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Salutació

El poeta comptava els anys per relleus de roses, Balsareny i rodalies compten els anys per la Festa anual dels Traginers. És una
diada d’interès nacional. Els traginers traginen molta història, memòria, lluita, enyorança, utopia, pàtria... Enguany la festa, amb tot
el seu ritual de curses, de menjars, de danses, de trobades, (i de crisis a tot arreu) té un significat més viu, més fort. Les barretines
s’encenen més d’identitat i s’aferma la barretina espiritual que és el seny de la gent nostrada.
Jo porto la imatge d’escolà per la festa de Sant Antoni del porquet, el sant que tenia sempre a casa una llàntia encesa per demanar
protecció sobre els animals. Que continuï protegint animals i persones.
M’agrada saber que enguany el Traginer d’Honor és el company d’escola, en Francisco de cal Maia, fill de l’agutzil. Els vells encara
hi som, i hi serem sempre.
Fa dies que vaig escriure aquest poema que avui el sento de més actualitat i us el dedico a tothom en la festada.
SOM I SEREM
Temps era temps i ho serà sempre
si som nosaltres fent el temps.
Canviarem la nostra casa
però serem la nostra gent
Volem que els pares siguin avis
però que deixin a llurs néts
viure el camí per a refer la Pàtria,
neta la llengua d’enyorants retrets
Conservarem les sàvies dèries,
no ens deixarem pas rebregar.
però viurem de cara als somnis
perquè l’ahir sigui demà.
Viurem de cara als Pobres de la Terra
perquè no es digui mai que els vam matar
I escoltarem totes les llengües
perquè s’entengui el català.
Serem lleials al seny i a la guspira.
abrandarem la fe i colgarem la por
Som i serem encara i sempre i nova
la dolça Catalunya aspra que Déu ens do!
Pere Casaldàliga Pla - fill de Cal Lleter

Tel. 93 839 60 50

•

orriols@orriols.com

•

www.orriols.com
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El Traginer d’Honor
Francesc Maya i Comas
El nomenament del Traginer d’Honor és una distinció que la
Comissió de la Festa dels Traginers atorga cada dos anys a
algú que hagi destacat per la seva participació constant a la
Festa; aquesta distinció es veu com una forma de posar nom
i rostre a tots els col·laboradors anònims que any rere any
mantenen el seu compromís amb aquesta tradició.
En Quico, que és com el coneixen els companys i els amics,
és un home vinculat des de sempre a les entitats balsarenyenques que reconeix, amb humilitat, que com s’ha sentit sempre
més còmode ha estat “treballant a l’ombra”.
Va néixer a Balsareny fa 81 anys i recorda que alguna vegada va comentar que tenia ganes de col·laborar amb la Festa;
es veu que algú ho va tenir en compte i, quinze dies abans
dels Traginers de l’any 1971, a les 10 del vespre van trucar a
la porta de casa seva en Ramon Carreté i altres companys i
li van dir: “Vols treballar? Et portem feina!”. En poca estona
l’entrada i el passadís de casa van quedar plens de caixes
d’ampolles de vi que s’havien d’etiquetar amb la imatge del ruquet per vendre al Rebost. A l’any següent l’Esteve Pujals li va
comentar que la Comissió necessitava algú que s’encarregués
de comprar els productes del Rebost; l’única condició era que
fossin objectes sense publicitat comercial ni de materials moderns i és així com, des de l’any 1972 i fins al 2002, en que va
passar el relleu al Marc Rabeya, ha fet de “Traginer modern”,
traginant els articles amb el cotxe (als inicis, un Seat 600) per
a poder omplir cada any el Rebost del Traginer. Una de tantes
anècdotes que explica és que hi havia un lloc que quan el
veien arribar deien “Guaita! Ja arriba aquell que se li ha parat
el rellotge” perquè sempre demanava articles econòmics per
a poder tenir més marge de benefici al Rebost.
En aquests anys també ha aportat noves idees a la Comissió,
com la Rifa del Xai que es feia el diumenge i que comptava
amb la col·laboració dels comerciants del poble per a la venda
de les butlletes. A l’any 1983 es va introduir una altra novetat,

