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FESTA DELS TRAGINERS 2012
El dia 26 de desembre passat, festivitat de Sant Esteve, 
se’m va lliurar, per acord unànim del Ple de l’Ajuntament de 
Balsareny en data del 15 de desembre de 2011, el nomena-
ment de “fill adoptiu de Balsareny”. Com a tal, agraeixo que 
m’hagin encomanat aquestes paraules de salutació per a la 
Revista d’aquesta nostra Festa dels Traginers.
Fa 50 anys que sóc a Balsareny  i he viscut per dins i per 
fora la Festa dels Traginers. I he de dir que en tinc molts 
bons records. Primer de tot, de quan vaig venir a la colònia 
Soldevila, el 1961. Llavors veníem cada any a participar a 
la Cavalcada dels Traginers. Normalment érem gent dels 
Pastorets i altres persones de la colònia, que ens hi engres-
càvem. Un dels anys, potser el 1968, any commemoratiu del 
centenari de Pompeu Fabra i reivindicatiu de l’ensenyament 
de la llengua catalana, vàrem participar a la cavalcada amb 
un carro molt ben engalanat amb una bandera catalana,  i a 
dalt uns quants pastorets, amb un cartell que deia: «Els Pas-
torets van a l’escola». El carro el tirava el ruc que sortia als 
Pastorets de la colònia —i que encara surt avui als Pastorets 
de Balsareny, tot i que, com ja podeu comprendre, es tracta 
d’un altre ase—. A la tarda pujàrem al castell, bo i ajudant 
el ruc, que suava més que nosaltres, fins arribar a la meta; 
a dalt, un fotògraf ens va dir: «Està molt bé, però no podem 
publicar la foto». 
L’any 1970, la Festa dels Traginers fou declarada d’Interès 
Turístic Nacional i es va constituir una comissió popular per 
organitzar els actes de la diada. 
L’any 1978 em nomenen rector de la parròquia de Balsareny i 
després de Nadal m’implico amb els treballadors de la Festa, 
principalment  a la Taverna i al Rebost del Traginer, on pas-
sem amb tota una bona colla d’amics, amb molt de fred però 
amb molta companyonia, els vespres de gener i febrer.
Cada any he participat al Concurs Nacional de Fotografia, ja 
que la fotografia és una de les meves aficions. 
Especialment, tinc un gran record del dia que vaig participar 
a la Cavalcada vestit de capellà dels anys cinquanta, portant 
la comunió a un malalt, damunt d’un animal, amb el tradicio-
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Salutacio

nal paraigua del Combregar. Feia tant d’efecte, que la gent 
de fora comentava: «Sembla veritablement un capellà!» i els 
del poble responien: «És que és el nostre capellà!». Això sí, 
quan vaig baixar del cavall no m’aguantava dret. 
Acabo amb les paraules que en Pere Casaldàliga deia en la 
salutació de l’any 2004:
«Per la Festa dels Traginers Balsareny es fa gran, com tota 
Pàtria catalana». Traginem, que tot és camí, tot és drecera
si ens dem la mà i ens dem el cor.

Veniu a la festa!

A Balsareny no us trobareu pas estranys. Trobareu un poble 
que s’agermana i ens agermana en aquesta diada.

Joan Bajona i Pintó, Fill Adoptiu de Balsareny
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Tot i no tenir un origen ni traginer ni pagès, l’Abel Artigas Gar-
cia ha estat vinculat des de ben menut a la Festa dels Traginers.

Recorda que va començar amb 10 o 11 anys, col·laborant a 
la Cavalcada, de la mà d’en Joan Santasusana, portant càrre-
gues. Més endavant va estar al Rebost del Traginer, preparant 
i repartint botifarres.

L’any 1978, amb 14 anys i com a membre de l’Agrupament 
Escolta, va participar en el muntatge de la primera Taverna 
del Traginer als “Locals Neutrals”. També va formar part dels 
Geganters i, durant uns anys, va compaginar les dues coses.

