
 
 

 

1ª Assemblea General 
Lloc: Local Social, Carrer Tonyina  núm. 24  -Sa Ràpita- 

Data: diumenge, 30 d’ abril de 2017 a les 17.00 hores. 

Assistents: 

Gabriel 
Cañellas O. 

Guillem 
Sabater F. 

Guillermo 
Cañellas P. 

Miguel 
Adrover H. 

Antonio 
Salom F. 

Matias R. 
Alfonso G. 

Gabriel 
Barcelo M. 

Andreu 
Febrer B. 

Manuel F. 
Bonnin V. 

Joan Oliver 
M. 

Miquel Rigo 
M. 

Pere J. Rigo 
M. 

Edoquio 
Perez F. 

Inmaculada 
Lopez G. 

Francisco 
Rodriguez 
Proctor 

      

 

1) Els nous socis omplen els fulls de sol·licitud de socis.  En total som 15 socis. 

 

2) Se llegeixen els Estatuts i s’entreguen copies als que ho sol·liciten. 

 

3) Presentació de despeses:  

El preu de l’Assegurança RC (fins a 50 socis):  342,49 € 

Sol·licitud  inscripció de constitució  Associació:  55,38 € 

Total despeses:  425,38 € 
 

De tots els logos que se varen enviar pel Whatsapp, se tria l’opció que mes agrada als socis, veure 

imatge al final del document, annex 1. 

Se decideix que mirarem el preu i que si no fossin cares, en farem dues  per cada soci. També es 

decideix que serà el LOGO de l’associació. 

Desprès de veure les despeses, i que a dia d’avui som 17 socis, se decideix fixar sa quota de socis a 

30 €. Desprès d’aquest primer any i veient el numero de socis que tenguem enguany, l’any que ve 

se revisarà sa quota. Tots aquests acords s’aproven per majoria. 

 

4) Objectius de Associació. Carretoners. Mallorca. ? 

Per ara son les descrits al ARTICLE 2 dels nostres estatuts. 

S’aprova també, la vinculació del nostre esport amb els ESPORTS D’INERCIA. Ambdues propostes 

s’aproven per majoria absoluta. 

 



 
 

 

5) Al Facebook tenim una pagina titulada Carretoners de Mallorca on hi ha 444  membres.  Se 

demana si es correcta o si se vol deixar fora els nos socis, es decideix per majoria absoluta que 

deixam com a membres a tots els que hi ha. 

 

6) Existeix una pagina web de Carretoners, http://carretonersm.webcindario.com/  

Se decideix per majoria  que la convertim amb sa nostra web. Hi penjarem: 

- Els estatuts  

- Apartat de Calendari de Carreres 

- Articles de taller 

- Àlbum de fotos/vídeos 

 

7) Se comença a preparar una reglamentació per carretons: 

Tot i que no es ferm, s’acorda,  

a) per carretons de 3 rodes neumàtiques: 

- Pes màxim carretó: 200 Kg. 

- Pes màxim carretó + pilots: 350 Kg. 

- El conductors no podran “remar” a la sortida per no arrancar mes rapit. 

- No es podrà empènyer el carretó, excepte si s’ha aturat. 

b) per carretons de 4 rodes neumàtiques: 

- Pes màxim carretó: 300 Kg. 

- Pes màxim carretó + pilots: 400 Kg. 

- No es podrà empènyer el carretó, excepte si s’ha aturat. 

Als dos casos anteriors a) i b) al pes total acceptarà un 6% addicional. 

c) Categories lleugeres;  

Gravity bike, Longboard, Patinatge descens, Skeleton, Street Luge i Drift Trike 

Si podran empènyer a les sortides, fins a la línea marcada a tal efecte.  

 

A totes les categories: 

No s’entregaran trofeus si no hi ha un mínim de tres participants a la categoria. 

 

 

Al no haver-hi  preguntes el president aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 

Sgt. President        Sgt. Secretari 

 

Gabriel Cañellas O.       Guillem Sabater F-R. 

 

 

Anex1:  

 


