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La Festa dels Traginers de Balsareny és una cele-
bració de molta anomenada, no solament per als po-
bles veïns, sinó a tot Catalunya.

Aquest any ens han encomanat als amics del Rebost 
del Traginer que siguem els qui us convidem a gau-
dir-ne amb tots nosaltres. I ho voldríem fer tot par-
lant una mica d’aquest espai tan característic de la 
nostra entranyable Festa.

Com neix, el Rebost del Traginer? L’any 1970, la 
Festa és declarada “d’interès turístic nacional”. Els 
balsarenyencs, conscients de la importància que ha 
guanyat la nostra antiga tradició, constituïm llavors 
una comissió organitzadora popular que, als ac-
tes tradicionals específics —Cavalcada, Benedicció, 
Curses, Jocs— hi afegeix altres elements per fer-la 
més atractiva, diversa i participativa: l’Oficina d’In-
formació, la Torrada, el Rebost, la Taverna, el Con-
curs de Fotografia... El Rebost, concretament, obre 
les portes l’any 1971, i des d’aleshores no ha mancat 
mai a la cita. Li vam donar aquest nom perquè a les 
nostres cases el rebost no deixa de ser un lloc em-
blemàtic. Allí on hi ha un bon rebost hi sol haver un 
traginer per omplir-lo.

I què és, el rebost d’una casa? Diríem que és com 
un espai sagrat, on es guarden coses importants per 
sobreviure durant tot l’any: des de patates, oli i vi, 
fins a herbes remeieres, com el timó i la til·la, o bé el 
llorer per als guisats; també la penca de cansalada, 

Salutació
R

La Colla del Rebost 

del Traginer

la botifarra i la costella de porc confitades, i les llon-
ganisses i pernils penjats al sostre.

Molta gent del poble treballa pel Rebost, per guar-
nir-lo i proveir-lo amb esforç des de setmanes abans. 
També és un lloc que agermana molta gent, sobretot 
els qui hi dediquem setmanes i, quan convé, vespres 
i matins; sovint amb molt de fred. Hi treballem gent 
de tota mena de pensar, polític i religiós: amb verita-
ble esperit democràtic.

Cada any mirem de posar-hi algun detall nou, que 
pugui cridar l’atenció. Al Rebost, són famosos els 
“invents del Ramon Magem”, i els comentaris que 
generen —i que ell sovint escolta— entre els visi-
tants, que malden per endevinar-ne el truc, sense 
aconseguir-ho.

Al Rebost sempre es respira ambient de festa. Quan 
hi arribem per muntar-lo, ja es parla de fer el sopar 
d’entrada; i quan el desmuntem, el de comiat i fins 
l’any vinent si a Déu plau. Ah, i no cal dir-ho: cadascú 
es paga el seu plat. La recaptació del Rebost és per 
ajudar a finançar la Festa.

Us convidem, doncs, a gaudir de tots els actes pro-
gramats, des del divendres fins al diumenge. Visiteu 
i descobriu tots els racons de la Festa. 

Que visquin els Traginers de Balsareny!

La Colla del Rebost del Traginer
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En Federic va néixer l'any 1944 a la casa del Soler de 
Lloberes, al municipi de Gaià. A l'any 1974, ja casat i 
amb un fill, van traslladar-se a Balsareny, a la casa 
de l'Alou, on la família es va ampliar amb dos fills 
més. Ha fet sempre de pagès, conreant la terra, tre-
ballant al bosc i cuidant el bestiar (cabres, ovelles, 
vaques i vedells).

Guarda molt bons records de la seva infantesa i jo-
ventut: de petit anava a estudi a l'escola de Cornet 
"el camí d'anada i tornada es feia a peu, jo era dels 
més petits de la colla i m'havia d'afanyar per no per-
dre'ls de vista; a la tarda, quan arribava a casa, en-
cara anava a guardar cabres". Quan va ser més gran 
va començar a treballar de pagès "vaig aprendre a 
llaurar amb una mula i, als vespres, anava a repàs 
a Gaià, amb mossèn Eusebi". Arribava fosc a casa i 
reconeix que alguna vegada havia passat por al bosc, 
pels sorolls que se sentien i les ombres que feien els 
arbres... A l'hivern, quan no hi havia feina al camp, 
solien anar a fer carbonet al bosc i alguns es queda-
ven a dormir a Gaià, en un jaç de palla a l'estable, per 
no passar tan fred.