4

la Botiga de Ceràmica, on es ven el Plat i el Càntir de ceràmica
commemoratius de la Festa.
En Quico comenta que “formar part de la Festa ha estat com
entrar a la Cova d’Alí Babà, perquè allà dins hi ha molta riquesa humana, he fet molts amics i la relació que s’estableix
amb els companys és incomparable. Quan vas pel carrer ja
no només et saludes sinó que t’atures a parlar, et dónes un
cop a l’espatlla... Tot i que es passen molts nervis durant la
preparació, per si falla alguna cosa, quan s’acaba la Festa i
el balanç és positiu, la satisfacció és molt gran i compensa
de llarg aquest patiment.” És per aquestes vivències que encoratja a tothom i, especialment al jovent, que si encara no
participen a la Festa, que hi prenguin part, que hi ha molts
col·laboradors anònims sense els quals no seria possible que
Balsareny celebri cada any la seva Festa més gran.
Pel que fa al nomenament com a Traginer d’Honor 2013 diu
que “no m’ho esperava, ha estat una sorpresa molt gran i penso que hi ha persones que s’ho mereixen més que no pas jo,
però si els membres de la Comissió han decidit fer-me aquest
reconeixement no puc pas fer-los un menyspreu i ho accepto
amb molt d’orgull. M’agradaria dedicar aquests dos anys a
enaltir als nostres avantpassats traginers”.

El Banderer
Sr. Pere Villagrasa i Villanueva
En Pere va néixer a Gòsol, on vivien els padrins. Els seus
pares eren d’Aragó i van venir a viure a Balsareny quan ell
tenia tres anys. Des de sempre li ha agradat molt el bestiar
però no va ser fins que es va jubilar, fa uns vuit anys, que va
començar a participar a la Festa dels Traginers.
D’aquesta afició pels animals i amb l’excusa dels néts va
tenir la idea de comprar una burra, la “Margarita”, que va
morir fa un parell d’anys i que a casa recorden amb molta
estima. Més endavant va comprar un carro i un cavall, amb
els que participa cada any a la Cavalcada acompanyat de la
família.
De la Festa comenta la curiositat que desperta entre la gent
la preparació i el guarniment dels animals i dels carruatges
participants a la Cavalcada a primera hora del matí de diumenge a l’era del mas Martí, buscant fer la millor fotografia,
així com quan portava la burra lligada darrera el carruatge
i els pares el paraven per pujar-hi les criatures i fer-los una
foto.

Aquest any el Pere viurà la Festa dels Traginers d’una manera
molt diferent, ja que l’any passat va rebre la Bandera del gremi
dels Traginers de mans de l’Abel Artigas, acte que, reconeix, el va
emocionar molt. Per tant, encapçalarà la Comitiva d’honor com a
Banderer en companyia dels dos cordonistes, els seus fills Jorge i
Alberto Villagrasa Pulido.

Sabies que...
fa 30 anys
Va començar la Botiga de ceràmica. S’instal·la al costat del
Rebost i s’hi pot adquirir el plat i el càntir commemoratius de la
Festa.

fa 70 anys
De la mítica reunió a la Barberia de Ca l’Arep, lloc on es va
definir, estructurar i refundar la Festa dels Traginers.
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Programa d'actes
Dijous 31 gener
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 amb la
participació dels Geganters i Grallers de Balsareny

El Traginer a l’escola

Divendres 1 febrer
Tarda a 2/4 de 8, a la plaça Ricard Viñas
CORREFOC INFANTIL

a càrrec de la COLLA PETA-FLUIX amb el Mussol
Amb la participació de la Colla Correfoc infantil de Sallent, els
timbals Reis del So de St. Joan de Vilatorrada i els Timbals
Asmodaics&Goliaters Colla de Diables de St. Fruitós de Bages
Recorregut: plaça Ricard Viñas, carrer de la Creu, carrer St.
Domènec, carrer Àngel Guimerà 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

Correfoc

En acabar
GRESCA I BALLARUGA

A partir de les 12 de la nit, a la Sala Sindicat
CONCERT JOVE amb TINAJAS + ARRADIO ROSSITA

No siguis ruc, vine a fer-lo amb nosaltres!
Preu: 3 €
Nota: No t’oblidis la bata de Colla per anar de festa!!!

