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Els carrers encara dormen, però el so dels trabucs 
esquerda el cel amb el seu rugit estrident. Algunes 
persianes pugen tímides, mentre la rosada cobreix 
els vidres dels cotxes i la boira encara corre baixa. 
De fons se sent la remor dels que encara no 
han anat a dormir, però que els queda 
poca corda. Altres tot just enceten el 
dia, i amb l’estómac buit deambu-
len pels carrers fins a les brases 
de la torrada. El sol comença a 
despuntar i sembla que amb 
ell arriba la vida.

De sobte la plaça germi-
na i broten les parades com 
les llavors a la primavera. Ha 
arribat el moment. L’olor de 
formatge, l’aroma de la llango-
nissa i el perfum de les ametlles 
garrapinyades. La remor de la gent 
embriaga la plaça, i amb ella neixen les 
converses efímeres a cada parada. Més 
olors. Aquest cop és la de coca de vidre, que 
també s’ha despertat, i que sense voler combina amb 
la de cacau de la parada del costat. Per encert o per 
casualitat ens arriba fins al nas, i ara que la jaqueta ja 
fa més nosa, és el moment de contrastar amb el pala-
dar tots els aromes que ens han arribat.

El sol segueix pujant, i al seu ritme més gent es deixa 
perdre per la plaça. Es nota que s’acosta el migdia. 

El Mercat del 
Traginer

SALUTACIÓ FESTA DELS TRAGINERS
2017

De fons, molt de fons, algunes notes s’endevinen. 
Segurament és la banda musical, que obre pas a la 
resta de cavalcada. Encara semblen lluny. Tornen les 
olors, i aquest cop són més sinceres. Olives i baca-

llà sec. Alguns s’estranyen en sentir aquestes 
olors, però és que al mercat hi ha de tot. 

Ara sí, arriba la banda. La cavalcada 
visita el mercat per uns instants 

mentre tothom gira el cap i cen-
tra l’atenció en els animals. La 
veritat és que les notes encara 
fan més especial aquest cú-
mul de sensacions. És just 
aquest moment el que dóna 
sentit al mercat, quan desfi-
len davant seu els Traginers 
que carreguen el que es ven 

al mercat. La seva visita tam-
bé és efímera, i en pocs minuts 

torna la calma. La plaça segueix 
la seva dansa mentre s’allunyen les 

notes que per uns instants s’han barrejat 
amb les olors.

El mercat del Traginer és això. És un petit oasi d’arte-
sania enmig del nostre dia a dia carregat de presses. 
El mercat són el boter, el ferrer i la cistellera. Són un 
homenatge al que un dia vam ser. El mercat són els 
sorolls i les olors que s’hi amaguen. El mercat són sen-
sacions, i si bé és cert que amb aquestes ratlles ens 
hi podem transportar, la millor sensació és deixar-s’hi 
perdre!

Salutació

El Traginer d’Honor

El Banderer

Sabies que...

Programa d’actes

Curses al Fortí Carlí del Serrat del Maurici 

Plànol de Balsareny

Informació de la Festa

El Traginer Petit

Concurs de Fotografia

Traginers, la Festa 2016
Empreses col·laboradores

Edita: Comissió de la Festa dels Traginers
Disseny i maquetació: Absis Comunicació
Portada: Benvingut Xandri
Impressió: Imprintsa
Dipòsit legal: B-9573-2010

SINDICAT 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

23

22

17

15

14

12

10

6

5

5

4

3
R

2 3



Nascut a Balsareny, fill del Ramon de Subirana i 
de la Maria dels Plans, en Josep és un gran 
aficionat a totes les activitats relaciona-
des amb la natura; practica bicicleta i 
moto de muntanya, li agrada anar a 
buscar bolets i caminar pels bos-
cos de l’entorn, que són els que 
coneix bé i on encara, sorto-
sament, pot gaudir del silenci, 
desconnectar i trobar-se a sí 
mateix.