Gaià era el punt de reunió dels veïns de les cases 
de pagès del municipi, especialment per la festa ma-
jor "amb dues pessetes podiem comprar un refresc, 
normalment una gasosa".

Des que va anar a viure a l'Alou ha participat en la 
Cavalcada de Traginers portant un animal. Ens con-
firma que la dita de que "plogués, nevés o fes mal 
temps el Traginer sempre sortia al carrer" és certa 
ja que hi ha hagut algun diumenge de Traginers que 
feia tan fred que les mans quedaven balbes, algun 
any nevisquejava, altres ha fet bon temps... però els 
col·laboradors i participants han estat sempre fidels 
a la Festa.

La presència de la família Capdevila a la Festa dels 
Traginers està garantida amb el seu fill Jordi Cap-
devila Alsina i en Gerard Capdevila Centellas, el nét, 
col·laboradors habituals i que aquest any seran els 
dos Cordonistes que acompanyaran en Federic fent 
de Banderer; agraeix aquesta oportunitat que li han 
ofert des de la Comissió de poder portar la bandera 
del gremi i formar part de la Comitiva d'Honor a la 
Cavalcada del diumenge.

El banderer

Federic Capdevila 
Sanmiquel

Màgia
Festes infantils
Sonoritzacions
Festa escuma
676 009 524

www.danimagyk.com
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Martí Ribalta Òrrit
M í Ò

El Traginer 

d’Honor

En la publicació de l’any passat presentavem al Mar-
tí com una persona molt activa i incansable; un any 
després el podem continuar definint de la mateixa 
manera, segueix col·laborant amb la Festa, cuina 
paelles d’arròs i cou botifarres per a colles, treballa 
la terra, va al bosc i, el diumenge, a ballar.

Com a Traginer d’Honor ha participat en tots els actes 
oficials que el seu càrrec requereix: el divendres als 
actes del Traginer a l’escola, el dissabte en l’entre-
ga d’obsequis del Joc de les Anelles i la inauguració 
de la Taverna. El diumenge de Traginers l’agenda ja 
estava més plena: a primera hora del matí va anar, 
com cada any, a la matança i el·laboració artesa-
na del porc, però a les onze ja havia de ser dalt del 
carruatge preparat per a participar en la Cavalcada 

i, havent dinat, cap al Serrat del Maurici per entregar 
els premis de les Curses. El mes d’abril va participar 
en l’entrega de premis del Concurs de Fotografia i, al 
maig, en la Cagada de la Mula.

Atès el seu caràcter dinàmic i infatigable, en Mar-
tí ja està a punt per aquesta Festa dels Traginers i, 
mig en broma mig de debò, diu que “em sap greu 
que s’acabin els dos anys de nomenament, no em fa-
ria res continuar un any o dos més...” conscient que 
l’any vinent haurà de passar el relleu al nou Traginer 
d’Honor que hagi escollit la Comissió. 

Agraeix, una vegada més, la seva designació i refer-
ma la seva disponibilitat per continuar col·laborant i 
donant suport a la Festa.

ç ció artessa
e ja havia de ser dalt ddel 
articipar en la Cavalcada 

g
ma la seva dispo
donant suport a 

Sabies que...

Els primers anys les parades de pro-
ductes naturals i artesans s’instal·la-
ven al carrer del Trull però, degut a 
la falta d’espai, ben aviat es va decidir 
traslladar-lo a la plaça de la Mel.

          fa 20 anys del 

Mercat del Traginer

R

fa 50 anys del 1r 
cartell en català

La festa va passar 
de dir-se “Fiesta de 
los Arrieros” a dir-se 
“Festa dels Traginers”.