Dissabte 2 febrer
Matí, a les 11
OBERTURA DEL REBOST DEL TRAGINER I DE
L’EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA DE FOTOGRAFIA

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
Passejades amb ruquets
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Dissabte 2 febrer
Durant la tarda, a la plaça Ricard Viñas
TENS LES HABILITATS DEL TRAGINER ?

Vine a provar-ho!
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
1975 fins 1978 i 2012
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!

Gegants i Gegantons

A les 6 de la tarda, a la Plaça Ricard Viñas, davant del Casal d’Entitats
CONCERT “TRAGINERS MÚSICA EXPRÉS”
A càrrec d’alumnes de música moderna de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BALSARENY

A les 9 del vespre, Concentració a la plaça de
l’Ajuntament
20è Aniversari del gegant Petafluix
CORREFOC DELS TRAGINERS

Amb la participació de la Companyia General del Foc de
Gavà, Colla Foc i Vi de Sallent amb el seu boc i la cabra,
Percussió Diables de Casa Blanca de St. Boi de Llobregat,
Percussió de Batukats de l’Ala i Diabòlics Músics de St. Boi
i Colla Peta-Fluix
Recorregut: plaça Ajuntament, carrer Àngel Guimerà carrer
St. Domènec, carrer de la Creu i plaça Ricard Viñas.
En acabar, a la plaça de la Mel
ESPECTACLE PIROTÈCNIC “UNA NIT DE SANT NICASI”
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 Diables de Casa Blanca de St. Boi de
Llobregat, Percussió de Batukats de l’Ala i Diabòlics Músics
de St. Boi
En acabar, al Polisportiu Municipal
BALL DE NIT amb BUHOS + DJ

i gresca i ballaruga fins la matinada
Preu entrada: 7 €
Nota: No t’oblidis la bata de Colla per anar de festa!!!
Plat commemoratiu de la Festa
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Programa d'actes
Diumenge 3 febrer
Durant el matí, a diferents indrets del poble
BONJORN AL VEÏNAT

pels TRABUCAIRES I MORTERETS DE RAJADELL

acordionista diatònic, actuarà al rebost i a la taverna

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

DESFILADA DE LA BANDA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE PUIG-REIG PEL CENTRE DEL POBLE

TORRADA DEL TRAGINER

Durant tot el matí, a la plaça Ricard Viñas

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

TENS LES HABILITATS DEL TRAGINER ?

Vine a provar-ho!

DEMOSTRACIÓ I ELABORACIÓ ARTESANA DEL PORC

Durant tot el dia, a la plaça de la Mel

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

MERCAT I BOTIGA DEL TRAGINER

Mercat de productes naturals i artesans on podreu adquirir diferents records de la Festa

A les 10 del matí

Matí a les 11

DEMOSTRACIÓ DE LA FERRADA
I ESQUILADA D’UN ANIMAL

COMITIVA D’HONOR

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 CARRUATGES PARTICIPANTS A LA CAVALCADA
Al mateix temps s’han de fer les INSCRIPCIONS per a participar

a les curses al castell

Preparatius
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VALENTÍ ALSINA

Des de la plaça de l’Església i pel centre del poble, una comitiva encapçalada pels DOS CORDONISTES i acompanyats per la
cobla CIUTAT DE MANRESA aniran a buscar el BANDERER
Els dos cordonistes, Sr. Jorge Villagrasa Pulido i Sr. Alberto Villagrasa Pulido, aniran a buscar EL BANDERER Sr. Pere Villagrasa i
Villanueva, al número 24 del carrer Castell
Tot seguit, aniran a buscar la NÚVIA, Laura Calveras Serra, la MARE
de la NÚVIA, Sra. Maria Dolors Serra Sanmiquel, i el NUVI, Albert
Duocastella Vall, al número 38 de la carretera de Manresa

Esquilada

Diumenge 3 febrer
Seguidament
Tota la comitiva i el banderer, amb la bandera del gremi dels
Traginers, començarà la cavalcada

Amb l’estri de fusta (els arguenells), per portar feixos de llenya
Amb l’estri de fusta, per portar quatre gerres
d’aigua

LA CAVALCADA DELS TRAGINERS
que s’iniciarà després de la GRAN REPICADA DE CAMPANES