Per aquesta raó també és vo-
luntari de l’Agrupació de De-
fensa Forestal Tres Branques de 
Balsareny. Tot i que ha nascut al 
poble, recorda el seu origen pagès 
conreant l’hort que té darrera casa i un 
altre a la colònia Soldevila.

I, per si no estigués prou ocupat, a part de la fei-
na, encara troba temps per col·laborar activament en 
la Festa dels Traginers.

Josep Serra Salada

EL BANDERER FESTA DELS TRAGINERS
2017

Aquesta col·laboració va començar fa uns vint 
anys, quan els fills eren petits i es van inte-

ressar per formar part de la Cavalca-
da. D’aquesta manera va entrar en 

contacte amb responsables de 
la Festa i, com que tota ajuda 
sempre és benvinguda, cada 
vegada es va anar involu-
crant més, ajudant allà on fes 
falta: revisar els bastos, els 
capçons... i tot el material 
necessari per a guarnir els 
animals que participen en la 
Cavalcada, preparar el Joc 

de les Anelles del dissabte, 
portar un animal...

Aquest any té un lloc reservat a la 
Cavalcada com a Banderer, acom-

panyat de l’Oriol i la Marina Serra Val-
dés, el seus fills, essent la primera vegada 

que una noia serà Cordonista a la Cavalcada del diu-
menge de la Festa dels Traginers de Balsareny.

Carrer de la Creu 61

Casserres, Berguedà

T. 639 313 852 / 93 822 59 07

emphasis@emphasiscasserres.com

www.emphasiscasserres.com

Ctra. C-16 KM 60,5     08650 SALLENT T. 93 837 05 70
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Conversant amb el Rosendo de seguida es veu que 
la seva vinculació i la de la família Santasusana amb la 
Festa dels Traginers ve de lluny i que continua amb el 
Jordi, l’Àngel i el petit Adrià. Nascut al Solà de L’Ader-
net, una masia del segle XIV, on eren masovers, van 
venir a viure al poble a l’any 1942. El pare va 
seguir fent de pagès i ell també l’ajudava; 
de ben jovenet va anar a Casserres 
a guardar vaques fins que, als 14 
anys, va començar a aprendre 
l’ofici d’ebenista i fuster, feina 
que va exercir durant força 
anys. Amb la sensació  que, 
en aquells moments, l’ofi-
ci no estava prou valorat, 
decideix fer un canvi i, jun-
tament amb el seu germà, 
es converteixen en empre-
nedors.

Van començar amb el trans-
port amb tricicles i l’engreix de 
porcs, més endavant van com-
prar un camió per fer transport i van 
iniciar la venda de petroli. Anys més tard  
van comprar un terreny al paratge Callarís, 
on van construir la primera granja de porcs i pollastres. 
En aquest moment ja tenien les feines ben definides, 
en Rosendo s’encarregava de les granges (fins i tot de 
construir-les) i el seu germà era responsable de la dis-
tribució de gasolis. Home actiu, lluitador i treballador 
incansable, ara que està jubilat es dedica a la família, a 
l’hort... sempre té alguna cosa per fer.

Rossend Santasusana Canal

EL TRAGINER D’HONOR FESTA DELS TRAGINERS
2017

Des de ben jove sempre ha  participat a la Cavalcada 
amb una mula o amb el carro de trabuc, però en els 
darrers vint anys ho ha fet amb el seu “número d’es-
pontani”, posant una nota d’humor a la Festa, vestit de 
vella, amb una perruca... empenyent sempre un carre-

tó que defineix com a “únic”, fet de fusta i amb la 
roda de pedra.

Tanmateix recorda que qui va co-
mençar aquestes participacions 

més humorístiques va ser el 
seu germà Joan; ell l’ajuda-
va a preparar els ginys amb 
què sorprenien als especta-
dors de la Cavalcada, com 
per exemple l’any que van 
posar un cap i una cua de 
porc a una bóta i que es 
movien amb un motoret; 
algú li va demanar com ho 

havien fet per aconseguir fi-
car el porc dins la bóta!

A casa també hi guarden alguns 
dels carruatges de la Cavalcada.

