 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament.

SORTEIG DE FM (19/08)

Podreu adquirir els números per al 
sorteig el mateix divendres 19, i el 
sorteig el farem durant el sopar. El 
preu per número és de 2 € la tira, 5 € 
tres tires. 
Hi haurà premis atractius. 

INSCRIPCIONS

Podreu apuntar-vos a tots els actes 
que requereixin inscripció prèvia 
o compra d’entrades o tiquets el 
dissabte 12 d’agost de 19 h a 22 h al 
local Jaume Via:
-Sopar popular
-Orquestra Selvatana
-Tiquets botifarrada



CARRERS TALLATS! 

El divendres 18, amb motiu de la cer-
cavila, a partir de les 19 h, es tallaran 
els carrers següents: plaça Chiusani-
co,  c. Guixeres, Av. Generalitat, c. la 
Costa, plaça de l’Ajuntament. Talls 
alternatius a c. Diputació i c. Figuere-
tes. No es podrà aparcar als carrers 
per on passa la cercavila.  

El diumenge 20, amb motiu de 
la baixada d’andròmines, a partir 
de les 17.30, es tallaran al trànsit 
completament els carrers Diputació, 
Talls, Escapada i Pèlag. Es faran talls 
puntuals als carrers Guixeres i Santa 
Maria.

Demanem que tingueu previsió per 
si heu de fer ús d’aquests carrers. 
També demanem comprensió i dis-
culpes per avançat per les molèsties 
ocasionades. 

TORNEJOS 

Per als tornejos de futbolí i tenis taula, 
hi haurà unes cartelleres exposades 
al vestíbul del local per poder-vos-
hi apuntar quan millor us vagi. Les 
inscripcions són gratuïtes. Data límit 
per inscriure’s a futbolí, divendres dia 
18 d’agost a les 15 h. Data límit per 
inscriure’s a tenis taula, diumenge 
dia 20 d’agost a les 21.30 h. Preguem a 
tots els participants inscrits puntuali-
tat i acte de presència per poder dur a 
terme uns grans tornejos. 

VILOESBOJARRATS

Trobareu el reglament a la pàgina 
següent. Per apuntar-vos-hi trobareu 
els fulls d’inscripció i/o autorització de 
menors al web www.vilobi.cat. Per 
més informació, contacta’ns a través 
de galimanybr@diba.cat o per Whatsa-
pp al 647 874 293 (Ricard Galimany).

RECORREGUT MATINADES 

Passaran pel barri de les Guixeres, i re-
torn al local.

ENS RESERVEM EL DRET DE:

-Variar o modificar el programa 
d’actes per inclemències meteorolò-
giques, per fets inesperats o per altres 
circumstàncies.
-Procurar que tots els actes comen-
cin amb la màxima puntualitat, per 
la qual cosa tota col·laboració és 
benvinguda. 

INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES

Els actes que no disposen d’espai 
alternatiu, quedaran automàticament 
anul·lats en cas de pluja. 

Disseny, concepte i maquetació de Ressona.



REGLAMENT VILOESBOJARRATS
Velocitat: consistirà en dues o més 
contrarellotges individuals, de les 
quals comptarà el millor temps acon-
seguit per cada andròmina. 

Es premiaran les 3 més ràpides.

Originalitat, divertit: es premiarà l’an-
dròmina més valorada per un jurat. 
Es puntuarà la imaginació amb què 
hagin estat concebudes, l’ambienta-
ció i la decoració de les andròmines i 
dels participants. També es tindrà en 
compte l’espectacularitat i el soroll 
que faci l’andròmina i els seus tripu-
lants durant la baixada. 

No hi haurà una baixada específica 
per a aquesta categoria, comptaran 
les baixades fetes durant les contrare-
llotges.

