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Benvolguts i benvolgudes,
Abans que res, vull felicitar el poble de Balsareny per la
celebració, un any més, de la Festa dels Traginers i,
alhora, reconèixer la seva implicació i l‘esforç constant
en el foment i la difusió d‘aquesta manifestació de cultura popular viva, una festa que ha fet conegut el municipi arreu de Catalunya i que se celebra el diumenge
abans de carnaval.
Balsareny, gràcies a la constància i a la convicció dels
seus veïns i veïnes al llarg de tots aquests anys, s‘ha
consolidat com a punt de referència anual per als amants
de les festes tradicionals: una data marcada al calendari
de festes populars i tradicionals, declarada festa
d‘interès turístic el 1970 i festa tradicional d‘interès
nacional a Catalunya el 1999.
Com bé saben, l‘ofici de traginer és un ofici antic on la
unió dels carros, dels animals i dels homes feia possible
el transport de mercaderies d‘un lloc a un altre. El traginer representa una manera de viure i de treballar, ja ho
diu la dita: «La vida del carreter és una vida pesada: el
diumenge no va a missa ni pot dormir a casa.» I és que
aquests antics portadors de mercaderies tenien un paper
molt important com a vincle de relació entre poblacions
apartades, no només com a motor comercial, sinó també
com a propagador de notícies.

La festa és cultura per definició, i a Catalunya la cultura
sempre ha tingut un lloc molt destacat en la nostra particular escala de valors col·lectiva.
Encoratjo totes les ciutadanes i tots els ciutadans a viure
aquesta festa des de dins per a gaudir-ne plenament i
sentir-la com a pròpia, perquè així esdevindrà també
identitat. Vostès, fent la festa també fan país. Els animo, doncs, a passar-ho bé i a fer-ne motiu d‘orgull del
municipi.
Moltes felicitats i bona festa!

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2006

Nota: Per poder fer aquest article hem
entrevistat a tres persones que ens han
explicat de primera mà les seves experiències que han viscut a la Festa. Els en
donem les gràcies i els felicitem per la seva
tasca desinteressada. Són el Quico Maya,
l’Esteve Pujals i l’Esteve Díaz.

El Rebost va néixer arran de la declaració a l’any 1970, de la Festa
dels Traginers de Balsareny com a
Festa d’Interès Turístic.
A l’ajuntament es van trobar que
els calia muntar un Punt d’informació adreçat al gran allau de persones que presumiblement vindrien a
visitar el poble i a gaudir de la festa.
També calia pensar alguna activitat
per distreure els turistes que vinguessin els dies dels Traginers i que
alhora servissin per sufragar les
despeses generades.
Per això es va demanar a l’Esteve
Pujals que juntament amb altra gent
del poble pensessin alguna activitat
que fos ben rebuda per tothom.
Amb aquesta finalitat es va celebrar
una reunió a la qual hi van assistir
el Ramon Carreté, el Jacint Orriols
i l’Esteve Díaz, entre altres. Allà es
va acordar que es podria fer una
tòmbola, però no podia portar
aquest nom perquè no era d’arrel
tradicional i després de rumiar una
mica es va pensar que seria més

adequat posar el nom del Rebost
del Traginer.
Se’ls va acudir que seria un bon lloc
per fer-lo el local de Cal Marenci i
li van demanar a l’alcalde, el Sr. Josep Casaldàliga (el Josep de cal
Lleter) que fes les gestions. L’alcalde
es va encarregar personalment de
demanar permís a la família. Els de
Cal Marenci van accedir a canvi que
netegessin el local i fessin petites
reparacions de manteniment que va
fer el Jaume Artigas. I així va començar a funcionar el Rebost.
Al cap d’un temps, l’Esteve Pujals
va anar a parlar amb el Ramon Magem per demanar-li que fes rajar vi
d’unes botes i a partir de llavors el
Ramon va començar a fer i a exposar tots els invents que ens fan trencar el cap i que tots coneixem i
admirem.
També va ser l’Esteve Pujals qui va
dir al Quico Maya que faltava una
persona que s’encarregués de comprar articles per omplir la parada.
El Quico va acceptar amb l’encàrrec
exprés del Joan Prat que sobre tot
no posés res de plàstic, ni coses que
fossin modernes, ni cap producte
amb publicitat de cap marca comercial. I amb aquestes tres normes,
que sempre va respectar, se’n va fer
càrrec durant 30 anys, fins que a
l’any 2001 li va donar el relleu al
Marc Rabeya perquè la feina d’anar