La Comissió li va comunicar que havia 
estat nomenat Traginer d’Honor 2017-18 du-

rant el Quinto del Traginer celebrat al Casino en bene-
fici de la Marató. Reconeix que va quedar “molt pa-
rat”, que no sospitava res i que està molt content per 
aquest nomenament; però sent una mica de recança 
perque durant aquests dos anys no podrà participar a 
la Cavalcada com ha fet sempre i la gent hi trobarà a 
faltar “la iaia del carretó”, comenta tot somrient.

SABIES QUE...

L’any passat la Comissió va fer una proposta innovadora oferint la possibilitat de que 
els nuvis i la comitiva del casament fossin autèntics. Així, a la Cavalcada del diumen-
ge hi participarà una parella amb els seus acompanyants que, abans de començar 
la Cavalcada, aniran a buscar a la núvia per anar cap a l’Ajuntament, on hi haurà el 
nuvi i, tot seguit, es farà el casament.

Enguany es celebra el primer casament de debò?
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Furgonetes, camions, trailer i minibus

arnaucosta@tsbtrans.com
Tel. 93.820.08.14 Fax. 93.820.08.24

Bona festa, Traginers!
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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 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, la Pubilla i la Dama

Presentació del Banderer Jove i dels seus Cordonistes

DIJOUS 16 FEBRER

R

Tarda a les 3, a la Taverna
Torneig de Botifarra
Inscripcions prèvies. Contacte: taverna@traginersbalsareny.cat

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 dels Timbals Asmodaics&Goliaters 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 del Traginer

A les 9 del vespre
Botifarrada i Concert amb Txus i Roger
Pels més grans, des d’aquí i fins a la Sala Sindicat per co-
mençar el Concert Jove 

A partir de la 1 de la matinada, a la Sala Sindicat 
Concert Jove amb Antonio el Remendao 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!!!

DIVENDRES 17 FEBRER

PROGRAMA  D’ACTES  2017

Matí a les 11

Obertura del Rebost del Traginer,              
de l’Exposició Antològica de Fotografia      
i de la Taverna del Traginer

Gran repicada de campanes                          
i Inici de la Cavalcada dels Traginers Joves 

Al seu pas per la plaça de l’Església 
Benedicció presidida pels mossens Xavier Castelló i 
Baille i Joan Bajona i Pintó

Formaran la Cavalcada Jove:
•	Pubilla, Dama i Hereu de Balsareny, Formació Jove de 

l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i Tabalons 
de Xàldiga Manresa

•	La Banderera, Queralt Bonet Puig i els dos Cordonistes, 
Iker Ambrós Manzano i Júlia Soler Llorens

•	Traginers amb caire de treball (tots amb un matxo o 
bé una mula), traginers amb les següents càrregues:             
femeres, pedreres, gerres de mel, feixos de llenya, llete-
res, sorreres, gàbies, arnes, carro de la Bóta, carro de 
sacs i 5 carros d’escalada petits

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, plaça de l’Església, carrer de la Creu, baixada 
del Torrent, ctra. de Manresa, carrer Ponent per finalitzar da-
vant de la Sala Sindicat, on les bandes actuaran, a l’espera 
de l’actuació dels dansaires

Al seu pas per la plaça Ricard Viñas
Comentari de la Cavalcada 

A la 1 del migdia, a la plaça de la Mel
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’en-
filar 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, Dama, Hereu, 
la Colla de Geganters i Grallers de Balsareny, entitats i mem-
bres de la Comissió dels Traginers procediran a les inaugu-
racions de:

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

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, pernil i lot de productes       
del Traginer

A les 9 del vespre, Concentració a la plaça            
de l’Ajuntament
Correfoc dels Traginers                                  
i espectacle piromusical “Aquelarre”
Amb la participació de la Colla Peta-Fluix, amb els His-
trions i Tabalers de Xàldiga de Manresa i la Batucada Shan-
go de Sant Fruitós de Bages
Recorregut: plaça Ajuntament, carrer de la Creu, carrer 
Sant Domènec, carrer Ponent i plaça de la Mel

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 Cova, la Paròckia, el Boter i Ca la Tieta

Tot això amenitzat pels Tabalers de Xàldiga de Manresa

A partir de les 12 de la nit, a la Sala Sindicat
Concert amb STROMBERS +                    
LA ZARIGÜELLA + DJ PUXI
i gresca i ballaruga fins la matinada. Preu entrada: 10€
Nota: No t’oblidis la bata de Colla per anar de festa!!!

