Salutació
Veniu a la Festa
Com cada any, des de fa molts
anys, i en ple hivern, amb nevades,
fred, de vegades amb calor…
Abans del Carnestoltes, ens arriba la gran festa del nostre poble.
La festa més tradicional i reconeguda per tothom. La festa en
què recordem i homenatgem
aquella gent que amb els seus
animals traginaven els seus productes per repartir-los per les
nostres contrades, i que reposaven
moltes vegades al nostre poble.
Aquí hi feien el «carajillo», hi
menjaven i hi dormien, per
l’endemà tornar-hi camí enllà.
Balsareny, poble de pas del Traginer. Per això, Balsareny els recorda,
fent molta festa: la Festa dels
Traginers. Aquest any se m’ha
encomanat escriure unes ratlles
de salutació. I voldria fer-les
dient: Veniu a la Festa!
Sóc fill d’un poble de muntanya,
Sant Llorenç dels Piteus, al peu
dels Pirineus, on s’apreciaven molt
els animals, sobretot els de càrrega per a les feines domèstiques
i de transport. Les feines del camp
no les podíem pas imaginar sense
els animals. Així, encara recordo
els brams d’ase que se sentien a
totes les cases cada dia. A cada
casa, a l’estable, als baixos de la
casa n’hi havia un. El curiós és
que quan un començava a bramar,
s’ho encomanaven i per tot el

poble es sentien els seus cants. El
ruc (català) era el protagonista:
per femar els camps, amb les
anganilles, portar les garbes a l’era,
anar a la font de festa o pujar al
santuari de Lord, sempre hi havia
un animal. Quan vaig entrar al
seminari, el meu pare, amb el ruc,
que traginava el matalàs i la roba,
em va acompanyar des de Sant
Llorenç a Solsona. Si en feien, de
servei, els animals!
He parlat del ruc, ara que tant se’n
parla. I els matxos, les eugues i
els cavalls? El metge tenia un
cavall a l’estable per quan el demanaven per assistir un malalt o
curar el bestiar. El rector, quan
sortia per administrar algun sagrament, el venien a buscar amb
l’euga. És famosa una pintura en
què es veu un capellà, muntat en
un animal, amb un escolà i un
fanalet, portant Nostramo a algun
moribund, o bé a algú que el demanava. I els carros? La gent de
les nostres contrades es traslladaven als pobles veïns per comprar,
o bé per agafar el tren, amb els seus
carros, conduïts pels animals més
valents. I a Sant Llorenç, per distribuir, fins i tot a pobles llunyans
de la nostra terra, el famós «drap
piteu».
Disculpeu que hagi parlat, potser
massa, de la Vall de Lord. Tornant
a Balsareny: el nostre poble té

l’honor de recordar els Traginers
cada any. Per això, i entre moltes
altres coses, sempre m’hi he sentit
com a casa: homenatjant com es
mereixen els animals i els traginers.
Un any més! Com he dit al començament: amics, veniu a la
Festa! No us hi trobareu pas estranys. Trobareu tot un poble que
ens agermana en aquesta diada. Hi
trobareu de tot: Rebost, Taverna,
concursos, exposicions, foc, gresca…
Us hi esperem. Sereu un més de
casa nostra. Per molts anys!
Mossèn Joan Bajona

Un traginer de Sta. Maria de Besora
Gil Capdevila Canal

A la Festa dels Traginers de
Balsareny, li plau en gran manera
tenir com a traginer convidat
d’enguany un home que des del
néixer fins avui ha estat en
contacte directe amb el bestiar: en
Gil de Besora. Amb aquest nom
és conegut arreu.
Nascut un sis de desembre de
1935 a la casa El Pla, sota mateix
del castell de Besora, d’on els seus
pares, l’Antoni i la Cristiana,
n’eren masovers, és el petit de tres
germans; la seva mare va morir en
el decurs del part del quart fill; el
seu pare es casà més tard amb la
Dolors.

