Festa dels Traginers ®
Protocol del casament real

La Comissió de la Festa dels Traginers, us ofereix una manera diferent de celebrar el vostre
casament, un casament català i ple de tradició.
El casament i en especial la Núvia és una part essencial de la nostra Festa; la comitiva d’Honor
l’anirà a buscar a “casa seva” i acompanyada pel Banderer i els Cordonistes, van a trobar
el nuvi que espera impacient la seva arribada junt amb la resta dels participants de la Cavalcada
del Traginers.
El casament el forma:
• La Núvia
• La mara de la Núvia, el para de la Núvia (qui porta la mula de la Núvia)
• El dot de la Núvia.
• El Nuvi
• La mara del Nuvi, el para de la Nuvi (qui porta la mula de la Nuvi)
• Testimonis, familiars i convidats
La Núvia i la mare de la Núvia:
Cal estar preparats amb el vestit adequat i el temps suficient per ser a les 09:30 a la “Casa de la
Núvia”, on esperareu que la comitiva del casament passi a buscar-vos. Uns instants abans
d’arribar la comitiva sentireu la música d’una copla, és el moment de sortir i esperar a la
comitiva. La persona encarregada us indicarà el moment de sortir al carrer per pujar a les mules,
un cop tots preparats i delitats els fotògrafs, s’anirà en comitiva al lloc triat per la cerimònia.
El Nuvi:
Han d’anar al lloc del casament o cerimònia (Ajuntament o Església) amb el temps suficient per
rebre la comitiva de la Núvia, fer la cerimònia i a les 11:00 anar directament al començament de
la cavalcada amb tota la comitiva del casament i abanderats.
Els Convidats:
Els convidats que vulguin formar part de la comitiva i participar a la Cavalcada, cal que la
vestimenta sigui adequada a la nostra Festa (els menors necessiten autorització).
NOTES IMPORTANTS:
• Com a mínim el nuvi o la núvia ha de ser de Balsareny
• Les persones que es vulguin casar, hauran de justificar que ho han fet, abans (dins el mateix
any) o fer-ho al mateix dia, per alguna de les formes legalment admeses.
• Es donarà prioritat al ordre d’inscripció.
• Les condicions físiques i de salut han de ser aptes per realitzar l’activitat, no patir cap malaltia,
discapacitat o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar greument la seva salut. L’edat màxima
recomanada dels nuvis és de 45 anys.
• És important complir estrictament amb els horaris establerts, d’aquests en depèn el
començament de tota la Cavalcada.
• La comissió de la Festa dels Traginers cedirà els vestits per la Núvia, la mare de la Núvia i el
Nuvi, depenent de la disponibilitat de talles. En cas que la Comissió no els pugui deixar o es
prefereix que els vestits siguin de propietat, els nuvis es faran càrrec de cercar els vestits
(comprar o llogar), però sempre caldrà respectar l’estil.
• Cal donar autorització per publicar el nom i les fotos del nuvi i núvia i els drets d’imatge.
• Estareu acompanyats d’una persona encarregada per solventar qualsevol imprevist.
• Cal consensuar la que serà la casa de la Núvia, si per motius de distància o desavinença no
podem anar al lloc escollit, es pot triar un altre domicili ja sigui d’un amic o familiar, també
oferim el lloc habitual (carretera de Manresa 36).
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