DISSABTE 18 FEBRER

FESTA DELS TRAGINERS
2017

40     
anys de

 Taverna

25     
anys de

Ruta



Ens agrada estar al teu servei i compartir amb tu els petits 
moments quotidians perquè les coses més senzilles,

les que de vegades passen desapercebudes, són les més importants.
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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 par-
ticipar 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’Agrupació Musical 
de Cerdanyola del Vallès

A la plaça de la Mel
Mercat i Botiga del Traginer
Mercat i degustació de productes naturals i artesans on po-
dreu adquirir diferents records de la Festa

Matí a les 10
Comitiva d’Honor
Des de la plaça de l’Església i pel centre del poble, una co-
mitiva acompanyada per la cobla CIUTAT DE MANRESA 
anirà a buscar la NÚVIA, Núria Gómez Ribas, la MARE DE 
LA NÚVIA, Sra. Àngela Ribas Lacasa, al número 1 de la 
plaça Montserrat

Tot seguit aniran a l’Ajuntament on el NUVI, Jordi Selgas 
Catalan, i la MARE DEL NUVI, Sra. M. Àngels Catalan 
Miralles, esperen al balcó

Matí a les 10.25 h 
Casament amb l’actuació de Valentí Alsina

Matí a les 10.50 h 
Aquesta comitiva i els dos cordonistes, Sr. Oriol Serra 
Valdés i Sra. Marina Serra Valdés, aniran a buscar el 
BANDERER Sr. Josep Serra Salada, al carrer Balmes, 11

Et vols casar per Traginers? 
+ info a www.traginersbalsareny.cat

Matí a 2/4 de 12 
Cavalcada dels Traginers 
que s’iniciarà després de la GRAN REPICADA                    
DE CAMPANES  

Al seu pas per la plaça de l’Església
Benedicció presidida pels mossens Xavier Castelló i 
Baille i Joan Bajona i Pintó 

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’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès
•	 Cobla Ciutat de Manresa
•	 El Banderer i els dos Cordonistes

Comitiva del 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 llenya, 

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. Jordi Santasusana Vila, a la ctra. de Berga, 29, 1r

Tot seguit, la núvia entregarà el ram a la núvia del 2018

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 amb   
l’actuació de S’Temple Bar

DIUMENGE 19 FEBRER

FESTA DELS TRAGINERS
2017
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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 ca-
valls.

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 a la Cavalcada.

En el moment de la inscripció es lliurarà a cada partici-
pant el reglament de les curses. Aquest reglament 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 re-
comanacions de l’Organització.

Els participants acreditats amb la inscripció podran 
accedir amb vehicle al circuit i, obligatòriament, hau-
ran 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 RES-
PECTIN EN TOT MOMENT LA SENYALITZACIÓ I 
LES INDICACIONS DE L’ORGANITZACIÓ

Al Fortí Carlí del 
Serrat del Maurici

CURSES FESTA DELS TRAGINERS
2017

R

PREMIS CURSES

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

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)

Premi especial als 3 primers classificats 
menors de 16 anys a la categoria “CAVALLS”

•	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 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 Expert Navàs
•	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 El Teix
•	Obsequi Bages Centre

•	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

•	LVIII	Copa	Il·lustres	Srs.	Barons	de	Balsareny	

•	XXXIII	Trofeu	Il·lustre	Marquesa	de	Llió	

•	XL	Trofeu	Eva	i	Núria	

•	XXXIII	Trofeu	Laia

•	XXXIV	Trofeu	Josep	M.	i	Joan	Obradors	Calsina,												
In	memoriam

•	Copa	Martin	Pagonabarraga

•	Copa	Trofeu	Família	Sant-Rimbau

•	Copa	Trofeu	Família	Font-Besora
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ALTRES ACTES

Passatge Canonge Montanyà 2
08242 Manresa
T. 93 872 56 58
canonge@ampans.cat
www.canonge.cat

Cuina d’il·lusions
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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 commemo-
ratius 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 co-
manda, 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 
vehicle permès només als participants.