Recorda vagament els seus dies
d’infant a l’escola del poble, amb el
capellà fent de mestre, però la
memòria el transporta d’immediat
als set anys, quan comença a guardar
vaques. De noiet, ajuda a casa a
conrear la terra amb parelles de bous
i vaques, i traginant gra cap al molí
amb l’euga de la família.
Als catorze anys té la primera feina
retribuïda: recollir buscalls al bosc
per fer carboneres. Deixa aquest
treball als divuit anys per anar per
mosso a una de les cases pairals més
antigues d’aquesta comarca: ca l’Adam, d’on precisament n’és fill l’actual alcalde de Santa Maria de Besora
i bon amic del nostre protagonista,
el senyor Camil Adam Vilarrasa. I de
mosso de ca l’Adam, altra volta al
bosc, ara amb matxos a bast a fer de
traginer, per portar sarrions de carbó
i, sobretot, llogat per ca l’Àngel, boix
i avellaner per anar-lo apilant a peu
de carretera fins a tenir-ne un camió
que el portava a les torneries de
Torelló o Sant Pere de Torelló; durant
dotze anys feu aquest treball fent, a
l’inici, un parèntesi de divuit mesos
per anar a Lleida a fer el servei militar, on no podia estar destinat a altre
lloc que a les quadres, per fer-se
càrrec dels matxos de l’exèrcit.
Treballant prop de la Farga de Bebié,
coneix la que és la seva esposa, la
Mercè Soler Vila, filla d’una casa de

la Farga anomenada la Vila de
Llaers. Del matrimoni en
sorgeixen dues filles, la Teresa
i la Dolors, i quatre néts.
Després d’aquesta temporada
fent de traginer, es posa a treballar a compte propi com a arrossegador, treball que no deixà
fins a la seva jubilació. Tot una
vida de treball al bosc, ell i els
seus matxos «sempre enters,
eh!», el Morito, el Brillant, el
Nano, el Llorenç, el Tremendu...
Un treball dur, certament, però
fet de gust, amb mil anècdotes
i contratemps.
Ara, en aquest racó entranyable
de Catalunya, a mig camí entre
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Divulgació traginera
El selló o cadira de núvia

Sant Quirze de Besora i Vidrà, entre
els cingles de Beví i la serra de
Bellmunt i prop del Puigsacalm,
amb prats soleis on el bestiar pastura tranquil·lament, la Mercè i en
Gil encara tenen, als Ferrers, una
trentena de vaques i un ramat d’ovelles; no sabrien estar sense fer res.
I en Gil surt amb la seva colla a caçar
el porc i sobretot a parlar-ne al cafè
del poble.
És un honor per Balsareny tenir-lo
com a traginer convidat en aquesta
nostra festa i voldríem tanmateix
compartir aquest honor amb tots
qui en aquesta diada ens visiteu.
Gil, sigueu benvingut a Balsareny i
moltes gràcies per ajudar-nos a
conèixer una mica més la nostra
història.
Jacint Orriols Alsina

Molt diferent de la sella normal
on el genet posa les cames a cada
costat de l’esquena de l’animal i
acostuma a manar-lo ell tot sol,
el selló o cadira de núvia fou concebut per anar assegut dalt de
l’animal de costat, en una posició
talment com en una cadira, amb
ambdues cames juntes, l’esquena al respatller i els peus reposant damunt la peanya. Era habitual que una altra persona anés
a peu menant l’animal pel ronçal.
Per a usos diaris com ara baixar
la canalla a l’escola o anar a mercat
s’acostumava fer servir una aubarda i sàrries però en diades
assenyalades era freqüent posar
a l’animal el selló com també ho
feien habitualment famílies benestants per a llurs desplaçaments o bé per anar al poble a
buscar el capellà o el metge.

Anomenat també cadira de núvia
tota vegada que en els casaments
d’alta muntanya s’acostumava a
portar fins a l’església a la núvia,
a la seva mare o altres persones
d’edat, amb un animal previament equipat amb aquesta eina.
En ésser usat per a festes, hom
pot trobar sellons que són veritables treballs d’artesania on es
conjuminen amb molt encert el
cuir, les tatxes i el vellut.