Amb l’estri de fusta, per portar quatre gerres de mel

A 2/4 de 12, a la plaça de l’Església

Amb l’estri de fusta, per portar pedres

BENEDICCIÓ presidida pel mossèn Xavier Castelló i Baille
Formaran la Cavalcada:

Amb sacs de farina
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

Hereus i Pubilles de la Catalunya central

Amb bots de vi fets amb pell de cabra

Trabucaires i Morterets de Rajadell

Amb dos sarrions de carbó

Gegants de Balsareny (Marc i Maria)

Amb l’estri de fusta, per portar quatre pots de llet

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

Altres
També formarà part de la cavalcada:
Traginer d’Honor
Grup de Carreters
Grup d’Espontanis
Genets participants a les curses

Representació d’un casament

Al seu pas per la plaça Onze de Setembre

Cavall amb guarniments de festa i que porta el nuvi

COMENTARI DE LA CAVALCADA I LLIURAMENT DE
LA BANDERA DEL GREMI AL NOU BANDERER,

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

Sr. Joan Vilà Marsinyach, a la casa Torrents

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

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
Cavalcada
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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 recomana portar armilla protectora, 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 Toni Monterde.
Molt important: Tot participant a la festa sap que no es maltracta cap animal.

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

PREMIS EN METÀL·LIC
CAVALLS

MULES

ASES / PONIS

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

1r premi: 35 €
2n premi: 20 €
3r premi: 15 €
Resta participants:
10 €

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

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

Trofeus de les curses
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
Copa Servei d’Esports i Joventut de la Diputació
de Barcelona
Copa Ajuntament de Balsareny
LIV Copa Il·lustres Srs. Barons de Balsareny
XXIX Trofeu Il·lustre Marquesa de Llió
XXXVI Trofeu Eva i Núria
XXIX Trofeu Laia
XXX Trofeu Joan Obradors Calsina, in memoriam
Copa Martin Pagonabarraga

Obsequi Servei Tècnic Rellotgeria Enric
Bruc
Copa Artesania Canal
Copa Auto-Reparació Balsareny
Copa Balsareny Wellness Centre
Copa Bar El Carrilet
Copa Bar Granja + K2
Copa Bar Restaurant El Jardinet
Copa Cafeteria Musical Parockia
Copa Calçats Chelo
Copa Carns Capdevila
Copa Carns Esteve
Copa Centre Instructiu i Recreatiu
Copa Construccions Artigas
Copa Construccions Pirineus

Copa Dolç Capritxet
Copa Embotits Mas
Copa ERC
Copa Estanc Casaldàliga
Copa Estètica + Bellesa
Copa Expert-Sangüesa
Copa Farmàcia Iglesias
Copa Floristeria l’Espiga
Copa Forn de Cabrianes
Copa Forn Serra
Copa Frankfurt Els Ametllers
Copa Frankfurt Llobregat
Copa Fruits-Balsareny
Copa Fusteria Hernández
Copa Garatge Corominas

Copa Impremta Orriols
Copa Instalgama, SL
Copa Jordi Morros
Copa “La Caixa”
Copa L’Encant moda i complements
Copa Nova Visió
Copa Pastisseria Bonals
Copa Peixateria Maria
Copa Penya Barcelonista de Balsareny
Copa Perruqueria M. Rosa
Copa Perruqueria Mercè
Copa Pizzeria da Fabio
Copa Queviures Casa Vergara
Copa Restaurant Els Traginers
Copa Restaurant Rosamar
Copa Rostisseria Cal Barrau
Copa Supermercat Petit Preu
Copa Taverna El Boter
Copa Transports Arnau Costa
Copa Verd-Puig
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12

S
R
E
N
I
G
A
R
T
s
La nueva

MICRO-V® HORIZON™
La correa más avanzada de todos
los tiempos

POWERING PROGRESS™
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Informació de la Festa
Records
A la botiga de ceràmica (al Rebost) o bé a la parada del
mercat (plaça de la Mel), trobareu tots els records de la
nostra Festa: gorra del Traginer, mocador del Traginer,
domassos, tapacolls, bastons, sarrons, barrets, adhesius, tasses, bufandes i xocolata.
Aquests records també es podran adquirir o fer la comanda,
tot l’any a:
• L’Encant, ctra. de Manresa, 12
• Carme Galera, ctra. de Berga, 3

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

Curses al castell

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 que si detecteu aquesta pràctica fraudulenta ho poseu en coneixement de les autoritats
o a l’estand d’informació.
L’organització recorda que, degut a la gran afluència de visitants
que té la Festa, la necessitat de respectar totes les indicacions
de l’organització per tal de seguir el que s’estableix al pla de
protecció civil.
Es recorda la necessitat de respectar els senyals de trànsit i
comunicar 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

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.