Correfoc
Portar roba adequada. L’organització no es fa respon-
sable 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.

Concurs Nacional de Fotografia
Jordi Sarri, T. 938 200 032
e-mail: traginers.balsareny@gmail.com
e-mail: concursfotografia@traginersbalsareny.cat
web: www.traginersbalsareny.cat

INFORMACIÓ DE LA FESTA

Molt important
Per a més informació de la Festa podeu contactar 
amb l’Ajuntament, 93	839	61	00. 

Atès el caràcter tradicional de la Festa, no es permet 
instal·lar cap parada, ni fer cap venda ambulant. Tam-
poc 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. Agrai-
rem 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, és necessàri respectar to-
tes 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 circular ni 
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.

Ruta de les Mules  
IV Raid Hípic Balsareny 

Classificació Raid Hípic 2016
1r - Ivet Aubarell 
2n - Sílvia Subirana 
3r - Xavier Vilaseca

Més informació: www.traginersbalsareny.cat

el Traginer     Petit R

Resol els enigmes, respon les pregunte-
tes i par ticipa en el sorteig de: 1 gorra, 2 
bastons, 5 buff, 1 domàs, 5 mocadors i 
un burret que et deixa rem per a passe-
jar-lo el dissabte i el diumenge.

Tots els fulls rebuts abans del dimecres 
15 de febrer (inclòs), amb les respostes 
correctes, entraran en el sorteig.

Per participar en aquest concurs, envia 
aquest full, prèvia ment emplenat, a la se-
güent adreça:
Comissió de la Festa dels Traginers
Plaça de l’Ajuntament, 2           
08660 - Balsareny

Dades Concursant

Sóc un traginer petit de (població) 

em dic 

tinc             anys i el meu telèfon és

La cagada de la Mula 
del Traginer 2017!!!
Dins els actes de la Festa 
Major 2017, i amb un gran 
premi... Més informació al pro-
grama de la Festa Major

Completa la graella amb aquests 9 estris

Relaciona les següents càrregues amb el seu nom

FESTA DELS TRAGINERS
2017

Cal tenir el màxim de respecte per tot el bestiar           
que participa a la Festa

No podran participar als actes de la Festa els menors de 18 
anys sense prèvia autorització de pare, mare o tutor legal

El document es pot descarregar a www.traginersbalsareny.cat,
apartat La Festa / El Traginer a l’escola



Ctra. de Berga, 14  - 08660 BALSARENY

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

ssa@sensadasola.com
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Petit diccionari G

el Traginer Petit
Aquests dos dibuixos semblen iguals, però hi ha 10 diferències. A veure si les trobes!!

Galtera - Bocí de cuir, cosit al costat del collar d’un animal de tir, 
que serveix per evitar que es malmeti pel fregament dels vencillons.

Gam - Corda adherida al bast que serveix per a subjectar els cartres 
o lligar la càrrega d’un animal.

Gamarra - Corretja que va des de la clau de la collera fins a la ven-
trera, passant entre les potes del davant d’un animal.

Gamuses - Baiard que serveix per a traginar garbes, llenya, etc., a 
l’esquena d’un animal.

Ganxet -a - Dit de l’animal que és caminador i lleuger en caminar.

Ganxo - Estri format per quatre barres de fusta corbades, dues de 
les quals pengen a cada costat del bast o de l’albarda, que serveix 
per traginar herba, llenya i altres mercaderies a l’esquena d’un ani-
mal.