Ànimes de la festa
Llorenç Planes, cultura i tradició

Ens trobem davant una persona amb un bagatge personal tan
gran que es fa difícil dissociar la
seva contribució a la Festa dels
Traginers de tota la seva immensa activitat al servei de la
cultura, la llengua i les tradicions de Catalunya.
En Llorenç Planes i Vilella va
néixer a Bagà l’any 1912, però de
ben jove es va traslladar a Balsareny amb la seva família. Va
aprendre l’ofici del seu pare, sastre, i va anar a perfeccionar-lo a
la Barcelona de finals dels anys
20. De retorn a Balsareny, hi
comença una intensa labor cultural i cívica: funda la delegació
local de Palestra i intervé en la

creació d’una secció de Minyons
de Muntanya, organitza conferències, excursions, aplecs, cursos
de català…
La guerra estronca de soca-rel la
vitalitat del moviment catalanista, però en Llorenç se les empesca
aviat per organitzar activitats:
promou un esbart dansaire, organitza l’exposició del Diccionari
Català-Valencià-Balear, i crea els
Amics del Castell, associació local que organitza activitats culturals ben diverses, sempre des de
l’òptica de la catalanitat. Assisteix
i promou l’assistència a actes com
els Jocs Florals de l’exili a Perpinyà, els Festivals Pau Casals de
Prada, els premis literaris de Cantonigròs; fomenta subscripcions
a Cavall Fort i Tretzevents i socis per
al diari Avui; i participa en el
Congrés de Cultura Catalana. El
mèrit de tota una vida exercint
d’agitador cultural li és reconegut
quan se li atorga la Medalla d’Or
de Balsareny (1986) i el Premi
Bages de Cultura (1993).
A finals de la dècada dels 60,
l’alcalde Josep Casaldàliga i Pla,
recentment traspassat, lidera la
projecció de la nostra Festa per
excel·lència, que en aquell temps

es deia oficialment «Fiesta de los
Arrieros», per convertir-la en un
referent turístic nacional. Ells
van tenir l’encert d’anomenar-la
«Festa dels Traginers». En Llorenç va maldar des del primer
moment per adequar-la a les
nostres tradicions ancestrals,
des del rigor històric i antropològic més autèntic.
Vetllant per aquest rigor, va formar part de la Comissió de la
Festa, a la qual va aportar els seus
coneixements i el seu entusiasme; un entusiasme que va saber
transmetre també a tota la colla,
especialment als que tenien cura
de la Cavalcada.
Avui, en Llorenç, retirat com a
sastre, viu amb la seva esposa, la
Maria, amb la qual ha vist créixer
fills, néts i besnéts. I ell continua, i que sigui per molts anys,
interessant-se vivament per
totes les manifestacions culturals, socials i polítiques d’aquesta Catalunya a la qual ha servit
sempre amb una incansable
tenacitat, digna dels personatges
més il·lustres de la seva història.
Mireia Carreté

Programa d’Actes
Divendres 17 de febrer

Dissabte 18 de febrer

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA
DE FOTOGRAFIA

Tarda a les 8 , a la plaça Ricard Viñas

Tarda, a 2/4 de 4 , concentració al
carrer Travessera cantonada amb la
carretera de Súria

Instal·lada a la sala petita del Sindicat.
Exposició antològica de les fotografies
premiades en els ultims vuit anys (19982005).

CORREFOC INFANTIL
A càrrec de la Colla PETA-FLUIX
Recorregut: des de la plaça Ricard Viñas, carrer de la Creu i fins a la plaça de
l’Ajuntament.

En acabar
GRESCA I BALLARUGA
Amb MAI TOQUEM-B

Vespre, a 2/4 de 12, a la sala El
Sindicat
CONCERT
amb ORQUESTRA ALTERNATIVA,
RAUXA, i KÒDUL
Preu entrada: 7 euros

PASSEJADES AMB RUQUETS
I JOC DE LES ANELLES

REBOST DEL TRAGINER

Tothom podrà participar, tant grans com
petits, al joc d'enfilar amb un bastonet, i
dalt del ruc o la mula, una anella. Hi
haurà obsequis per als participants.

Instal·lat a Cal Marenci, plaça Ricard Viñas. Hi trobareu milers de premis de la
més pura artesania, a més del joc de la
roda del Traginer.

Cap a les 5 de la tarda

BOTIGA DE CERÀMICA

ELS TRAGINERS PETITS

Al costat del rebost. S'hi poden adquirir
el plat i el càntir commemoratiu de la
Festa.

Començarem la comitiva amb els
TRAGINERS PETITS, un grup de
traginers infantils portant les càrregues
amb els seus ruquets fins a la plaça
Ricard Viñas.
Per donar una millor ambientació a la
cercavila aconsellem que tots els nens i
nenes vagin vestits de traginer.

TAVERNA DEL TRAGINER
Instal·lada a la baixada del Torrent. Per
aquesta diada podreu gaudir d'una
autentica taverna a l'usança del Traginer.