a buscar gènere a Manlleu, Sant Pere
de Torelló i altres indrets de Catalunya, se li va començar a fer una
mica feixuga. D’aquells anys explica que quan el veien a venir els
botiguers ja deien: «oita! El que se
li ha parat el rellotge! Que ja no hi
ha res que costi menys de 100 pessetes, home!»
Una altra idea que es va posar en
pràctica va ser la rifa d’un xai. Es
repartien talonaris entre els botiguers del poble per tal que els venguessin però si no els venien se’ls
quedaven per col·laborar. Els anys
que no tocava a ningú el donaven
als avis del casal. Tots els col·laboradors del Rebost agraeixen als
comerciants aquest gest que incrementava els guanys de la rifa de
manera notòria.
L’any 1983 els que s’encarregaven
de la ceràmica (la Rosa Pujals, el
Josep Sensada, la Rosario Mateo i
el Quico Maya) van tenir la iniciativa a partir del suggeriment del Sr.
Mas de Breda (ceramista) de fer la
col·lecció del canti i el plat que encara avui en dia es conserva.
Durant els primers anys només oferia productes de la terra: cigrons,
farigola, romaní, llorer, caliquenyos
de València... Molta gent ajudava a
embossar tots aquests productes en
unes bosses fetes de sac. Les etiquetes es feien de canya i duien es-

crit a mà amb tinta de ploma i lletra
gòtica el que hi contenia cada paquet.
Cada tirada costava un duro.
En aquella època els hiverns eren
molt freds i moltes vegades es
glaçava gran part del gènere però
sempre hi havia gent disposada a
donar un cop de mà per tal que tot
sortís bé. Moltes de les persones
que ajudaven procedien del món de
l’escoltisme. En realitat eren una
colla d’amics que es van posar d’acord per tirar endavant el projecte.
Pel Rebost ha passat tanta gent que
no han volgut dir noms per no descuidar-se’n cap, tret del d’en Marc
Mas, un home que només hi ha
faltat l’any que va fer la «mili».
El Rebost va tenir tanta acceptació
que fins i tot l’any 1980 els organitzadors de la Fira de Calella de la
Costa van demanar a l’Ajuntament
de Balsareny si podien muntar una
parada del Rebost a la seva fira i es
va dir que sí. L’any 2005 els del
Rebost van tornar a Calella amb el
grau de convidats d’honor per commemorar els 25 anys d’aquella trobada que va tornar a ser un èxit.
I que per molts anys podem anar
fent el Rebost a la Festa dels Traginers.
Maria Jesús Rodríguez

TRAGINERS DE
L’ALTRA BANDA
DELS PIRINEUS
L’any passat la nostra festa comptà,
a la desfilada, amb dos traginers
francesos; efectivament, dos bons
amics de la regió de l’Ariège, al sud
de França, van voler venir amb els
seus animals com uns traginers més.
L’un, l’Olivier Campardou, viu en
una masia on hi té una quarantena
de burretes amb la llet de les quals
elabora, des de fa dotze anys,
sabons; també amb aquesta llet uns
laboratoris li fabriquen cosmètics i
l’any passat va començar a fer pastilles de llet de burra, que ja en
prenien els nostres avis, i s’ha de
dir que han tingut una acceptació
extraordinària. La majoria dels treballs de la finca els fa amb la mula
amb què va venir a Balsareny. Tanmateix recupera tants estris antics
com troba i, si pot, els fa servir.
L’altre, en Jean Caussié, és un carter
jubilat de Toulouse, amant del
camp i la muntanya qui amb temps

preparà la seva jubilació bo i arreglant-se una petita borda en un
veïnat que s’anomena Astien, de no
més de 30 habitants, i que pertany
al poble d’Engomer. Una vegada
jubilat a penes va a Toulouse i amb
la seva esposa Jackie només viuen
pel seu matxo, el Pipo, i la seva burreta. En Jean coneix tot el Pirineu
pam a pam on s’hi passeja, sempre
que pot, amb el seu matxo, contemplant els canvis que li ofereixen cada
una de les quatre estacions.
L’Olivier i el Jean són amics perquè
van junts a la muntanya a buscar
glaç, des d’on el baixen a l’esquena
dels seus animals, tal com s’havia
fet antigament.
La fotografia de la dreta d’aquesta
plana recull el moment en que sel’s
fa entrega del record per la seva
participació en la Festa dels Traginers. A l’esquerra de la fotografia
Jean Caussié, a la dreta Olivier Campardou i, al centre, Jacint Orriols,
de la Comissió de la Festa dels
Traginers.
Jacint Orriols

Divendres 9 de febrer
Tarda a les 8, a la plaça Ricard Viñas
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 SKABAG, KI-SAP I TINAJAS
Preu entrada: 5 euros.