Els anys 90 són una fita important en la història de la Festa 
dels Traginers i l’Abel va consolidar encara més el seu com-
promís entrant a formar part de la Comissió de la Festa, for-
mada per gent jove que va voler donar un gir important a la 
tradició dels Traginers; es van mantenir els actes tradicionals 
del diumenge i es va ampliar el programa d’actes a divendres 
i dissabte. La seva intenció era mantenir i complementar una 
festa molt especial i molt arrelada al poble. Van sorgir moltes 
idees, unes amb més èxit que altres, però cada any intentaven 
incloure novetats en el programa; va ser en aquesta etapa que 
es va iniciar la publicació d’aquesta revista amb la intenció 
de donar a la Festa el ressò que es mereixia, fent divulgació 
del món traginer i el seu entorn (la primera revista és de l’any 
1998). Altres novetats que es van introduir durant aquells anys  
van ser la Ruta, el Mercat, tot el que envolta al Traginer Petit…  
Algunes idees que s’han quedat pel camí han estat el Concurs 
de Carros, la Mostra de feines de pagès i el seu entorn… però 
des de la Comissió sempre s’ha treballat de valent, amb bon 
ambient, per “guarnir” la Festa i reviure-la de nou any rere any.

Fa dos anys que l’Abel va deixar la Comissió però no pas la 
Festa dels Traginers; continua col·laborant en el muntatge de 
la Taverna, prepara les pàgines de la revista pensades per als 

petits i és allà on faci falta per donar un cop de mà, perquè 
de feina no en falta, la gent que col·labora està molt implicada 
però organitzar una Festa d’aquestes característiques demana 
molta gent.

Enguany l’Abel portarà l’estendard acompanyat pels dos cor-
donistes, els seus germans David i Noel que, igual que el seus 
pares, també han viscut la Festa des de dins. El pare mun-
tant i desmuntant el Rebost i també amb la mare repartint 
premis, el Noel formant part dels Grallers i en David amb els 
Geganters i encarregant-se de fer el cartell. Ser el banderer de 
Traginers 2012 ho  considera un reconeixement a la seva eta-
pa com a “traginer” i ho espera amb molta il·lusió i sobretot, 
n’està molt agraït.
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El Traginer d Honor

Sabies que fa 20 anys...

“Està essent un any molt agradable… durant el qual he 
gaudit i he estat molt content del meu nomenament com a 
Traginer d’Honor 2011; ho porto amb molt orgull i segueixo 
treballant com he fet sempre per la Festa, col·laborant amb 
la Comissió i disposat a donar un cop de mà en el què faci 
falta”. 

Amb aquestes paraules resumeix en Josep Rodergas les 
seves sensacions després que, en la Festa de l’any passat, la 
Comissió decidís nomenar-lo Traginer d’Honor, un símbol que 
vol reconèixer la participació constant al servei de la Festa 
de tants col·laboradors anònims. Cal recordar que aquesta 
designació es fa cada dos anys, motiu pel qual enguany en 
Josep es tornarà a posar el vestit de Traginer d’Honor ja que 
el seu nomenament no acabarà fins al 2013.

Va començar la Ruta del Traginer. És una ruta musical i gas-
tronòmica per diferents punts del poble que enllaça el final del 
Correfoc dels Traginers amb el ball de nit que es fa al Polis-
portiu Municipal, amenitzada per diverses xarangues, amb la 
finalitat de completar els actes del dissabte a la nit. 

Que en diferents establiments de Balsareny es podrà 
comprar la Xocolata del Traginer, un dolç record!