Vespre, a les 9. Concentració a la
plaça de l'Ajuntament
CERCAVILA DE FOC
Seguidament
Una comitiva formada per autoritats i
membres de la Comissió dels Traginers,
acompanyats dels Gegants Marc i Maria,
i dels Grallers de Sallent, Grallers de
Viladecans i Grallers de Balsareny procediran a les obertures de:

EXPOSICIÓ DE CARTELLS
DE LA FESTA
Instal·lada a la sala petita del Sindicat, a
la plaça de la Mel.

amb el següent recorregut: plaça de
l’Ajuntament, carrer Àngel Guimerà, Sant
Domènec fins a la plaça de la Mel per
començar el GRAN ESPECTACLE
PIROMUSICAL:

EL QUIXOT INFERNAL
Organitzat per la Colla PETA FLUIX,
amb la participació de la Companyia General del Foc de Gavà, la Colla de Diables
Timbals de Viladecans, la Cua de Drac
del Foment de Cornellà, la colla Vi i Foc
de Sallent, els Grallers de Viladecans i els
Grallers Amics de Navarcles.

Programa d’Actes
Dissabte 18 de febrer

Diumenge 19 de febrer

Durant el matí, a diferents indrets:

Seguidament:

BONJORN AL VEÏNAT

BALL DE BASTONERS

RUTA DEL TRAGINER

pels TRABUCAIRES I MORTERETS
DE RAJADELL

Ball típic i tradicional que es balla colpejant
els bastons al ritme de la musica.

Matí, a 2/4 de 9, a la plaça de la
Torrada

VALENTÍ ALSINA, acordionista

Podeu gaudir d’una ruta musical i
gastronòmica i fruir de dolces begudes
i suculents mossecs. Tot això amenitzat
per GALAGONGOS i el Grallers de
Viladecans.
Col·labora Consell de Joventut

En acabar, a la Sala El Sindicat
BALL DE NIT
amb ENRENOU FOLK I TINAJAS,
gresca i ballaruga fins que el cos
aguanti.
Preu entrada: 7 euros
Us recordem que podeu adquirir els
tiquets als bars i establiments col·laboradors.

TORRADA DEL TRAGINER
Un bon esmorzar a base de llesques de
pa torrat amb allioli per tothom.
Podreu aquirir embotits i botifarres elaborades artesanalment dins del mateix
àmbit de la torrada.

DEMOSTRACIÓ I
ELABORACIÓ ARTESANA
DEL PORC
En el mateix entorn de la torrada, podreu
veure com es feia en els temps dels nostres
avis, l'elaboració dels embotits i dels
productes derivats del porc.

A les 10 del mati
DEMOSTRACIÓ DE LA
FERRADA I ESQUILADA
D'UN ANIMAL
Exhibició de com encara avui es ferra i
s'esquila el bestiar.

De 2/4 de 10 fins a 2/4 d’11, a l’era
del mas Martí
ESMORZAR
per a tots els genets participants a la
cavalcada.
Al mateix temps s’han de fer les INSCRIPCIONS per a participar a les curses
al castell.
Col·labora Penya Barcelonista

diatònic, actuarà al rebost i a la taverna.

DESFILADA DE LA BANDA
MAS D'EN VERGE (Tarragona),
pel centre del poble.

Durant tot el dia i a la plaça de la
Mel:
MERCAT DEL TRAGINER
Mercat de productes naturals i artesans.

Matí a les 11
COMITIVA D’HONOR
Des de la plaça de l'Església i pel centre
del poble, una comitiva formada pels
DOS CORDONISTES, Antonio Macias Soriano i Aleix Macias Simon,aniran
a buscar EL BANDERER, Sr. Francisco
Macias Cortés, al número dos del carrer
Barcelona, acompanyats per la COBLA
BOFILLS, i també la NÚVIA, Noemí
Martínez Crespo, la MARE i EL PARE
de la NÚVIA, Sra. Esther Vall Ribalta i
Sr. Ramon Duocastella Viladrich i el
NUVI, Germán García Pérez, a la carretera de Manresa trenta-vuit.

Seguidament
tota la comitiva i el banderer, amb la bandera del gremi dels Traginers, començarà
la cavalcada.

LA CAVALCADA DELS
TRAGINERS que s'iniciarà després

BASTOS

de la GRAN REPICADA DECAMPANES.