Dissabte 10 de febrer
Tarda, a 2/4 de 4, concentració al
carrer Travessera cantonada amb
la carretera de Súria
PASSEJADES AMB RUQUETS I
JOC DE LES ANELLES
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.

Cap a les 5 de la tarda
ELS TRAGINERS PETITS
Començarem la comitiva amb elsTRAGINERS
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.

Vespre, a les 9. Concentració a la
plaça de l’Ajuntament
CERCAVILA DE FOC
amb el següent recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Àngel Guimerà, Sant Domènec, carrer de la Creu, Plaça Ricard Viñas
fins a la plaça de la Mel per començar el
GRAN ESPECTACLE PIROMUSICAL:

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 ANTOLÒGICA DE
FOTOGRAFIA
Instal·lada a la sala petita del Sindicat.
Exposició antològica de les fotografies premiades en els anys 1994 fins 1997 i 2006.

REBOST DEL TRAGINER
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.

BOTIGA DE CERÀMICA

Gresca i ballaruga fins que el cos aguanti.
Preu entrada: 5 euros. Us recordem que
podeu adquirir els tiquets als bars i establiments col·laboradors.

Diumenge 11 de febrer
BONJORN AL VEÏNAT pels TRABUCAIRES I MORTERETS DE
RAJADELL
Matí, a 2/4 de 9, a la plaça de la
Torrada
TORRADA DEL TRAGINER

MÚSICA I COLOR
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 Colla Vi i Foc de Sallent, els Grallers
de Viladecans i la Colla Peta Fluix.

Seguidament
RUTA DEL TRAGINER
Podeu gaudir d’una ruta musical i
gastronòmica i fruir de dolces begudes i suculents mossecs. Tot això amenitzat per GALAGONGOS i la Xaranga LOS LABRADORES.

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

Col·labora Consell de Joventut.

TAVERNA DEL TRAGINER

En acabar, a la Sala El Sindicat

Instal·lada a la carretera de Manresa número 22. Per aquesta diada podreu gaudir d’una
autèntica taverna a l’usança del Traginer.

BALL DE NIT amb KÒDOL i
L’ORQUESTRA MITJANIT

Un bon esmorzar a base de llesques de pa
torrat amb allioli per a tothom.
Podreu adquirir 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 matí
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.

Durant el matí, a diferents indrets:
BALL DE BASTONERS
Ball típic i tradicional que es balla colpejant
els bastons al ritme de la música.

VALENTÍ ALSINA

Plogués, nevés o fes mal temps el Traginer
sempre sortia al carrer.

Acordionista diatònic, actuarà al rebost i a
la taverna.

DESFILADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE CARDONA pel centre del poble.

FORN CABRIANES
anunci NOU111

Durant tot el dia i a la plaça de
la Mel:
MERCAT I BOTIGA DEL TRAGINER
Mercat de productes naturals i artesans.
Es podrà adquirir especialment el bastó del
traginer.

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, Xavier Vall i Ribalta i Ramon Duocastella i Viladrich, aniran a buscar EL BANDERER, Sr. Jaume Vall i Sanchez, al número 16 del carrer Travessera,
acompanyats per la COBLA BOFILLS, i també
la NÚVIA, Aïda Pérez Díaz; la MARE de la
NÚVIA, Sra. Josefina Crespo i el NUVI, Asier
Xandri, a la carretera de Manresa, 38.

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 de la GRAN REPICADA DE CAMPANES.

Inici a 2/4 de 12
BENEDICCIÓ
a la plaça de l’Església, presidida pel mossèn
Alfons Busto, i desfilada pels carrers.