Recorda...
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Programa d actes

EL TRAGINER A L’ESCOLA
Els alumnes de l’Escola Guillem i de la Llar d’Infants Sant 
Marc de Balsareny comencen a viure la nostra festa

Tarda a 2/4 de 8, a la plaça Ricard Viñas
CORREFOC INFANTIL
a càrrec de la COLLA PETA-FLUIX, el Mussol i el Petafluix
Amb la participació de la Guita de la Colla infantil de Sallent 
i els Timbals Asmodaics&Goliaters Colla de Diables de Sant 
Fruitós de Bages
Recorregut: plaça Ricard Viñas, carrer de la Creu i plaça de 
l’Ajuntament

En acabar a la Plaça de l’ajuntament 
ENTREGA DE PREMIS DEL TRAGINER PETIT

Nota: Durant tota la tarda a la plaça Ricard Viñas podreu adquirir tot el 
material per poder gaudir del correfoc amb seguretat, que vendrà la colla 
Peta-fluix

Matí, a les 10
OBERTURA DEL REBOST DEL TRAGINER I DE L’EXPOSICIÓ 
ANTOLÒGICA DE FOTOGRAFIA
Tarda, a 2/4 de 4, concentració al carrer Travessera can-
tonada 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 ane-
lla. Hi haurà obsequis per als participants

En acabar 
GRESCA I BALLARUGA

Nit a partir de 2/4 de 12, a la Sala Sindicat 
CONCERT JOVE 

amb SKABAG RETURNS!, SHERPAH i ARRADIO ROSSITA 

No siguis ruc, vine a fer-lo amb nosaltres!

Preu: 5 €

Dijous 9

Divendres 10

Dissabte 11

Joc de les anelles

Correfoc

El Traginer a l’escola
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A les 6 de la tarda, a la Plaça Ricard Viñas, davant la 
llar d’infants, 
CONCERT “TRAGINERS MÚSICA EXPRÉS”

A càrrec d’alumnes de música moderna de l’ESCOLA MUNICI-

PAL DE MÚSICA DE BALSARENY

Vespre, a les 9. Concentració a la plaça Ricard Viñas
CORREFOC DELS TRAGINERS
Amb la participació de la Companyia General del Foc de 
Gavà, Colla de la Guita Grossa de Sallent, Timbalers de Sant 
Boi, Percussió Diables de Casa Blanca de Sant Boi de Llo-
bregat i Colla Peta-Fluix amb el Mussol i el Petafluix
Recorregut: plaça Ricard Viñas, carrer de la Creu, carrer St. 
Domènec, carrer Àngel Guimerà i plaça de l’Ajuntament.
Nota: Durant tota la tarda a la plaça Ricard Viñas podreu adquirir tot el 
material per poder gaudir del correfoc amb seguretat, que vendrà 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 TIMBALERS DE ST. BOI I PERCUSSIÓ DE 

DIABLES DE CASA BLANCA DE ST. BOI DE LLOBREGAT 

En acabar, al Polisportiu Municipal
BALL DE NIT
Amb L’ORQUESTRA MITJANIT

i gresca i ballaruga fins la matinada

Preu entrada: 7 €

Cap a les 5 de la tarda
ELS TRAGINERS PETITS 
Començarem la comitiva amb els TRAGINERS PETITS, un grup 
de traginers infantil menant els seus ruquets fins a la plaça 
Ricard Viñas

Seguidament
Una comitiva formada per autoritats i membres de la Comissió 
dels Traginers, el Traginer d’Honor, acompanyats dels Gegants 
Marc i Maria i dels Gegantons Joan i Mariona, Pubilla, Dama, 
i Hereu de Balsareny i dels Grallers de Balsareny Els K+Sonen 
procediran a les inauguracions de:

TAVERNA DEL TRAGINER
Instal·lada a la carretera de Berga número 12

Per aquesta diada podreu gaudir d’una autèntica taverna a la 
usança del Traginer i tot el regust d’un altre temps

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA DE 
FOTOGRAFIA
Instal·lada al local municipal núm. 3 de la plaça de la Mel
Exposició antològica de les fotografies premiades en els anys 
1979 fins 1982 i 2011

REBOST DEL TRAGINER
Instal·lat a Cal Marenci, plaça Ricard Viñas
Hi obtindreu milers de premis segurs, al joc de les Rodes del 
Traginer

BOTIGA DE CERÀMICA
La trobareu al costat del Rebost.
S’hi poden adquirir el plat i el càntir commemoratius de la 
Festa. Són visites imprescindibles!