1r 
là
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Tarda a les 3, al carrer del Trull 
(darrera Casa Torrents)
El Traginer a l’Escola
Els alumnes de l’Escola Guillem, acompanyats dels 
Geganters i Grallers Els K+Sonen de Balsareny, i de la 
Llar d’Infants Sant Marc de Balsareny, acompanyats dels 
Geganters i Grallers de Balsareny, comencen a viure 
la nostra festa. També comptaran amb la presència de 
l'hereu i la pubilla

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 Asmodaics&Goliaters, Colla de Diables de St. Fruitós 
de Bages i els Geganters i Grallers de Balsareny
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

Més tard
Obertura de la taverna
A les 9 del vespre
Botifarrada
Pels més grans, des d’aquí i fins a la sala Sindicat per 
començar el concert Jove
Animaran el recorregut els GEGANTERS i GRALLERS 
ELS K + SONEN DE BALSARENY

A partir de la 1 de la matinada, a la sala Sindicat 
Concert Jove amb La Zarigüella i          
Arradio Rossita 
No siguis ruc, vine a fer-lo amb nosaltres!
Preu: 3€ (entrada + *cervesa o refresc)
*Entrant abans de les 2 de la matinada

Nota: No t’oblidis la bata de colla per anar de festa!!!

Matí a les 11
Obertura del Rebost del Traginer, de l’Ex-
posició Antològica de Fotografia i de la 
Taverna del Traginer
A 2/4 de 12 del migdia
Gran repicada de campanes
i Inici de la Cavalcada dels Traginers Joves 
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església
Benedicció presidida pel mossèn Xavier Castelló i Baille

Formaran la Cavalcada Jove:
Pubilla i Hereu de Balsareny, Geganters i Grallers de 
Balsareny, Jove Banda de l’Escola Municipal de Música 
de Berga i Tabalons de Xàldiga Manresa

2016Més tard
Obbertura de la taverna

  Programa
d’ActesDijous 28 gener

Divendres 29 de gener Dissabte 30 gener

Ctra. Berga, 2 -  Tel. 93 820 04 75- Tel.
08660 BALSARENY

expertbalsareny@telefonica.net

ELECTRODOMÈSTICS I MENATGE
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La Banderera, Mireia Caballero Estruel i les dues Cor-
donistes, Ona Bonillo Santamaria i Eva Comabella Pérez

Traginers amb caire de treball (tots amb un matxo o bé 
una mula), traginers amb les següents càrregues: pedre-
res, torrats, teuleres, sorreres, lleteres, gerres d’aigua 
i femeres, carro gran, carro petit, burrets i cavalls de 
montura

Recorregut de la Cavalcada Jove: carrer Carrilet, ctra. de Moià, 

ctra. de Manresa, baixada del Torrent, carrer de la Creu, carrer Sant 

Domènec, carrer Àngel Guimerà, plaça Ajuntament i plaça de l’Església

Al seu pas per la plaça Ricard Viñas
Comentari de la Cavalcada 
A 1/4 de 2 a la Plaça Ricard Viñas
Actuació dels Dansaires dels Pastorets de 
Balsareny

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

Seguidament
Una comitiva formada per autoritats, pubilla, hereu, la 
Colla de Geganters i Grallers de Balsareny, entitats i 
membres de la Comissió dels Traginers procediran a les 
inauguracions de:

Taverna del Traginer
Instal·lada a la carretera de Berga, número 12

y

R
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Exposició Antològica de Fotografia
Instal·lada al local municipal núm. 3 de la plaça de la 
Mel

Rebost i Rodes del Traginer
Instal·lat a Cal Marenci, plaça Ricard Viñas

Botiga de Ceràmica 
La trobareu al costat del Rebost 

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

En acabar
Sorteig del pa i el pernil del Traginer
A les 9 del vespre, Concentració a la plaça de 
l’Ajuntament
Correfoc dels Traginers i espectacle        
piromusical
Amb la participació de la Colla Foc i Vi de Sallent, Percussió els 
Reis del So de Sant Joan de Vilatorrada, Tabalers de Xàldiga de 
Manresa i la Colla Peta-Fluix 