Amb l'estri fet de vímet i fusta, per portar
fems de l'estable o femer a l'hort o al camp.

Inici a 2/4 de 12

Amb l'estri de fusta i cordetes (els àrguens),
per portar les garbes des del camp a l'era.

BENEDICCIÓ a la plaça de l'Església,

Amb dues caixes de fusta, per portar sorra.

presidida pel mossèn Alfons Busto, i
desfilada pels carrers.

Amb l’estri de fusta (els arguenells), per
portar barrots de llenya, coneguts com a
torrats.

Formaran aquesta Cavalcada
i pel següent ordre:
Hereus i Pubilles de les comarques
veïnes Trabucaires i Morterets de Rajadell Gegants i Grallers de Balsareny
Bastoners de Balsareny Banda Mas
d’en Verge Cobla Bofills Xaranga
Corremons Agrupació Musical de
Sallent Grallers de Viladecans El
Banderer i els dos Cordonistes.
Representació d'un casament:
Cavall amb guarniments de festa i que
porta el nuvi.

Amb l'estri de fusta (els arguenells), per
portar feixos de llenya.

Amb l'estri de fusta, per portar quatre gerres
de mel.
Amb sacs de farina.
Amb l'estri de fusta, per portar pedres.
Amb arnes (peces cilíndriques formades
d'un entramat de canya i els forats tapats
amb excrements de vaca), per traslladar
les abelles.
Amb les portadores, per carregar la verema.
Amb bots de vi fets amb pell de cabra.
Amb dos sarrions de carbó.

Matxo o mula amb guarniments de
festa i que porta la mare de la núvia.

Amb l'estri de fusta, per portar quatre pots
de llet.
La participació especial d'en Gil Capdevila
Canal, traginer d’Osona.

Traginers amb caire de treballar
(tots amb un matxo o bé una mula):

Grup de Carreters,grup d'Espontanis i
també els genets participants a les curses.

ALBARDES

En finalitzar, a la plaça Onze de Setembre

Amb sàrries, damunt de les quals hi va
una pagesa que torna del mercat on ha
comprat oli.
Amb sàrries, a l'interior de les quals hi
van cistelles d'aviram.

amb la presència dels Trabucaires i
Morterets de Rajadell

GRANS CURSES D'ASES,
PONIS, MULES I CAVALLS
Tarda, a 2/4 de 6 , a la plaça Ricard
Viñas, per la Cobla Bofills.
AUDICIÓ DE SARDANES

Amb l'estri de fusta, per portar quatre gerres
d'aigua.

Matxo o mula amb guarniments de
festa i que porta la núvia.

Matxo o mula amb bast i amb una caixa
de núvia a cada costat.

Tarda, a 2/4 de 4, al Circuit del
Castell,

Comentari de la mateixa al seu pas per la
plaça Onze de Setembre i entrega de la bandera del gremi al nou banderer, Sr. Jaume
Vall Sànchez, al número setze del carrer
Travessera.
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Ball de Bastoners i actes folklòrics pels
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Tot el dia Mercat del Traginer
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El Banderer, els Cordonistes i la
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La Cavalcada dels Traginers
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Conserves Ferrer, SA

Aperitius, Fruits secs,
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Embotits i productes
càrnics

Llet, Iogurts, batuts
de iogurt, Flams

Productes naturals
d’alta qualitat

www.zanuy.com
T. 93 590 12 50

T. 93 838 52 64

T. 93 839 64 71

www.torredenroca.com
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Exposició de cartells de la Festa dels
Traginers
Exposició antològica del concurs de
fotografia
Rebost i Taberna del Traginer
Concurs nacional de fotografia

Curses al Castell
Es recomana l´ús del casc a tots els
participants i es recorda que també
cal seguir les recomanacions de
l´Organització.

PREMIS EN METÀL·LIC
1r:

330 eur.

Els participants acreditats amb la
inscripció podran accedir amb vehicle
al circuit del Castell i, obligatòriament, hauran de deixar els vehicles a
les zones destinades a aparcament.

2n:

230 eur.

3r:

165 eur.

4t:

60 eur.

5è:

45 eur.

Molt important:
No maltractar cap animal que participi a les curses.