El Rebost
La Taverna

Dissabte 11
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Programa d actes

Diumenge 12

BONJORN AL VEÏNAT 
pels TRABUCAIRES I MORTERETS DE RAJADELL

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

TORRADA DEL TRAGINER
Un bon esmorzar a base de llesques de pa torrat amb all i oli 
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

PREPARACIÓ I GUARNIMENT DELS ANIMALS I CARRUAT-
GES PARTICIPANTS A LA CAVALCADA
Al mateix temps s’han de fer les INSCRIPCIONS per a participar 
a les curses al castell

Durant el matí, a diferents indrets del poble
VALENTÍ ALSINA 
acordionista diatònic, actuarà al rebost i a la taverna
DESFILADA DE LA BANDA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE PUIG-REIG PEL CENTRE DEL POBLE

Durant tot el dia, a la plaça de la Mel
MERCAT I BOTIGA DEL TRAGINER
Mercat de productes naturals i artesans on podreu adquirir di-
ferents records de la Festa

Matí a les 11
COMITIVA D’HONOR
Des de la plaça de l’Església i pel centre del poble, una comi-
tiva encapçalada pels DOS CORDONISTES i acompanyats per la 
cobla CIUTAT DE MANRESA aniran a buscar el BANDERER

Els dos cordonistes, David Artigas Garcia i Noel Artigas Garcia, aniran 

a buscar EL BANDERER Sr. Abel Artigas Garcia, al número 9 del carrer 

Travessera

Tot seguit, aniran a buscar la NÚVIA, Anabel Martinez Barrau, la MARE 

de la NÚVIA, Sra. Emília Garcia Maldonado, i el NUVI, Albert Duocas-

tella Vall, al número 38 de la carretera de Manresa

Seguidament

Tota la comitiva i el banderer, amb la bandera del gremi dels 
Traginers, començarà la cavalcada

La Ferrada d’un animal
Mercat
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LA CAVALCADA DELS TRAGINERS  
que s’iniciarà després de la GRAN REPICADA DE CAMPANES 
a 2/4 de 12, a la plaça de l’Església

BENEDICCIÓ presidida pel mossèn Xavier Castelló i Baille

Formaran la Cavalcada:
Hereus i Pubilles de la Catalunya central

Trabucaires i Morterets de Rajadell

Gegants de Balsareny (Marc i Maria)

Gegantons de Balsareny (Joan i Mariona)

Geganters de Balsareny

Grallers de Balsareny Els K+Sonen

Bastoners de Balsareny

Banda de l’escola municipal de música de Puig-Reig 

Cobla Ciutat de Manresa

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 page sa 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

Altres

També formarà part de la cavalcada:

Traginer d’Honor

Grup de Carreters

Grup d’Espontanis

Genets participants a les curses

Al seu pas per la plaça Onze de Setembre
COMENTARI DE LA CAVALCADA I LLIURAMENT DE 
LA BANDERA DEL GREMI AL NOU BANDERER, 
Sr. Pere Villagrasa Villanueva, al número 24 del carrer Castell

Tarda, a 2/4 de 4, al circuit del castell
GRANS CURSES D’ASES, PONIS, MULES I CAVALLS

Tarda, a 2/4 de 6, a la Plaça Ricard Viñas
AUDICIÓ DE SARDANES per la cobla CIUTAT DE MANRESA

Diumenge 12
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Curses al 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 participants en la 
cavalcada.

En el moment de la inscripció es lliurarà a cada participant el 
reglament de les curses. Aquest reglament pot consultar-se al 
web de l’Ajuntament:  www.balsareny.cat 

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.

El cronometratge i la senyalització electrònica de les curses és 
a càrrec de l’empresa CSI-Timing.

Molt important: Tot participant a la festa sap que no es 
maltracta cap animal.