Novetat
LA CAGADA DE LA MULA DEL TRAGINER!!!

Dins els actes de la Festa Major 2013, i amb un gran premi...
* Més informació al programa de la Festa Major
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La Torrada

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

SOPA DE LLETRES
Busca 12 actes de la festa dels traginers

Tots els fulls rebuts abans del dimecres 30 de gener (inclòs), amb les respostes correctes, entraran en el sorteig.
Per participar en aquest concurs, envia aquest full,
prèviament 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.....................................

LES 7 DIFERÈNCIES
Aquestes dues imatges tenen set diferències... A veure
si les trobes!
QUÈ VOL DIR?
Busca el significat; si no el saps el trobaràs al petit diccionari de les 3 darreres edicions de la revista
Ànima .....................................................
................................................................
...................................................................
Bast ...........................................................
.............................................
............................................
..................................................
Camí de ferradura .............................
...........................................................
.............................................................
...........................................................
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El Traginer petit
Petit Diccionari
Calceta: Tros de cuir que es posa a les cames d’un animal quan
ha de fer un camí abrupte i emboscat i es tem que alguna branca o pedra pugui fer-li mal.

PERSONATGE AMAGAT

Cama-sec / a: Dit de l’animal atacat d’una malaltia que asseca
la part carnosa de les potes.

Segueix els números i digues qui surt
anys fa enguany

Camallarg / a: Dit de l’animal que té les potes llargues i que, per
tant, generalment és bon corredor i fort per a la càrrega.

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

i quants
...........

Camí de ferradura: Camí estret, per on poden circular persones i
animals de bast, però no carros.
Camí ral: Camí públic que posava en comunicació nuclis importants de població.
Canastres: Àrguens amb les barres especialment disposades per
a sostenir una cistella grossa.
Canya: Part inferior de les potes d’un animal.
Capçana: Coixí rodó, foradat en el centre, que els bastaixos
de capçana es posaven al cap per a evitar que la duresa de la
càrrega els fes mal.
Capficar: Fer abaixar el cap a un animal per vestir-lo.
Capicul: Dit del cavall que té el cap petit, les orelles curtes i les
anques grosses i amples, i que és bo per als treballs pesats.
Capità / ana: Dit de l’animal que va al davant d’una rècula de
muls.
Carboner / a: Dit del mul o mula de color negre.
Càrrega: Conjunt de mercaderies que formen el material de
transport per a un carro o per a un animal de bast.
Cartre: Cove de forma lleugerament acampanada que es posa
a cada banda del bast i que serveix per a traginar palla, herba,
fruita o altres mercaderies.
Casc: Part còrnia que envolta i protegeix la punta de l’únic dit
sobre el qual s’aguanten els animals de peu rodó.

Coixí: Peça de sac farcida de llana, que es posa sota la sella o
l’albarda, que serveix per a suavitzar el contacte amb l’esquena
de l‘animal.

Catxo / a: Dit de l’animal que acostuma a portar les orelles
baixes i caigudes.

Comanda: Cordill gruixut que lliga el morralet al bast d’un mul
quan va de camí.

Cavallet: Peça de cuir que per un cap va unida al bast i per
l’altre es divideix en diverses corretges que passen per damunt
de les anques d’un animal i s’uneixen als caps de la rabasta.

Corbell: Sàrria feta de branques torçades que serveix per a traginar llenya o garbes.

Cingla: Corretja de cuir o de cànem, d’uns 10 cm d’amplària,
que passa per sota el ventre d’un animal de bast i que serveix
per a subjectar la sella, el bast, l’albarda o un altre accessori.
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Creu: Part anterior de l’esquena d’un animal.
Cuixot: Reforç del collar que serveix per a evitar que un animal
es nafri i que se li clavin les costelles.

Concurs de fotografia
BASES DEL XLIII CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA FESTA DELS TRAGINERS
Balsareny, 1, 2 i 3 de febrer de 2013

2

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: 1, 2 i 3
de Febrer de 2013, 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.