Garbejadora - Estri format per dues barres que van a cada cos-
tat de l’albarda, que serveix per a sostenir les garbes damunt de 
l’animal que les porta a l’era / Bastiment format per dues barres i 
alguns travessers, que es posa damunt del carro per augmentar-ne 
la cabuda quan es garbeja.

Garrell -a - Dit de l’animal que te les cames arquejades o tortes, 
amb la concavitat mirant endins.

Garró - Genoll de les potes de darrere de bestiar de peu rodó.

Garrofa - Fruit de l’espècie vegetal Ceratonia siliquia, que es dona 
com a aliment a un animal.

Garrot - Estaca de ferro que va travessera respecte de la barana a 
la contraperna del carro / Peça de fusta corbada que serveix per a 
fer-hi passar una corda o un vencilló i estrènyer la càrrega.

Garrotador - Peça de fusta corbada que serveix per a lligar-hi una 
corda i estrènyer la càrrega d’un carro o d’un animal de bast.

Garrotar - Lligar fortament la càrrega d’un animal de bast o d’un 
carro.

Garrotera - Corda gruixuda que serveix per a lligar la càrrega d’un 
animal de bast o d’un carro / Nansa de fusta d’una portadora que 
serveix per a traginar-la amb dos semalers i subjectar-la damunt de 
l’animal de bast.

Garrut -uda - Dit del mul que és garrell de les potes del darrere.

Geca - Peça de vestir dels traginers que cobria des del coll fins més 
avall de la cintura.

Gorga - Beguda ansiada que bevien els traginers amb la creença 
que donava força i vigoria.

Grana - Porció de civada o d’un altre gra que es dóna com a aliment 
al bestiar de peu rodó. 

Grapa - Part de les extremitats d’un animal que toca a terra quan 
camina.

Grilló - Duricia que es forma al genoll d’un animal.

Guardalloms - Peça de tela, farcida de palla i unida per l’extrem 
amb peces de pell, que es posa damunt de la pallassera d’un animal 
de bast.

Guarniments - Conjunt de corretges i altres elements que es posen 
a un animal de peu rodó per al transport o la feina en general.

Guit -a - Dit de l’animal que acostuma a tirar guitzes.

Bases Concurs

XLVII CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA
R

BASES XLVII CONCURS NACIONAL DE        
FOTOGRAFIA FESTA DELS TRAGINERS
Balsareny, 17, 18 i 19 de febrer de 2017

PARTICIPANTS

Tots els professionals i aficionats que ho desitgin.

TEMA

Festa dels Traginers. Limitat a destacar qualsevol as-
pecte dels actes que tindran lloc a Balsareny, els dies 
17, 18 i 19 de febrer de 2017, Festa dels Traginers, 
declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional.

OBRES

Màxim tres per autor i apartat.

MIDES

Lliures pel paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ

Les obres aniran reforçades o muntades, obligatòria-
ment, amb suport rígid tipus cartonet, paspertú o  
foam  de 30x40 cm, preferiblement en format vertical,  
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.

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 TRAGINER/A AMB MULA O MATXO QUE TRANS-
PORTIN MERCADERIES A BAST i que participin en la 
cavalcada del dia 19 de febrer de 2017.

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

LLIURAMENT

Les fotografies protegides i lliures de qualsevol des-
pesa de tramesa han d’ésser enviades a:

COMISSIÓ DE LA FESTA DELS TRAGINERS
Ajuntament de Balsareny
Pl. de l’Ajuntament, 2
08660 BALSARENY (Bages)

3r premi Nacional blanc i negre:
Txema Lacunza Nasterra

5è premi Nacional blanc i negre:
Daniel Font Vila

 

1r premi Nacional color:
Montserrat Dolz Lazaro

 

3r premi Nacional retrat de Traginer:
Miquel Estrada Ferrer

 



Us servim els nostres embotits artesans al Mercat del Traginer

XARCUTERIA
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IDENTIFICACIÓ

Les obres portaran al darrera anotats:
-Nom, cognoms i adreça completa de l’autor
-Número de telèfon
-E-mail (obligatori)

DRETS D’ADMISSIÓ

No n’hi ha.