PER SEGURETAT, ES DEMANA QUE ES RESPECTIN EN 
TOT MOMENT LA SENYALITZACIÓ I LES INDICACIONS 
DE L’ORGANITZACIÓ.

Mapa Cursa
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CAVALLS

1r premi: 300 €
2n premi: 200 €
3r premi: 150 €
4t premi: 50 €
5è premi: 40 €
Resta participants: 
15 €

ASES / PONIS

1r: 20 €  2n: 15 €  3r: 10 €  (per a cada categoria)

El bestiar llogat per la Comissió no tindrà premi en 
metàl·lic

PREMIS EN METÀL·LIC

MULES

1r premi: 35 €
2n premi: 20 €
3r premi: 15 €
Resta participants: 
10 €
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Copa M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya

Copa Excm. President de la Diputació de Barcelona

Copa Secretaria General de l’Esport de la Generalitat

Trofeus de les curses

Copa Dolç Capritxet
Copa ERC
Copa Embotits Mas
Copa Estanc Casaldàliga
Copa Estètica + Bellesa
Copa Expert-Sangüesa
Copa Farmàcia Iglesias
Copa Floristeria l’Espiga
Copa Forn Serra
Copa Fruits-Balsareny
Copa Fusteria Hernández
Copa Garatge Corominas
Copa Impremta Orriols
Copa Instalgama, SL
Copa Jordi Morros

Copa “La Caixa”
Copa Nova Visió
Copa Pastisseria Bonals
Copa Peixateria Maria
Copa Penya Barcelonista de Balsareny
Copa Perruqueria M. Rosa
Copa Perruqueria Mercè
Copa Queviures Casa Vergara
Copa Restaurant Els Traginers
Copa Restaurant Rosamar
Copa Rostisseria Cal Barrau
Copa Supermercat Petit Preu
Copa Transports Arnau Costa
Copa Taverna El Boter
Copa Bar Bon Dia
Copa Verd-Puig
Copa Bar Si.dral
Copa Cafeteria Musical Parockia
Copa Forn de Cabrianes

Obsequi Servei Tècnic Rellotgeria 
Enric Bruc
Copa Artesania Canal
Copa Auto-Reparació Balsareny
Copa Balsareny Wellness Centre
Copa Bar Granja + K2
Copa Bar El Carrilet
Copa Bar Restaurant El Jardinet
Copa Frankfurt Llobregat
Copa Calçats Chelo
Copa Carns Capdevila
Copa Carns Esteve
Copa Centre Instructiu i Recreatiu
Copa Construccions Artigas 
Copa Construccions Pirineus
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Copa Servei d’Esports i Joventut de la Diputació

de Barcelona

Copa Ajuntament de Balsareny

LIII Copa Il·lustres Srs. Barons de Balsareny

XXVIII Trofeu Il·lustre Marquesa de Llió

XXXV Trofeu Eva i Núria

XXVIII Trofeu Laia

XXIV Trofeu Joan Obradors Calsina, in memoriam

Copa Martin Pagonabarraga
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Planol de Balsareny
FESTA DELS TRAGINERS 2012
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Informacio de la Festa
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Records
A la botiga de ceràmica (al Rebost) o bé a la parada del mer-
cat (plaça de la Mel), trobareu tots els records de la nostra 
Festa: càntir, plat, bastó, buff, mocador, gorra, bufanda, 
xocolata i alguna altra novetat.

Serveis Religiosos
Diumenge a les 11 del matí, missa a l’Església.

Castell de Balsareny 
Dissabte, visites d’11 a 12 del matí i de 4 a 5 de la tarda.
Diumenge, visites d’11 del matí a 6 de la tarda.

Estand d informacio 
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.

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 bande-
retes que us puguin fer al carrer no són per col·laborar amb 
la festa. Agrairem que si detecteu aquesta pràctica fraudu-
lenta ho poseu en coneixement de les autoritats o a l’estand 
d’informació. L’organització recorda la necessitat de respec-
tar 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 aparca-
ments degudament indicats, on cal deixar el cotxe atenent 
les instruccions del responsable del lloc.