Recorregut: plaça Ajuntament, carrer de la Creu, carrer Sant 

Domènec, carrer Ponent i plaça de la Mel

Espectacle "Terra de Focs" a càrrec de la Colla Peta-Fluix amb la 

col·laboració del grup de teatre Els Marus de Balsareny

A 2/4 d'11 de la nit, davant de la sala Sindicat 
Inici Ruta del Traginer
Preu del tiquet: 
• 5€ (inclou: cervesa, fuet, entrepà, vi, cremat de rom i coca)

• 13€ (inclou: el mateix que l'anterior + entrada concert + cervesa)

Durant la ruta també ens aturarem davant dels bars col·laboradors: 
La Paròckia, el Boter, la Cova, el Casino, +K2 i Ca la Tieta

Tot això amenitzat per les xarangues Percussió els Reis del So de 
Sant Joan de Vilatorrada i Tabalers de Xàldiga de Manresa

A partir de les 12 de la nit, a la sala Sindicat

Concert amb STROMBERS +                   
LES ABSENTES + DJ PUXI
i gresca i ballaruga fins la matinada
Preu entrada: 10€
Nota: No t’oblidis la bata de Colla per anar de festa!!!



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 cigrons i llesques de pa torrat 
amb botifarra. 

Demostració i Elaboració artesana del porc
A les 9 del matí, al carrer del Trull
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
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 Serrat del Maurici

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 Berga

Durant tot el dia, a diferents indrets del poble
Música en directe per músics de carrer
A la plaça de la Mel
Mercat i Botiga del Traginer
Mercat de productes naturals i artesans 
on podreu adquirir diferents records de la 
Festa

Matí a les 11
Comitiva d’Honor
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. Jordi Capdevila Alsina i Sr. 
Gerard Capdevila Centellas, aniran a buscar el BAN-
DERER Sr. Federic Capdevila Sanmiquel, al carrer 
Jacint Verdaguer, 9
Tot seguit aniran a buscar la NÚVIA, Judit Ribalta 
Jurado, la MARE DE LA NÚVIA, Sra. Mercè Jurado 
Arteaga, i el NUVI, Marcel Anglí Borrell, al número 
38 de la ctra. de Manresa 

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 bisbe de Solsona Excm. i 
Rvdm. Sr. Xavier Novell Gomà
Formaran la Cavalcada:

• Hereus i Pubilles de Catalunya 
• Trabucaires i Morterets de Rajadell
• Gegants de Balsareny (Marc i Maria)
• Gegantons de Balsareny (Joan i Mariona) i la Blanca
• Geganters i Grallers de Balsareny
• Geganters i Grallers Els K+Sonen de Balsareny
• Bastoners de Balsareny
• Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga
• Cobla Ciutat de Manresa
• El Banderer i els dos Cordonistes

Diumenge 31 gener
R

2016
at

MaMatítí a les 11
C iti d’H

R

20 anys 
de Mercat

+ info a www.traginersbalsareny.cat
NOUEt vols casar pels Traginers?Et vols casar pels Traginers?
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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       
• Estri fet de vímet i fusta per portar fems de l’estable o 

femer a l’hort o al camp
• Estri de fusta i cordetes (els àrguens) per portar les 

garbes des del camp a l’era
• Dues caixes de fusta per portar sorra
• Estri de fusta (els arguenells) per portar barrots de llen-

ya, coneguts com a torrats
• Estri de fusta (els arguenells) per portar feixos de llenya
• Estri de fusta per portar quatre gerres d’aigua
• Estri de fusta per portar quatre gerres de mel
• Sacs de farina
• Estri de fusta per portar pedres
• Arnes (peces cilíndriques formades d’un entramat de 

canya i els forats tapats amb excrements de vaca) per 
traslladar les abelles

• Portadores per carregar la verema
• Bots de vi fets amb pell de cabra
• Dos sarrions de carbó
• Estri de fusta per portar quatre pots de llet

Altres
• Traginer d’Honor
• Grup de Mossos d’Esquadra d’Època
• 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. Josep Serra Salada, al carrer Balmes, 11

Tarda, a 2/4 de 4, al circuit del Serrat del Maurici
Grans curses d’ases, ponis, mules             
i cavalls
Tarda, a 2/4 de 6, a la plaça de la Mel
Entrega dels premis de les curses
i música en directe

Bastos

9
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Al Fortí Carlí del 

Serrat del MauriciAAAl Fortí Carlí del 

Curses

Grans curses d’ases, ponis, mules i 
cavalls

El recorregut serà aproximadament de 500 metres 
pels ases i ponis i de 900 metres per les mules i 
cavalls.

