TROBADES I DATES D’INTERÈS
GENER:

27.- Tres Tombs a Moià *
.- Fira St. Antoni a Anglès - Girona

FEBRER:

3.- Assemblea Associació Amics del Tractor d’Època Bages a Santpedor*
.- Tractorada a Salitja - Girona

MARÇ:

10.- Festa de l’arròs a Castelladral*
10.- Tres Tombs a Bigues i Riells *
8, 9 i 10.- FIRAGRI – Figueres
.- Tractorada a Bescanó - Girona

ABRIL:

5,6 i 7.- 2a.Tractorada Clàssica Costa Brava
6 i 7.- Campllong - Girona
21.- Fira Casserres – Bergadà
.- Tractorada a Maçanet -Girona

MAIG:

5.- Excursió de Primavera- Associació Amics del Tractor d’Època Bages *
11 i 12.- Fira a Vidreres- Campeonat de Llaurada
19.- Aplec a Argençola – Bages *
26.- IX campionat d’arada de St Isidre (Empordà)
26.- V Descoberta del Moianès – Moià *

JUNY:

1 i 2.- Festa del Vapor – St Vicenç de Castellet *
.- Sega del blat i Batre - Associació Amics del Tractor d’Època Bages/Castellgalí
9.- 1ª tractorada a St Feliu de Buixalleu – Girona
.- Festa del Segar a Llagostera - Girona

JULIOL:

8.- Benedicció de tractors. Marzà (Empordà)
7.- Festa del Batre. Marzà (Empordà)
27 i 28 . Panningen (Holanda)

AGOST:

3 i 4.- Mercat de Recanvis i d’Antiguitats. Espunyola (Bergadà) *
3 i 4.- St Girons (França)
10 i 11.- Nordhorn (Holanda)
18- CASTELLBISBAL. Trobada de tractors d’època. *
28 d’ag. al 2 de set.- GREAT DORSET STEAM FAIR 2012 – Anglaterra
.- Tractorada a Celrà - Girona

SETEMBRE

15.- 3er Campionat de Llaurada Província de Barcelona – Moià *
.- Tractorada a Vilablareix - Girona

OCTUBRE:

1r dissabte – Pujada a Viladelleva *
13.- Fira Moianès a Castellcir - Vallès Oriental
20 i 21.- Tractomania a Caussade. (França)
.- Tractorada per la Vall de Llémena – Girona

NOVEMBRE

.- Tractorada a Santa Coloma de Farners

DESEMBRE

1.- Fira a St. Andreu de Sagàs – Bergadà *

* Trobades a on col·labora o participa l’associació.
NOTA. Si algun soci té coneixement de fires o exposicions de tractors o maquinària vella, tant de
Catalunya com de fora, si us plau comuniqueu-ho al telèfon 93 830 01 90

ELS NOSTRES OBJECTIUS: TREBALL I SERIETAT
Com a nou president i membre d’aquesta nova junta
directiva vull dir-vos que tenim molts objectius que
volem dur a terme, en moments com l’actual és de vital
importància els números per mantenir la sostenibilitat,
una paraula clau en els últims temps.
Un dels objectius és la consolidació del campionat de
llaurada que intentarem implicar el sector agrari i
industrial així també l’administració pública.
Les sortides amb tractor d’època últimament han esdevingut una activitats molt
seguides pels socis on podem disfrutar dels nostres tractors pels paratges i racons de
les nostres comarques. Cal destacar la descoberta del Moianès o la tradicional pujada
a Viladelleva .
Les fires han estat les principals afectades al greu moment econòmic que la societat
en general està passant, clar exemple és la fira de La Puríssima de Sant Boi de
Llobregat o la de la candelera de Molins de Rei on ja no participem. Alguns llocs
resisteixen amb l’esforç d’algun dels nostres socis com la de Castellbisbal on gràcies
a ella la nostra sostenibilitat es manté.
Amics del tractor d’època del Bages és impulsor i fundador de FAMAE (Federació
amics de la maquinària agrícola d’època).
La seguretat en els esdeveniments on participem també és un tema que cal donar-hi
un toc d’atenció tant a nivell personal com a col·lectiu, fent els cordons de seguretat
que eviti la lliure circulació dels visitants pels tractor així com els rètols de prohibició
a l’accés, tot per evitar possibles accidents.
El butlletí és el nostre recull d’activitats de l’associació que és com un diari personal,
potenciar aquest apreciat mitjà també és una inquietud d’aquesta junta. Amb el
butlletí deixem escrita la història de la nostra associació per les futures generacions
i des d’aquí vull animar-vos a participar-hi.
Per últim presentar-vos la nova junta on la principal novetat és la implicació de gent
jove que amb gran passió pels tractors i amb ganes de portar l’associació cap a un bon
camí, tanmateix agrair a la junta sortint pel gran treball realitzat i esperant rebre el
suport de tots els socis.