CAL TENIR EL MÀXIM DE RESPECTE PER TOT EL BES-
TIAR QUE PARTICIPA A LA FESTA

Guarniment dels animals
La Torrada



FESTA DELS TRAGINERS 2012

15

El Traginer petit

Resol els enigmes, respon les preguntetes i par ticipa en 
el sorteig de: 1 gorra, 2 bastons, 5 buff, 5 bufandes, 5 
mocadors i un burret,  que et deixa rem per a passejar-lo 
el dissabte a la tarda i el diumenge a la cavalcada.

Tots els fulls rebuts abans del dimecres 8 de febrer (in-
clòs), amb les respostes correctes, entraran en el sorteig.

Per participar en aquest concurs, envia aquest full, prèvia ment 

emplenat, a la següent adreça:

Comissió de la Festa del Traginer 
Plaça de l’Ajuntament, 2 - 08660 Balsareny 

Dades del concursant:

Sóc un traginer petit de (població) ................................                                             
em dic..........................................................................
tinc......anys i el meu telèfon és.....................................

OMBRES
Quina ombra correspon a cada burret? 

La Torrada

FRASES FETES
Ordena aquestes frases fetes: 

A   com  -  lletres,  -  Tant  -  
amb  -  ases  -  lletres  -  sense   -  hi ha
...................................................................................
...................................................................................

B   dir-li  -  El  -  necessita  -  arri  -  no  -  cavall,  -  bon

...................................................................................

C   vol  -  Mula  -  la  -  ningú   -  guita,

...................................................................................

B

A

C

D

E
1 3

2 4 5
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El Traginer petit

Baga: Corda molt gruixuda que serveix per a lligar la càrrega del carro.

Balancí: Travesser de fusta d’on surten els tirants que enganxen al 

carro els animals de tir que van davant dels llancers i fora de les vares.

Baldat/ada: Dit del mul que té poca força als ronyons i brandeja quan 

camina.

Ballesta: (1) Arc de ferro que va d’un braç del carro a l’altre i que 

serveix per a evitar que una càrrega excessiva fregui el cos de l’animal. 

(2) Sistema de suspensió de la caixa d’un carro sobre l’eix de les rodes 

consistent en una molla que treballa a flexió.

Barana: Travesser de la part superior de la banda del carro, on van 

clavades les estaques.

Bast: Sella amb els arçons molt sortits i units per una peça a cada cos-

tat, que serveix per a traginar càrrega feixuga a l’esquena d’un animal.

Bastaixar: Traginar a coll o a mà les mercaderies.

Baster: Persona que feia basts i altres guarniments per als animals de 

bast.

Bastet: Sella de fusta, molt petita i encoixinada per sota, que, posada a 

l’esquena d’un animal, serveix per a sostenir la sofra i evitar que el pes 

del carro li faci mal.

Berga: Reforç del collar.

Bestiar de peu rodó: Bestiar integrat per cavalls i egües, ases i some-

res, i muls i mules.

Beuratge: Beguda, feta d’aigua amb segó, que es dóna a un animal 

quan està malalt o delicat.

Bigoti: Ratlla de pèl que es deixa sense esquilar a banda i banda de la 

cua d’un animal.

Bo!: Crit que s’usa per fer aturar un animal.

Bord/a: Dit de l’animal que és fill de pares d’una espècie diferent.

Bordar: Mossegar, un animal.

Bot: Recipient fet de pell de cabra o de xot que, cosit i enganxat, ser-

veix per a contenir-hi oli, vi o un altre líquid.

Botó: Cadascun dels dos animals que ocupen el tercer lloc d’una 

rècula.

Petit Diccionari

1.Digues 3 noms de balls de bastons de 

Balsareny?
..................................................................

.......

2.Digues el nom de les cinc ermites que es 

troben al terme de Balsareny

..................................................................
.......