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 regla-
ment pot consultar-se al:
 web de Traginers: www.traginersbalsareny.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 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.

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

PREMIS EN METÀL·LIC

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)

Cavalls Mules
Ases / Ponis

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

PREMIS EN METÀL·LIC

ARRIBADA

SORTIDA

P

Serrat del
Maurici
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Carretera de Manresa
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Costeta

Carrer

Costeta

C
a
rre

r
S

e
rra

Carrer     Sant    Josep

Carrer

Travessera

Carrer

Sant

Antoni

del
Serrat del Mau

d

Zona eesportiva
Els Ammetllers

PP
VEHICLESVEHIC

P
VEHICLES

Fortí Carlí del
Serrat del Maurici

P

Accés vianants

Aparcament participants Curses

Servei ambulàncies

Nota: Premi especial als 3 primers classificats 
menors de 16 anys a la categoria "CAVALLS" 
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• Copa Assegurances Generali 
• Copa Auto-Reparació Balsareny
• Copa Fitness + Wellness           

Balsareny Centre
• Copa Bar Braseria Ca la Tieta
• Copa Bar El Carrilet
• Copa Bar Granja + K2
• Copa Bar Restaurant El Jardinet
• Copa Bar Sidral
• Copa Cafeteria Musical Parockia
• Copa Calçats Chelo
• Copa Carns Capdevila
• Copa Centre Instructiu i Recreatiu
• Copa Construccions Artigas 
• Copa David Autoreparació
• Copa Dolç Capritxet

• Copa El Sindicat
• Copa Embotits Mas
• Copa ERC
• Copa Estanc Casaldàliga
• Copa Estètica + Bellesa
• Copa Expert-Sangüesa
• Copa Farmàcia Iglesias
• Copa Forn de Cabrianes
• Copa Forn Serra
• Copa Frankfurt Llobregat
• Copa Fusteria Hernández
• Copa Impremta Orriols
• Copa Instalgama, SL
• Copa Jordi Morros
• Copa “La Caixa”
• Copa MesQueModa

• 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 El LLeó de 

Sallent
• 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

Premis
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 Diputa-
ció de Barcelona

• Copa Ajuntament de Balsareny

• LVII Copa Il·lustres Srs. Barons de Balsareny 
• XXXII Trofeu Il·lustre Marquesa de Llió 
• XXXIX Trofeu Eva i Núria 
• XXXII Trofeu Laia
• XXXIII Trofeu Josep M. i Joan Obradors Calsina, 

in memoriam
• Copa Martin Pagonabarraga
• Copa Trofeu Família Sant - Rimbau
• Copa Trofeu Família Font - Besora

R

Mas Trullàs  - 08275 -  M. 608 94 99 57CALDERS

-  E-mail: jserra@oviatros.comT. / F. 93 830 80 99

JUST SERRA

VETERINARIS

ara també consultori veterinari

a ARTÉS, Pg. Diagonal, 12

“Cal Coloma”
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Plànol
Balsareny
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Carrer de la Creu 61Carrer de la Creu 61

Casserres, Berguedà

T. 639 313 852 / 93 822 59 07

emphasis@emphasiscasserres.com

www.emphasiscasserres.com
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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, mocador, tapacoll, bastó, bossa de 
pa, davantal, domàs, càntir i plat commemoratius de l’any, 
tassa de ceràmica, col·lecció de didals, gerra de cervesa 
de vidre, pins, braçalets, adhesius, conjunt de got i plat de 
plàstic i xocolata. 