RETORN DE LES OBRES

Un cop clausurada l’exposició. Excepte totes les pre-
miades 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.

JURAT

Un jurat d’admissió format per membres de la Comis-
sió, i un de qualificació format per 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 paraula 
LOCAL al dors de la fotografia.

•	Les obres es podran presentar sobre qualsevol su-
port fotogràfic sempre que l’autor es comprometi a 
canviar-les per suport químic en 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 digital en el que hi figuraran 
les obres premiades i el veredicte del concurs.

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

CALENDARI

Termini d’admissió: 7 d’abril de 2017.

VEREDICTE

Serà públic, el dia 9 d’abril de 2017, a les 10 del matí, 
a la Sala Sindicat de Balsareny (Sala Petita).

EXPOSICIÓ

A la Sala Sindicat els dies 22, 23, 24 i 25 d’abril de 
2017. Horari: 11h a 13h i de 16h a 20h
COMUNICACIÓ PREMIS

Per telèfon i e-mail als guardonats.

REPARTIMENT DE PREMIS

El dia 23 d’abril de 2017 a la Sala Sindicat a les 11 
del matí.

1r premi Nacional retrat de Traginer: Josep M. Fontanet Valls

 

2n premi Nacional retrat de Traginer: Miguel Rodriguez Martinez

 

1r premi Local blanc i negre: Eloisa Caballero Romero

 

2n premi Local blanc i negre: Alfred Selgas Santamaria

 

3r premi Local blanc i negre: Juan Caballero Juncal

 

Premi Nacional blanc i negre, Col·lecció d’honor: Jorge Pallarés Baras

 

1r premi Nacional blanc i negre: Francesc Comellas Corral

 

Bases Concurs

XLVII CONCURS NACIONAL  
R

DE FOTOGRAFIA
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REPARTIMENT DE PREMIS
El dia 23 d’abril de 2017 a la Sala Sindicat a les 11 matí.

PREMIS NACIONALS

BLANC I NEGRE

•	Premi a la millor col·lecció de tres fotografies: XLVII 
Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 200€

•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 130€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 90€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 70€
•	4t premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 60€
•	5è premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 50€

COLOR

•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 110€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 70€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 55€

DIGITAL

•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 110€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 70€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 55€

RETRAT DE TRAGINER
•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 110€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 70€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 55€

PREMIS LOCALS

BLANC I NEGRE

•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers”i 50€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 20€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 10€

COLOR
•	1r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 50€
•	2n premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 20€
•	3r premi: Trofeu Excl. “Festa dels Traginers” i 10€

2n premi Nacional blanc i negre: Jordi Marin Pere-Vico

 

4t premi Nacional blanc i negre: Josep M. Fontanet Valls

 

1r premi Nacional Creació digital: Bartolomé González Pérez

 

3r premi Nacional Creació digital: Miguel Rodriguez Martinez

 

2n premi Nacional Creació digital: Luis Calle Garcia

 

2n premi Nacional color: Francisco Espejo Sánchez

 

2n premi Local color: Antonio Ruiz Fortes

 

1r premi Local color: Juan Caballero Juncal

 

3r premi Local color: Bartolomé González Pérez

 

3r premi Nacional color: Txema Lacunza Nasterra

 

Premis

XLVII CONCURS NACIONAL  
R

DE FOTOGRAFIA
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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

•	Associació Més Ràdio Música i Cultura

•	Centre Instructiu i Recreatiu 

TRAGINERS LA FESTA 2016

Els	comerciants	de	Balsareny
amb	la	Festa	dels	Traginers

FESTA DELS TRAGINERS
2017

R

EMPRESES COL·LABORADORES

Recorregut abans del concert Jove

 

III Raid Hípic Ruta de les Mules

 

Actuació dels Dansaires dels Pastorets de Balsareny

 

Correfoc

 

Curses al Fortí Carlí del Serrat del Maurici

 



2, 3 i 4 de 
febrer de 2018

Us esperem 
també a la Festa 
de l’any vinent

75è
aniversàri