..................................................................
.......

..................................................................
.......

A veure si les saps, aquestes?

Botxa: Esfera del cascavell.

Braç: Cadascun dels pals llargs de fusta damunt dels quals va 

la caixa i els principals elements que formen un carro.

Bridada: Estirada brusca de les regnes d’un animal per 

aturar-lo o moderar-ne la marxa.

Buc: Cos principal del carro, sense les rodes ni el fusell.

LES 7 DIFERÈNCIES
Aquestes dues imatges tenen set diferències... A veure si 
les trobes!
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Concurs de fotografia

BASES DEL XLII CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
FESTA DELS TRAGINERS
Balsareny, 10, 11 i 12 de febrer de 2012

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: 10, 11 i 
12 de Febrer de 2012, Festa dels Traginers, declarada Festa 
Tradicional d’interès turístic Nacional.

OBRES:
Màxim tres per autor i apartat.

MIDES:
Lliures pel paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ:
Les obres aniran reforçades o muntades, obligatoriament 
amb suport rigid de 30 x 40 cm, de maxim 3 mm de gruix, 
sense vidres.

DRETS D’IMATGE: 
Tots els participants es responsabilitzaran dels drets de ter-
cers, i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.

3

4

2

1
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Concurs de fotografia

TÈCNIQUES
No s’acceptaran muntatges digitals en els apartats A, B i D.

A: BLANC I NEGRE
B: COLOR
C: CREACIÓ DIGITAL
D: RETRAT DE TRAGINER. Sols s’acceptaràn retrats de TRA-
GINERS AMB MULA O MATXO QUE TRANSPORTIN MERCA-
DERIES A BAST i que participin en la cavalcada del dia 12 de 
Febrer de 2012.
TOTES LES OBRES S’HAURAN DE PRESENTAR SOBRE PAPER FO-
TOGRÀFIC QUÍMIC. QUALSEVOL ALTRE TIPUS D’IMPRESSIÓ SERÀ 
REBUTJAT.

LLIURAMENT
Les fotografies, protegides i lliures de qualsevol despesa de 
tramesa han d’ésser enviades a:
COMISSIÓ DE LA FESTA DELS TRAGINERS
Ajuntament de Balsareny - 08660 BALSARENY (Bages).

IDENTIFICACIÓ
Les obres portaran al darrera anotats: apartat en que es par-
ticipa, nom i cognoms, adreça completa de l’autor, número 
de telèfon i e-mail. 

DRETS D’ADMISSIÓ
No n’hi ha.

RETORN DE LES OBRES
Un cop clausurada l’exposició. Excepte totes les premiades 
que restaran en propietat de la Comissió de la Festa dels Tra-
giners, la qual es reserva el dret de reproduïr les que cregui 
oportunes citant l’autor.

JURAT
Un jurat d’admissió format per membres de la Comissió, i un 
de qualificació format per tres experts en fotografia.

NOTES
Cap concursant podrà aspirar a més d’un premi dins del ma-
teix apartat.
Si un concursant local obté premi en el nacional, pot optar 
amb la resta d’obres als premis locals.

7

5

6
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Els participants locals han de fer constar la paraula LOCAL. 
Les obres que no siguin positivades sobre paper químic foto-
gràfic seran rebutjades.
Es declina tota responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua 
que poguessin sofrir per causes alienes a la organització.

Serà tramés a tots els participants, juntament amb les foto-
grafies un catàleg digital en el que hi figuraran les obres i el 
veredicte del concurs.

CALENDARI
Termini d’admissió: 30 de març de 2012.

VEREDICTE
Serà públic, el dia 1 d’abril de 2012, a les 10 del matí,
a la Sala Sindicat de Balsareny.

EXPOSICIÓ
A la Sala Sindicat els dies 20, 21, 22 i  25  d’abril de 2012, de 
10,30 a 13h i de 16,30 a 19h.

COMUNICACIÓ VEREDICTE
Per telèfon als guardonats.