Alguns records també es podran adquirir o fer la coman-
da, tot l’any a:

 MesQueModa, carrer de la Creu, 3 bx
 Carme Galera, ctra. de Berga, 3

Curses al Fortí Carlí del Serrat del Maurici
Seguir les recomanacions de l’organització. No us col·lo-
queu en zones marcades com a perilloses. Accés amb ve-
hicle permès només als participants.

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

Trabucaires
L’organització adverteix a les persones amb problemes 
d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i 
els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes 
en els quals participin els trabucaires.

Molt important
Atès el caràcter tradicional de la Festa, no es permet ins-
tal·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 pa-
rar 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 tràn-
sit i comunicar que no serà permès circular ni aparcar 
al centre de la població, la tarda-vespre del dissabte i el 
diumenge al matí. S’han establert uns aparcaments degu-
dament indicats, on cal deixar el cotxe atenent les instruc-
cions del responsable del lloc.

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

Altres actes

Classificació Raid Hípic 2015 

1r - Xavier Vilaseca / 2n - Olga Macia / 3r - Gil Casallarch

dde la FFFFFFesta

Informació

La cagada de la Mula del Traginer 2016!!!
Dins els actes de la Festa Major 2016, i amb un gran       
premi... (més informació al programa de la Festa Major)
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El Traginer
R

Petit 1 2
3

4
5

6

Resol els enigmes, respon les preguntetes i par ticipa en 

el sorteig de: 1 gorra, 2 bastons, 5 buff, 1 domàs, 5 mo-

cadors i un burret que et deixa rem per a passejar-lo el 

dissabte i el diumenge.

Tots els fulls rebuts abans del dimecres 27 de gener (in-

clòs), amb les respostes correctes, entraran en el sor-

teig.

Per participar en aquest concurs, envia aquest full, 

prèvia ment emplenat, a la següent adreça:

Comissió de la Festa dels Traginers

Plaça de l’Ajuntament, 2 - 08660 Balsareny 

Sóc un traginer petit de (població) 

em dic 

tinc              anys i el meu telèfon és

La burreta no sap quin dels 6 camins ha d’agafar per 
trobar-se amb el seu fill, li pots ensenyar tu?

Tan sols has de mirar el pri-
mer dibuix i agafar la 1ª lletra, 
del segon la 2ª, del tercer la 1ª 
i del quart la 3ª

Quin d’aquests animals 
està repetit?

Dades Concursant

Ctra. de Berga, 14  - 08660 BALSARENY

Tel. 93 839 62 30 - Fax 93 820 00 20TT

ssa@sensadasola.com
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El Traginer

Petit

Col·loqueu les parts del bast al lloc que pertocaCavallet - Retranga - Cingle - Pitral - Cinglador - Coixins - Arçons

Col·loqueu les parts del ba t l ll

Faixa de retranga: Corretja que passa per darrere les anques 
i més avall de la cua d’un animal.

Falda: Retall de cuir que va clavat a cada costat del bast, i que 
serveix per a evitar que la sofra, amb el fregament, faci mal a 
l’animal en els costats.

Falsa gamarra: Corretja dels guarniments d’un animal en-
ganxat que va de la gamarra al ronsal, i que serveix per a evi-
tar que abaixi el cap.

Falsa regna: Corretja que va del selló del bast al ronsal i que 
serveix per a evitar que un animal abaixi el cap.

Fangal: Camí ple de fang.

Farratge: Vegetal herbaci, sec o tendre, que es dóna com a 
aliment a un animal.

Fem: Excrement d’un animal. Nota: Habitualment s’usa en 
plural.

Fer camí: Caminar en una direcció determinada.

Fer nit: Passar la nit en un allotjament, fent el camí.

Feréstec/ega: Dit de l’animal que és poc sociable i difícil de 
dominar. Nota: Solen ésser-ho els muls i els rucs.

Ferrador/a: Persona que ferra els animals.

Ferradura: Peça de ferro semicircular, que es posa al casc 
d’un animal per evitar que es gasti amb el fregament del sòl.