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 Municipal de Cardona
Cobla Bofills Xaranga Los Labradores
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.
Matxo o mula amb guarniments de festa i
que porta la núvia.
Matxo o mula amb guarniments de festa i
que porta la mare de la núvia.
Matxo o mula amb bast i amb una caixa de
núvia a cada costat.
Traginers amb caire de treballar
(tots amb un matxo o bé una mula):
ALBARDES
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.
BASTOS
Amb l’estri fet de vímet i fusta, per portar
fems de l’estable o femer a l’hort o al camp.
Amb l’estri de fusta i cordetes (els àrguens),
per portar les garbes des del camp a l’era.
Amb dues caixes de fusta, per portar sorra.
Amb l’estri de fusta (els arguenells), per
portar barrots de llenya, coneguts com a
torrats.
Amb l’estri de fusta (els arguenells), per
portar feixos de llenya.
Amb l’estri de fusta, per portar quatre gerres
d’aigua.

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.
Amb l’estri de fusta, per portar quatre pots
de llet.
Grup de Carreters, grup d’Espontanis i
també els genets participants a les curses.

En finalitzar, a la plaça Onze de
Setembre
comentari de la mateixa al seu pas per la
plaça Onze de Setembre i entrega de la bandera del gremi al nou banderer, Sr. Martí
Ribalta i Òrrit al número 26 del carrer
Travessera.

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

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, durant l’esmorzar dels genets.
És necessària la documentació
dels animals.
És obligatori l’ús del casc a tots
els participants i es recorda que
també cal seguir les recomanacions de l’Organització.

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.
Molt important: No maltractar
cap animal que participi a les
curses.
El cronometratge i la senyalització
electrònica de les curses és a càrrec
de l’empresa TONI MONTERDE.
Hi haurà servei de begudes al circuit.

PREMIS EN METÀL·LIC
CAVALLS

1r- 330 eur.
2n- 230 eur.
3r- 165 eur.
4t-

60 eur.

5è- 45 eur.
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.

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
XLVIII Copa Il·lustres Srs. Barons de Balsareny.
XXIII Trofeu Il·lustre Marquesa de Llió.

XXX Trofeu Eva i Núria.
XXIII Trofeu Laia.
XXIV Trofeu Joan Obradors
Calsina, In memoriam.
Copa Martín Pagonabarraga.

Obsequi Servei Tècnic Rellotgeria
Enric Bruc.
Copa Artesania Canal.
Copa Auto-Reparació Balsareny.
Copa Bar Granja +K-2.
Copa Bar «La Cova».
Copa Bar «El Carrilet».
Copa Bar Restaurant Cheers.
Copa Bar Restaurant El Jardinet.
Copa Bar Restaurant Llobregat.
Copa Bar Seven.
Copa Bar Si·dral.
Copa Caixa Manresa.
Copa Calçats Chelo.
Copa Carns Capdevila.
Copa Carns Esteve.
Copa Centre Instructiu i Recreatiu.
Copa Construccions Artigas.
Copa Construccions Pirineus
SCCL.

Copa Cyberbikes-Cervantes.
Copa Dolç Capritxet.
Copa E.R.C.
Copa Embotits Mas.
Copa Estanc Casaldàliga.
Copa Expert-Sangüesa.
Copa Farmàcia Iglesias.
Copa Floristeria L’Espiga.
Copa Forn de Cabrianes.
Copa Forn Serra.
Copa Fruits-Balsareny.
Copa Fusteria Hernández.
Copa Garatge Corominas.
Copa Granja la Trobada.
Copa Impremta Orriols.
Copa Immobiliària El Castell.
Copa Instalgama SL.
Copa Jordi Morros.
Copa «La Caixa».
Copa Mary’s Moda.

Copa Nova Visió.
Copa Olga Estètica.
Copa Pastisseria Bonals.
Copa Peixateria Fina.
Copa Peixateria Maria.
Copa Penya Barcelonista de Balsareny.
Copa Perruqueria Mª Rosa.
Copa Perruqueria Mercè.
Copa Queviures Casa Vergara.
Copa Rellotgeria Riu.
Copa Restaurant Els Traginers.
Copa Restaurant Rosamar.
Copa Rostisseria Cal Barrau.
Copa Splay Moda.
Copa Supermercat Petit Preu.
Copa Taller Josep Prat.
Copa Transports Arnau-Costa.
Copa Ultramarinos Conesa.