REPARTIMENT DE PREMIS:
El dia 22 d’abril de 2012, a la Sala d’Exposicions.

13

12

8 9

10 11
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COL·LABORADORS:
CARME GALERA. Roba de vestir - LLIBRERIA ELS 
COLORS - JORDI SARRI, Fotògraf (Servei d’imatges)

PREMIS NACIONALS
BLANC I NEGRE
Premi a la millor col·lecció de tres fotografies:
XLII Trofeu Excl. “Festa Traginers” i  200€
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 130€
2n premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 90€
3r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 70€
4t premi: Trofeu i 50€ / 5è premi: Trofeu i 40€
COLOR
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 110€
2n premi: Trofeu i 70€ / 3r premi: Trofeu i 55€
DIGITAL
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 110€
2n premi: Trofeu i 70€ / 3r premi: Trofeu i 55€
RETRAT DE TRAGINER
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 110€
2n premi: Trofeu i 70€ / 3r premi: Trofeu i 55€
PREMIS LOCALS
BLANC I NEGRE 
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 50€
2n premi: Trofeu i 20€ / 3r premi:  Trofeu i 10€
COLOR 
1r premi: Trofeu Excl. “Festa Traginers” i 50€
2n premi: Trofeu i 20€ / 3r premi: Trofeu i 10€

Concurs de fotografia

14
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ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
SISTEMES DE SUPERVISIÓ I TELECONTROL

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
ENERGIES RENOVABLES

Pol. Ind. “Illa Sud” - C/ Tomàs Viladomiu, parc. 35
08650 SALLENT (Barcelona)

Telèfon 93 820 61 20 - Fax 93 820 63 00
E-mail: mail@bobitecnic.com

www.bobitecnic.com
21

Premis 2011
PREMI NACIONAL DE CREACIÓ DIGITAL:

1r premi: Txema Lacunza Nasterra 22

2n premi: Manuel Lupion Manzano 23

3r premi: Francisco Almendros Picazo 14

PREMI NACIONAL DE COLOR:

1r premi: Andreu Soler Monells 19

2n premi: Miquel Estrada 21

3r premi: Josep Vilardaga Pujol 8

PREMI LOCAL DE COLOR:

1r premi: Alba Fontanet Petri 7

2n premi: Juan Caballero Juncal 20

3r premi: Antonio Ruiz Fortes 6

PREMI NACIONAL DE BLANC I NEGRE:

Col·leccio d´honor: 

Adelina Putellas Jubells 10/11/12

1r premi: Luís Leandro Serrano 16

2n premi: Pere Puigbó Curtichs 2

3r premi: J. J. Peralta Monje 17

4t premi: Juan Caballero Juncal 3

5è premi: Txema Lacunza Nasterra 18

PREMI LOCAL DE BLANC I NEGRE:

1r premi: Bartolomé Gonzalez Perez 15

2n premi: Benvingut Xandri Cardona 1

3r premi: Juan Caballero Juncal 5

PREMI NACIONAL DE RETRAT DE TRAGINER:

1r premi: Luís Leandro Serrano 13

2n premi: Jaume Calsina Ubach 4

3r premi: Joaquim Font Barnolas 9

2322
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Traginers la Festa 2011

 Traginer d’Honor 2011
 30 anys del Quinto
 El Traginer a l’Escola
 El Rebost del Traginer
 El Banderer i els Cordonistes

ENTITATS LOCALS QUE COL·LABOREN AMB LA FESTA:

Colla Peta Fluix
Penya Barcelonista
Geganters de Balsareny
Grallers de Balsareny Els K+Sonen
Bastoners de Balsareny
Consell de Joventut
Campaners
Alumnes de l’Escola Municipal de Música
Moto Colla Pessigolla
A.E. Guillem de Balsareny

Els comerciants de Balsareny
amb la festa dels Traginers
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Us esperem també a la 
Festa de l’any vinent

1, 2 i 3 de 
febrer de 2013