Ferrer/a: Persona que fa objectes de ferro o que treballa el 
ferro.

Fi, fina: Dit del camí o la drecera que mena a un lloc en un 
espai de temps molt breu.

Firar: Comprar un animal a la fira.

Fita: Piló de pedra de la vora dels camins que serveix per a in-
dicar-ne la direcció quan podria produir-se algun dubte sobre el 
lloc on condueixen.

Floc: Guarniment del mosquer fet amb estam de colors.

Foc: Ungüent que serveix per a curar l’alifac d’un animal.

Folre: Pell prima que cobreix el coixí del collar i l’encoixinada 
del selló.

Formigó: Malaltia del casc d’un animal de peu rodó produïda per 
una mala ferrada.

Formigol: Animal minúscul, quasi imperceptible, que, segons la 
creença popular, es forma a les potes d’un animal i els produeix 
una malaltia.

Forro/a: Dit de l’animal que és esteril.

Fre: Peça de ferro que va a la boca d’un animal, que serveix per a 
subjectar-lo i menar-lo. Nota: Es divideix en tres peces: el mos, 
que és la part que mossega l’animal, i dues cames que el sos-
tenen.

Fressat/ada: Dit d’un camí ben marcat i ben fixat perquè és de 
molt trànsit.

Fuet: Objecte flexible, com ara una corretja o una corda, amb 
què es pega un animal per a fer-lo obeir.

Fus: Inflamació de les làmines sensitives de les peülles d’un ani-
mal, que es produeix si no fa gaire exercici després d’haver estat 
ferrat.

Petit 
diccionari Flletra
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Nacional de Fotografi a
1r premi Nacional Color: Andreu Soler Monells

1r premi Nacional de creació digital: Antoni Mañosas Bassa

1r premi Local color: Benvingut Xandri Cardona

1r premi Local blanc i negre: Juan Caballero Juncal

XLVI 
Concurs

R

BASES DEL XLVI CONCURS NACIONAL 
DE FOTOGRAFIA FESTA DELS TRAGI-
NERS
Balsareny, 29, 30 i 31 de gener de 2016

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 29, 30 i 31 de gener de 2016, Festa dels Tragi-
ners, declarada Festa Tradicional d’interès Nacio-
nal.

OBRES
Màxim tres per autor i apartat.

MIDES
Lliures pel paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades, obli-
gatòriament, 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.

17



1r premi Nacional blanc i negre: Txema Lacunza Nasterra

1r premi Nacional Retrat de Traginer: Daniel Font Vila

2n premi Nacional blanc i negre: 

Jaume Calsina Ubach

3r premi Nacional de creació digital:Miguel Rodríguez Martínez

TÈCNIQUES
No s’acceptaran muntatges digitals ens els apar-
tats A, B i D.

A: BLANC I NEGRE
B: COLOR

C: CREACIÓ DIGITAL

D: RETRAT DE TRAGINER. Sols s’acceptaran re-
trats de TRAGINERS AMB MULA O MATXO QUE 
TRANSPORTIN MERCADERIES A BAST i que par-
ticipin en la cavalcada del dia 31 de gener de 2016.

TOTES LES OBRES S’HAURAN DE PRESENTAR 
SOBRE PAPER FOTOGRÀFIC QUÍMIC.

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 
què 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 Comis-
sió de la Festa dels Traginers, la qual es reserva el 
dret de reproduir les que cregui oportunes citant 
l’autor.
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2n premi Local blanc i negre: Esteve Iglesias Manero

2n premi Local color: Alfred Selgas Santamaria

3r premi Local color: Juan Caballero Juncaln Cabballero J

3r premi Nacional retrat de Traginer: 

Benvingut  Xandri Cardona

JURAT
Un jurat d’admissió format per membres de la Co-
missió, 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.

Els participants locals han de fer constar la parau-
la LOCAL.

Les obres es podran presentar sobre qualsevol su-
port fotogràfic sempre que l’autor es comprometi 
a canviar-les per suport químic en el cas d’obtenir 
premi en qualsevol dels apartats.