3

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades, obligatòriament
amb suport rígid de 30 x 40 cm, de màxim 3 mm de gruix,
sense vidres.
DRETS D’IMATGE
Tots els participants es responsabilitzaran dels drets de
tercers, i de qualsevol reclamació per drets d’imatge.

4

1
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Concurs de fotografia
5

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’acceptaran retrats de TRAGINERS AMB MULA O MATXO QUE TRANSPORTIN MERCADERIES A BAST i que participin en la cavalcada del dia 3 de
Febrer de 2013.
TOTES LES OBRES S’HAURAN DE PRESENTAR SOBRE
PAPER FOTOGRÀFIC QUÍMIC. QUALSEVOL ALTRE TIPUS
D’IMPRESSIÓ SERÀ REBUTJAT.

6

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 participa, 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
Traginers, la qual es reserva el dret de reproduir les que
cregui oportunes citant l’autor.

7

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
mateix apartat.
Si un concursant local obté premi en el nacional, pot optar
amb la resta d’obres als premis locals.
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Els participants locals han de fer constar la paraula LOCAL.
Les obres que no siguin positivades sobre paper químic
fotogràfic seran rebutjades.

10

11

Es declina tota responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua
que poguessin sofrir per causes alienes a la organització.
Serà tramès a tots els participants, juntament amb les fotografies un catàleg digital en el que hi figuraran les obres i el
veredicte del concurs.
CALENDARI
Termini d’admissió: 5 d’abril de 2013.
VEREDICTE
Serà públic, el dia 7 d’abril de 2013, a les 10 del matí,
a la Sala Sindicat de Balsareny.
EXPOSICIÓ
A la Sala Sindicat els dies 25, 26, 27 i 28 d’abril i 1 de
maig de 2013, de 10,30 a 13h i de 16,30 a 19h.

12

COMUNICACIÓ VEREDICTE
Per telèfon als guardonats.
REPARTIMENT DE PREMIS:
El dia 28 d’abril de 2013, a la Sala Sindicat a les 11 del matí.

8

9
13
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Concurs de fotografia
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
XLIII 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€

15

16

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€
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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€
14
19

20
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Premis 2012
20

PREMI NACIONAL DE CREACIÓ DIGITAL
1r premi: Txema Lacunza Nasterra 8
2n premi: Jaume Calsina Ubach 12
3r premi: Andreu Soler i Monells 18
PREMI NACIONAL DE COLOR
1r premi: Jaume Calsina Ubach 1
2n premi: Andreu Soler i Monells 7
3r premi: Txema Lacunza Nasterra 6
PREMI LOCAL DE COLOR
1r premi: Esteve Iglesias Manero 3
2n premi: Benvingut Xandri Cardona 13
3r premi: Alfred Selgas Santamaria 19
PREMI NACIONAL DE BLANC I NEGRE
Col·leccio d´honor
Txema Lacunza Nasterra 20/21/22
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1r premi: Oriol Pajares Gonzalez 4
2n premi: Daniel Graell 23
3r premi: Daniel Font Vila 9
4t premi: Agustin Padilla 16
5è premi: Jaume Calsina Ubach 17
PREMI LOCAL DE BLANC I NEGRE
1r premi: Bartolomé Gonzalez Perez 2
2n premi: Juan Caballero Juncal 15
3r premi: Benvingut Xandri Cardona 11
PREMI NACIONAL DE RETRAT DE
TRAGINER
1r premi: Txema Lacunza Nasterra 5
2n premi: Jaume Calsina Ubach 14
3r premi: Silvia Molina Flores 10
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Telèfons d’informació

Festa dels Traginers 93 839 61 00
Concurs de Fotografia 93 820 00 32
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Traginers, la Festa 2012
 Nomenament del Traginer d’Honor 2013
 Entrega premis Concurs de Fotografia
 Els Traginers Petits
 La Taverna
 El Mercat del Traginer




ENTITATS LOCALS QUE COL·LABOREN
AMB LA FESTA
Colla Peta Fluix
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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Empreses
col·laboradores
de la festa
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Us esperem també a la
Festa de l’any vinent

21, 22 i 23 de
febrer de 2014