FABRICACIÓ DE L’ANDRÒMINA

1. L’andròmina ha de ser de fabricació 
pròpia , pot tenir la forma i l’aspecte 
que desitgi el participant.
2. No podrà excedir els 3,5 m de llarg 
ni els 2,10 m d’amplada.
3. Per part de l’organització s’acon-
sella que les andròmines facin soroll 
d’alguna manera, per fer la baixada 
més espectacular.
4. Queda terminantment prohibit un 
vehicle adquirit en un establiment, 
com ara karts, quads, remolcs, pati-
nets o carretons del súper.
5. Les úniques forces que poden 
empènyer l’andròmina són el pes i els 
concursants, queda terminantment 
prohibit utilitzar un altre mètode de 
propulsió.
6. L’andròmina ha de tenir com a 

mínim 3 rodes. Les rodes poden ser 
massisses o pneumàtiques, però és 
obligat que estiguin recobertes de 
cautxú o un material plàstic. 
7. És obligatori que l’andròmina dis-
posi d’una direcció i d’uns frens.
8. S’ha de reservar un espai per a la 
col·locació del dorsal de concursant. 
L’organització hi fixarà un dorsal visi-
ble de la mida DinA5 (150 x 210 mm) 
vertical.
 9. Cada andròmina haurà de tenir un 
nom propi, sense que aquest pugui 
ser ofensiu. En aquest sentit l’organit-
zació es reserva el dret a no accep-
tar-lo.
10. En cap cas no es permetrà rea-
litzar els descensos o baixades amb 
animals.
11. L’estructura de l’andròmina ha de 
ser adequada, de manera que no en 



sobresurtin els elements perillosos 
(barres de ferro, fustes, canyes, vidres, 
objectes punxants i que tallin, etc.) 
que puguin perjudicar els especta-
dors i/o els participants mateixos.
12. Les andròmines han de poder 
ser remolcades, per tant s’hi han de 
posar orelletes.
13. Les andròmines seran examinades 
per comprovar que compleixen els 
requisits.
En cas contrari, no se’n permetrà la 
participació.

RECORREGUT I ORGANITZACIÓ

1. No s’han de fer maniobres que 
puguin posar en perill la seguretat dels 
altres participants ni la del públic.
2. Els pilots i copilots obeiran i seguiran 
les instruccions i les indicacions de 
l’organització.
3. En tot el recorregut hi haurà protec-
cions a les zones conflictives
4. És obligatori l’ús de casc i es recoma-
na l’ús de guants, genolleres i colzeres.

5. L’activitat disposarà d’ambulància.
6. No obstant això, els participants 
han de signar un document a l’hora 
d’inscriure’s en el qual declaren que 
la seva participació és voluntària i 
sota la seva responsabilitat i exclouen 
l’organització de qualsevol responsa-
bilitat derivada d’aquest fet.
7. L’organització es reserva el dret de 
modificar les bases segons la necessi-
tat de la cursa.
8. Tots els participants quedaran 
convocats el diumenge a les 17.30 h al 
carrer Talls a l’entrada del Pèlag Sec.

BASES DE LES INSCRIPCIONS

1. Hi podrà participar tothom, les an-
dròmines poden estar tripulades per 
una o diverses persones.
2. Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult a l’andròmi-
na durant la baixada.
3. De 12 a 18 anys només hi podran 
participar amb l’autorització dels 
pares o tutors legals.

4. Els majors de 18 anys han de portar 
algun document oficial, com ara DNI, 
carnet de conduir, etc.
5. El termini d’inscripció finalitza el 
dia 17 agost de 2017.
6. Les dades i documents necessaris 
per fer la inscripció són:
-Fitxa d’inscripció signada
-Nom, cognoms i data de naixement 
de cada participant 
-Telèfon i adreça electrònica de con-
tacte
-Nom d’identificació de l’andròmina
-Autorització signada en cas de ser 
menor de 18 anys

El fet d’inscriure’s significa acceptar 
aquest reglament.

Tot el que no estigui previst romandrà 
sota la decisió de l’Organització.
Per a qualsevol altra informació o 
consulta: Regidoria de Joventut, 
Educació, Esports i Festes. 

galimanybr@diba.cat | 647 874 293
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