Es declina tota responsabilitat per qualsevol dany 
o pèrdua que poguessin sofrir per causes alienes 
a l'organització.

Serà tramès a tots els participants, juntament amb 
les fotografies un catàleg en el que hi figuraran les 
obres i el veredicte del concurs.

CALENDARI
Termini d’admissió: 5 d’abril de 2016.

VEREDICTE
Serà públic, el dia 10 d’abril de 2016, a les 10 del 
matí, a la Sala Sindicat de Balsareny.

EXPOSICIÓ
A la Sala Sindicat els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2016, 
de 10.30 a 13h i de 16.30 a 19h.

COMUNICACIÓ DE PREMIS
Per telèfon als guardonats.

Ctra. C-16 KM 60,5     08650 SALLENT T. 93 837 05 70
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4t premi Nacional blanc i negre: Daniel Graell Gil

2n premi Nacional de creacio digital: 

Josep Mª Fontanet Valls

2n premi Nacional retrat de Traginer: Txema Lacunza Nasterra

R

  Premis 

5 è premi Nacional blanc i negre: Benvingut Xandri Cardona
3r premi Nacional color: Daniel Font Vila

REPARTIMENT DE PREMIS

El dia 24 d’abril de 2016, a la Sala Sindicat a les 
11 del matí.

PREMIS NACIONALS
BLANC I NEGRE

• Premi a la millor col·lecció de tres fotografies
• XLV 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 60€
• 5è premi: Trofeu i 50€

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€
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2n premi Nacional color: 
Agustín P adilla Carreño3r premi Nacional blanc i negre: Francisco Espejo Sanchez

Col·lecció d ’HonorAndreu Soler Monells

3r premi Local blanc i negre: Alba Fontanet P etri

Col·lecció d ’Honor: Andreu Soler Monells

Col·laboradors

CARME GALERA - Roba de vestir

JORDI SARRI, Fotògraf - Servei d’imatges

Telèfons d’informació

Festa dels Traginers  - 93 839 61 00

Concurs de Fotografia  - 93 820 00 32

Col·lecció d ’Honor: Andreu Soler Monells

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€

Tots els trofeus són exclusius i personalitzats. 
L’autor és Francisco Fernandez Diaz.

*Nota: Les fotografies de les pàgines 17-21

són les premiades en el Concurs 2015 
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SINDICATAA dels Pagesos

de BALSARENY

Carrer Oliveres, 2 - P.I. La Coromina

08660 BALSARENY -  T. 93 839 60 59

marceldistribucions@hotmail.com

www.facebook.com/El-Sindicat-de-Balsareny

COM SEMPRE AMB VOSALTRES

Solucions informàtiques per a particulars i empreses

Serveis Informàtics

Gerard Feliu Ribalta
639 45 72 81

Balsareny
info@skynet.cat

Traginers

La Festa 2015

Els comerciants de Balsareny
amb la Festa dels Traginers

ENTITATS LOCALS QUE COL·LABOREN               
AMB LA FESTA

• Colla Peta Fluix
• Geganters i Grallers de Balsareny
• Geganters i Grallers Els K+Sonen de Balsareny
• Bastoners de Balsareny
• Consell de Joventut
• Campaners
• Alumnes de l’Escola Municipal de Música
• Escola Guillem de Balsareny
• Llar d’Infants Sant Marc
• Dansaires dels Pastorets de Balsareny
• Penya Barcelonista de Balsareny
• Grup de teatre Els Marus de Balsareny
• Centre Instructiu i Recreatiu 

Cavalcada dels Traginers Joves

Taverna

Estand d informació

Cavalcada dels Traginers

Pubilla i Hereu
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93 839 60 50 - orriols@orriols.com

R

Empreses Col·laboradores

Furgonetes camions trailer i minibusFurgonetes, camions, trailer i minibus

arnaucosta@tsbtrans.com
Tel. 93.820.08.14 Fax. 93.820.08.24
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17, 18 i 19 de 
febrer de 2017

Us esperem també 
a la Festa 

de l’any vinent

www.traginersbalsareny.cat