A la tarda, a 2/4 de 4, al circuit del
castell,
GRANS CURSES D’ASES,
PONIS, MULES I CAVALLS
El recorregut serà aproximadament de 500 metres pels ases i
ponis i de 700 metres per les mules
i cavalls.
Per poder prendre part en aquestes
curses és imprescindible haver
participat a la Cavalcada del matí.
Les inscripcions tindran lloc
de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 del
matí a l’era del mas Martí, du
du-rant l’esmorzar dels genets.
És necessària la documentació
dels animals.

El cronometratge i la senyalització
electrònica de les curses és a càrrec
de l’empresa TONI MONTERDE.
Hi haurà servei de begudes al circuit.

CAVALLS

25 eur. als altres participants

MULES
1r:

40 eur.

2n:

25 eur.

3r:

15 eur.

10 eur. als altres participants

ASES
1r:

20 eur.

2n:

15 eur.

3r:

10 eur.

PONIS
1r:

20 eur.

2n:

15 eur.

3r:

10 eur.

Premis i Trofeus
TROFEUS
Copa M. Hble. President de
la Generalitat de Catalunya.
Copa Excm. Sr. President de
la Diputació de Barcelona.
Copa Direcció General
d´Esports de la Generalitat.
Copa Servei d’Esports de la
Generalitat.
Copa Servei d´Esports i Joventut de la Diputació de
Barcelona.
Copa Ajuntament de Balsareny.
XLVII Copa Il·lustres Srs.
Barons de Balsareny.
XXII Trofeu Il·lustre Marquesa de Llió.
XXIX Trofeu Eva i Núria.
XXII Trofeu Laia.
XXIII Trofeu Joan Obradors
Calsina, In memoriam.
Copa Martín Pagonabarraga.

Obsequi Servei Tècnic Rellotgeria

Copa Forn Serra.

Enric Bruc.

Copa Fruits-Balsareny.

Copa Artesania Canal.

Copa Fusteria Hernández.

Copa Auto-Reparació Balsareny.

Copa Garatge Corominas.

Copa Bar Cafeteria Travessera.

Copa Impremta Orriols.

Copa Bar Granja +K-2.

Copa Instalgama SL.

Copa Bar «La Cova».

Copa Jordi Morros.

Copa Bar La Trobada.

Al servei de la construcció.

Copa Bar Modern.

Copa “La Caixa”.

Copa Bar «El Carrilet».

Copa Mary’s Moda.

Copa Bar Restaurant El Jardinet.

Copa Moda Pilar Román.

Copa Bar Restaurant Llobregat.

Copa Nova Visió.

Copa Bar Seven.

Copa Olga Estètica.

Copa Bar Si·d·ral.

Copa Pastisseria Bonals.

Copa Caixa Manresa.

Copa Peixateria Fina.

Copa Calçats Chelo.

Copa Peixateria Maria.

Copa Carns Capdevila.

Copa Perruqueria Mª Rosa.

Copa Carns Esteve.

Copa Perruqueria Mercè.

Copa Centre Instructiu i Recreatiu.

Copa Queviures Casa Vergara.

Copa Construccions Artigas.

Copa Rellotgeria Riu.

Copa Construccions Pirineus SCCL.

Copa Restaurant Els Traginers.

Copa Cyberbikes-Cervantes.

Copa Restaurant Rosamar.

Copa E.R.C.

Copa Rostisseria Cal Barrau.

Copa Embotits Mas.

Copa Splay Moda.

Copa Estanc Casaldàliga.

Copa Supermercats Llobet

Copa Euro Dolç.

Copa Supermercat Petit Preu.

Copa Expert-Sangüesa.

Copa Taller Josep Prat.

Copa Farmàcia Iglesias.

Copa Transports Arnau-Costa.

Copa Floristeria L’Espiga.

Copa Ultramarinos Conesa.

Copa Forn de Cabrianes.

Copa VerdPuig.

Antiga Casa Rosendo des de 1926

Sant Domènec, 44 - Tel. 93 839 65 08

08660 BALSARENY

Concurs de Fotografia
PARTICIPANTS
Tots els professionals i aficionats
que ho desitgin.

TEMA

IDENTIFICACIÓ
Les obres portaran al darrere anotats:
apartat en què es participa, títol, nom i
cognoms, adreça completa de l’autor, i
el número de telèfon.