PARTICIPANTS
Tots els professionals i aficionats
que ho desitgin.
TEMA
Festa dels Traginers. Limitat a destacar qualsevol aspecte dels actes que
tindran lloc a Balsareny els dies 9
(Correfoc infantil), 10 i 11 de febrer
de 2007, FESTA DELS TRAGINERS,
declarada Festa d’Interès Turístic i Festa Tradicional d’Interès Nacional.
OBRES
Tema Traginers: Màxim tres per
autor i apartat.

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.
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.
LLIURAMENT
Les fotografies, degudament protegides i lliures de qualsevol despesa de
tramesa, hauran d’ésser enviades a:
COMISSIÓ DE LA FESTA DELS
TRAGINERS
Plaça Ajuntament , 2
08660 BALSARENY - Bages.

Telèfon d’informació del Concurs : 938 200 032

2n PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 70 eur.
3r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 55 eur.
4t PREMI: Trofeu i 50 eur.
5è PREMI: Trofeu i 40 eur.
DRETS D’INSCRIPCIÓ
No n’hi ha.
Els trofeus han estat cedits per
CARME GALERA - Roba de vestir,
Llibreria ELS COLORS i JORDI SARRI
- Fotògraf.
PREMIS NACIONALS
APARTAT BLANC I NEGRE

PREMI D’HONOR a la millor
col·lecció de tres fotografies
XXXVII Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 200 eur.
1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 110 eur.

APARTAT COLOR

1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 110 eur.
2n PREMI: Trofeu i 70 eur.
3r PREMI: Trofeu i 40 eur.

2n i 3r PREMI: Trofeu.
APARTAT COLOR

1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 40 eur.
2n i 3r PREMI: Trofeu.
EXPOSICIONS
Amb les obres premiades i seleccionades es muntarà una Exposició a
la sala El Sindicat.

APARTAT CREACIÓ DIGITAL

RETORN DE LES OBRES

1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 110 eur.
2n PREMI: 70 eur.
3r PREMI: 40 eur.
PREMIS LOCALS

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.

APARTAT BLANC I NEGRE

1r PREMI: Trofeu Exclusiu «Festa
Traginers» i 40 eur.

L’organització declina tota responsabilitat 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 1 d’abril de
2007 a les 10 del matí.
CALENDARI
Termini d’admissió: 31 de març
de 2007.
Comunicació del veredicte: per
telèfon als guardonats.
Repartiment de premis: el dia 29
d’abril de 2007, a les 12 del matí a
la Sala El Sindicat.
Exposició: al lloc indicat. Dies 25,
26, 28 i 29 d’abril de 2007, matí de
10.30 a 1 i tarda de 4.30 a 7.

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 collecció. 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.

PREMIS LOCALS

PREMIS NACIONALS
Apartat Blanc i negre

Apartat color

Apartat Blanc i negre

Premi d’honor a la millor col·lecció de tres fotografies: Sergio Tello
Soler (16).
1r premi: Manel Caballé i Miquel
(13).
2n premi: Antoni Mañosas Bassa
(4).
3r premi: José Villaseñor Rubio (14).
4t premi: Joan Peralta Monje (2).
5è premi: David Puente Tripiana
(8).

1r premi: Domènec Alió (17).
2n premi: Bartolomé Gonzalez
Pérez (1)
3r premi: Benvingut Xandri Cardona (12).

1r premi: Juan Caballero Juncal
(9).
2n premi: Benvingut Xandri Cardona (11).
3r premi: Alba Fontanet Petri (6).

Apartat creació digital

Apartat color

1r premi: Antoni Mañosas Bassa
(18).
2n premi: Sergio Tello Soler (15).
3r premi: Benvingut Xandri Cardona (10).

1r premi: Bartolomé Gonzalez
Pérez (3).
2n premi: Joan Peralta Monje (5).
3r premi: Manuel Lupión Manzano (7).

RECORDS
A la plaça de la Mel, dins del mercat,
trobareu tots els records de la nostra
Festa. Es podrà adquirir el bastó del
traginer.
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.
CORREFOC
Portar roba adequada. L´organització no es fa responsable de cap
dany produït pels efectes pirotècnics.
EXCURSIÓ I VISITA GUIADA PER
A NOUVINGUTS
Activitat gratuïta organitzada per
Òmnium Cultural del Bages per
aprofundir en el coneixement de la
Festa. Per a més informació, trucar
a Òmnium, tel. 93 872 63 21.

MOLT IMPORTANT
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.
No es permet parar taules dins de
l’àmbit de la torrada. 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 els dies
26 i 27 de gener de 2008

