
MERCAT DEL TRAGINER
Balsareny, 20/02/2022

El traginer transportava una gran diversitat de mercaderies, marxava del poble amb vi i
de tornada portava trumfos, carregava ordi i l’anava a vendre. Moltes d’aquestes
transaccions les realitzaven al mercat, i és per aquest motiu que la Festa dels
Traginers vol mantenir vives aquestes costums i reviure-les en primera persona al
Mercat del Traginer.

AL MERCAT HI PODRAN PARTICIPAR LES PERSONES QUE:

- Ofereixin productes d’artesania relacionats amb l’ofici del Traginer.

- Mostrin oficis i fabriquin productes de l’època dels Traginers.

- Venguin productes elaborats a pagès.

- Vulguin vendre algun objecte o eina “exclusivament” relacionada amb la vida
del Traginer.

CONDICIONS GENERALS:

- Les parades d’alimentació, cal que disposin de les mesures d’higiene i la
formació adequada per la venda i manipulació d’aliments d’acord amb la
legislació vigent.

- Complir els horaris del mercat: la parada ha d’estar muntada a les 09:00h del
matí i fins a les 18:00h de la tarda. Es podrà començar a muntar a partir de
les 07:00h del matí a indicació de la Comissió de la Festa dels Traginers.

- Tots els productes que es comercialitzin al mercat hauran de complir la
normativa vigent específica que correspongui en cada cas.

- És indispensable que la parada tingui un aspecte rústic, ambientada amb el
món del traginer o la pagesia. També cal que els venedors/es portin roba
ambientada amb el món del traginer o la pagesia. Amb això ajudarem a
preservar l’essència de la festa.
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- Tots els elements de cuina perillosos s’han de comunicar a l’organització
prèviament (bombones de gas, graelles, rostidors, etc.) i hauran de quedar
protegits i apartats de tots els visitants.

- No es permet la reproducció de música sense que l’organització ho hagi
autoritzat prèviament.

- No es permet l’exposició d’animals vius en gàbies i/o tancats.

- Es podrà accedir al mercat amb el vehicle, però una vegada finalitzada la
descàrrega, s’ha d’aparcar el vehicle al pàrquing habilitat per l’organització i
continuar amb el muntatge de la parada.

- Les parades que, un cop satisfet l’import del pagament, renunciïn a participar al
mercat han de notificar-ho a l’adreça electrònica
mercat@traginersbalsareny.cat abans del 30/01/2019. En aquest cas, es
reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia es
produís més tard de la data esmentada anteriorment, o no fos notificada en la
forma indicada, la persona interessada perdria el dret a qualsevol
reintegrament.

- L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions
que es considerin necessàries.

- Es valorarà positivament el fet d’enviar una fotografia de la parada a l’adreça
mercat@traginersbalsareny.cat (indiqueu a l’assumpte del missatge els noms i
cognoms que s’hagin entrat al formulari).
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INSCRIPCIONS:

A través del web www.traginersbalsareny.cat, omplint el formulari d’inscripció, a
(Apartat “La Festa” / “Mercat del Traginer”), (Inscripcions, al peu de la pàgina web) o
bé (Apartat "Contacte" / "Inscripcions" / "descàrregues")

El termini per formalitzar la inscripció serà del dia 1/12/2021 al 9/01/2022 a les
24:00h.

Tingueu en compte que un cop l’organització us comuniqui si heu estat
seleccionats, caldrà que ens feu arribar la següent documentació:

- Fotocòpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).

- Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms de la seguretat social i presentació de
l’alta de l’IAE.

- Justificant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

- Per articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i
còpia del registre sanitari.

- Es valorarà si es disposa del carnet d’artesà.

La Comissió de la Festa dels Traginers valorarà les sol·licituds que hi hagi, i les
seleccionarà tenint en compte els següents límits:

·Embotits (S’acceptaran un màxim de 4 parades).

·Formatge (S’acceptaran un màxim de 4 parades).

·Pa (S’acceptaran un màxim de 4 parades).

·Coques i pastissos (S’acceptaran un màxim de 4 parades).

·Mel (S’acceptaran un màxim de 2 parades).

·Bacallà (S’acceptaran un màxim de 2 parades).
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·Caramels (S’acceptaran un màxim de 2 parades).

·Altres (S’acceptaran un màxim de 25 parades).

NOTES:

-L’única manera d’inscriure’s al mercat és a través del formulari esmentat anteriorment.

-Només s’acceptarà un formulari per parada.

PROCÉS DE SELECCIÓ I PAGAMENT:

Un cop tancat el període d’inscripció, l’organització farà la selecció de les parades
participants al Mercat del Traginer 2022. Seguidament, es notificarà a tots els
inscrits si han estat o no escollits a través d’un correu electrònic, així com els
passos a seguir.

El pagament caldrà fer-lo un cop rebut el correu de confirmació que l’organització
enviarà als seleccionats. Si aquest no es realitza correctament o dins el termini
establert, s’assignarà la seva plaça a un altra parada.

El preu de la inscripció variarà segons el tipus de producte que es ven:

- Productes alimentaris: 90 € + 20 € de fiança*
- Productes d’artesania i varis: 70 € + 20 € de fiança*

*L’import de la fiança es retornarà en mà el mateix diumenge a les 18:00h.

Gràcies per fer més gran el Mercat del Traginer! Us hi esperem!

Comissió de la Festa dels Traginers.
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