Festa dels Traginers. Limitat a destacar qualsevol aspecte dels actes
que tindran lloc a Balsareny els dies
17 (Correfoc infantil), 18 i 19 de febrer de 2006, FESTA DELS TRAGINERS, declarada Festa d’Interès
Turístic i Festa Tradicional d’Interès
Nacional.

LLIURAMENT

OBRES

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Tema Traginers: Màxim tres per
autor i apartat.

No n’hi ha.

MIDES
Lliures pel paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades, obligatòriament amb suport
rígid de 30 x 40 cm i en FORMAT
VERTICAL.

TÈCNIQUES
A: Blanc i negre, admetent-se viratges químics i monocroms.
B: Color.
C: Creació Digital.
Sols s’acceptaran obres positivades
amb paper fotogràfic químic. No
s’acceptarà cap tipus de paper imprès: INJET, LÀSER o SUBLIMACIÓ.

Les fotografies, degudament protegides
i lliures de qualsevol despesa de tramesa,
hauran d’ésser enviades a:
COMISSIÓDELAFESTADELSTRAGINERS
Pl.aça Ajuntament , 2
08660 BALSARENY - Bages.

Els trofeus han estat cedits per:
CARME GALERA - Roba de vestir,
Llibreria ELS COLORS i JORDI
SARRI - Fotògraf

PREMIS NACIONALS
PREMI D’HONOR

A LA MILLOR COL·LECCIÓ DE TRES
FOTOGRAFIES EN L’APARTAT
BLANC I NEGRE:
XXXVI Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 185 eur.
1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 100 eur.
2n PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 65 eur.
3r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 50 eur.
4t PREMI: Trofeu i 45 eur.
5è PREMI: Trofeu i 35 eur.

Premi d’honor
a la millor col·lecció 2005
Autor: Josep Balcells Adzet

Bases XXXVI Concurs de Fotografia
Festa dels Traginers
APARTAT COLOR

1r PREMI: Trofeu Exclusiu
«Festa Traginers» i 100 eur.
2n PREMI: Trofeu i 45 eur.
3r PREMI: Trofeu i 35 eur.
APARTAT CREACIÓ DIGITAL

1r PREMI: Trofeu Exclusiu
«Festa Traginers» i 100 eur.
2n PREMI: 65 eur.
3r PREMI: 35 eur.

PREMIS LOCALS

Primer premi nacional en B/N 2005. Autor: José
Luis Trinidad Millan

Quart premi nacional en B/N 2005
Autor: Manel Caballé Miquel

Segon premi
nacional en B/N
2005
Autor:Antoni
Targarona Gibert

Cinquè premi nacional en B/N 2005
Autor: Domènec L. Alió

APARTAT BLANC I NEGRE

1r PREMI: Trofeu Exclusiu
«FestaTraginers» i 35 eur.
2n i 3r PREMI: Trofeu.
APARTAT COLOR

1r PREMI: Trofeu Exclusiu
«FestaTraginers» i 35 eur.
2n i 3r PREMI: Trofeu.

EXPOSICIONS
Amb les obres premiades i seleccionades es muntarà una Exposició
a la sala El Sindicat.

RETORN DE LES OBRES
Les obres premiades restaran en
propietat de la Comissió de la Festa
dels Traginers, la qual es reserva el
dret de reproduir les que cregui
oportunes, sempre respectant els
drets d’autor. Les no premiades tornaran als seus autors una vegada
clausurada l’Exposició.
L’organització declina tota respon-

Tercer premi
nacional en B/N
2005
Autor: Juan
Caballero Juncal

Primer premi nacional en color 2005
Autor: José Luis Trinidad Millan

Concurs de Fotografia
sabilitat per qualsevol dany o pèrdua que poguessin sofrir per causes
alienes a l’organització.
Qualsevol incidència no especificada en les presents Bases serà solucionada per la Comissió de la
Festa dels Traginers o el Jurat Qualificador, els quals ho faran amb el
millor criteri, sense que hi pugui
haver recurs.

JURAT
Hi haurà un jurat d’admissió i un
altre de qualificació, integrats per
reconegudes personalitats pertanyents a entitats fotogràfiques i
membres de la Comissió de la Festa
dels Traginers.
El veredicte serà públic i tindrà lloc
a la Sala El Sindicat de Balsareny,
el dia 2 d’abril de 2006 a les 10 del
matí.

NOTES
Cap concursant no podrà aspirar a més
d’un premi dins del mateix apartat.
Si un concursant Local obté premi en
Nacional, no podrà optar amb l’obra premiada als premis locals, però si amb la
resta de la col·lecció.
Els participants locals hauran de posar
al costat de l’adreça la paraula «LOCAL».
La Comissió podrà rebutjar les obres
digitals que no consideri fetes sobre
paper químic fotogràfic.
Serà tramés a tots els participants,
juntament amb les fotografies, un catàleg
en què figuraran les obres premiades i el
veredicte del concurs.

Segon premi nacional en color 2005
Autor: Joan Buxó Briquets

Telèfon d’informació Concurs de Fotografia: 938 200 032.

CALENDARI
Termini d’admissió: 1 d’abril de
2006.
Comunicació del veredicte: per
telèfon als guardonats.
Repartiment de premis: el dia 23
d’abril de 2006, a les 10 del matí a la
Sala El Sindicat.
Exposició: al lloc indicat. Dies 22,
23, 24 i 25 d’abril de 2006, matí de
10.30 a 1 i tarda de 4.30 a 7.

Tercer premi nacional en color 2005
Autor: Jordi Moras Tristany

Primer premi nacional digital 2005
Autor: Antoni Mañosas Bassa

Primer premi local en color 2005
Autor: Benvingut Xandri Cardona

Segon premi nacional digital 2005
Autor: Jaume Cors Costa

Segon premi local en B/N 2005
Autor: Alfred Selgas Santamaria

Segon premi local en color 2005
Autor: Joan Josep Peralta Monje

Tercer premi nacional digital 2005
Autor: Bartolomé Gonzalez Pérez

Primer premi local en B/N 2005
Autor: Gerard Barranco Vendrell

Tercer premi local en B/N 2005
Autor: Benvingut Xandri Cardona

Tercer premi local en color 2005
Autor: Josep Rodergas Font

Traginers

La festa

El nostre poble, i la Festa dels Traginers de Balsareny, van ser presents a la Fira de Calella
2005.
Enguany es commemorava el vint-i-cinquè aniversari de la mostra i l’organització va voler
comptar novament amb la participació del poble que ja va ser el convidat l’any 1980, en la
primera edició, Balsareny.

Informació

per gaudir de la Festa

MOLT IMPORTANT
RIFA DE LES SÀRRIES
DEL TRAGINER

Atès el caràcter tradicional de la Festa, no es permet instal·lar cap parada, ni fer cap venda ambulant.
Tampoc es permet la participació a
la cavalcada de cap vehicle de motor
ni carruatge amb rodes de goma.

Per ajudar a cobrir les despeses
de la Festa, es realitza el sorteig
d’un lot de productes naturals i
artesans, en combinació amb les
quatre últimes xifres del sorteig
de la ONCE del dia 23 de febrer
de 2006. Procureu adquirir-ne
amb temps les paperetes.

No es permet parar taules dins de
l’àmbit de la torrada.

SERVEIS RELIGIOSOS
A les 11 del matí, missa a l´Església.

ESTAND D´INFORMACIÓ
Instal·lat a la plaça Onze de Setembre.
Us hi podeu adreçar per qualsevol dubte,
informació o problema que tingueu.

CURSES AL CASTELL
Seguir les recomanacions de l´organització. No us col·loqueu en zones marcades com a perilloses. Accés amb vehicle
permès només als participants.

RECORDS

CORREFOC

A la plaça de la Mel, dins del mercat, trobareu tots els records de la
nostra Festa.

Portar roba adequada. L´organització no
es fa responsable de cap dany produït
pels efectes pirotècnics.

La venda d’adhesius i banderetes que
us puguin fer al carrer no són per
col·laborar amb la festa. Agrairem si
detecteu aquesta pràctica fraudulenta ho poseu en coneixement de
les autoritats o a l’estand d’informació.
L’organització recorda la necessitat
de respectar els senyals de trànsit i
comunica que no serà permès de circular i aparcar al centre de la
població, la tarda-vespre del dissabte i el diumenge al matí.
S‘han establert uns aparcaments
degudament indicats, on cal deixar
el cotxe atenent les instruccions del
responsable del lloc.

CAL TENIR EL MÀXIM DE
RESPECTE PER TOT EL
BESTIAR QUE PARTICIPA
A LA FESTA.

Gràcies. Us esperem el 10 i 11 de febrer de 2007