Ignasi Torné Mohedano
President
soci núm. 78

ASSEMBLEA GENERAL 2013
El passat 3 de Febrer del 2013, Amics del Tractor d’Època del Bages vam celebrar
l’Assemblea General Ordinària, en la qual, l’ordre del dia era:
•
•
•
•
•

Lectura i aprovació de l’acta de l’última Assemblea General Ordinària
Canvi de Junta Directiva
Estat de comptes del 2012
Memòria de les activitats realitzades al 2012
Precs i preguntes.

Enguany vam voler celebrar la nostra assemblea d’una forma més festiva, ja que el
canviar de Junta Directiva, vam considerar que era una raó prou important per celebrar el què
s’ha fet i el què queda per fer. Així doncs que vam convocar els socis a esmorzar a Cal Toni de
Santpedor. Allí vam poder gaudir d’un bon esmorzar de forquilla, entre tots els assistents, que
van ser molts si ho comparem amb altres edicions, érem 23 socis, alguns acompanyats de
familiars, així tot esmorzant ens anàvem posant al dia entre els socis que no veiem tan sovint.
La reunió va iniciar-se després de l’àpat, en aquesta edició vam incorporar una
presentació PowerPoint per poder anar seguint els temes de l’assemblea, l’acta de la última
Assemblea va quedar aprovada per majoria absoluta, així com els comptes del 2012.
En quan a la Junta Directiva es va presentar una sola candidatura que va ser elegida
per la majoria dels assistents, quedant formada de la següent manera:

Vocals:

Marc Cardona Vidal

President:

IgnasiTorné Mohedano

Vice-president:

Josep Roca Iglesias

Vicenç Cardona Vidal

Secretari:

Jofre Obradors Via

Jordi Beringues Vilar

Tresorer:

Marc Bosch Miquel

Josep Sagués Duarri
Jaume Clusella Carbonés
Pere Argemí Borrell
Josep Torras Daura
Jaume Tobella Bosch
Antoni Torras Daura
Josep Mª Ripoll

Així doncs alguns socis van repetir, alguns s’han incorporat de nou, felicitant i animant
als nous membres a aconseguir el repte, els quals ens van presentar un programa ple d’idees i
projectes que esperem entre tots poder anar tirant endavant:
• Finançament: Mantenir quotes socis, buscar aportació de les fires on participem,
buscar ajudes de l’Administració Pública.

• Aniversari 30 anys de l’Associació: Crear una comissió de treball per la Sortida
Montserrat – St. Jaume de Compostela, buscar finançament, elaboració d’etapes,
sol·licitar permisos.

• Campionat de Llaurada: Consolidació del campionat, buscar implicació del sector
industrial i món agrari, buscar col·laboradors: Marques tractors, Arades,
Recanvis, patrocinadors: Administracions Públiques, Ajuntament zona, Consell
Comarcal, creació d’un jurat permanent de llaurada formada de tres equips de
tres persones, tipologia del concurs, recepció tractors, tipus tractors, arades,
zona treball , etc.

• Mantenir sortides amb tractor: Tres tombs Moià, Arrosada de Castelladral,
Aplec de Viladelleva, Festa Major de Sagàs, Fira dels Maquis Castellnou de
Bages, Festa Major d’Argençola, Descoberta del Moianès.

• Mantenir Fires: Fira comerciants Plaça St. Domènec de Manresa, Fira
Castellbisbal, Fira Comerç i Artesania de Casserres, Fira Mercat de l’Espunyola.

• Famae: Accions i actuacions referents a Famae quin grau d’implicació agafa
l’associació, som l’associació impulsora de la creació, elaboració de les despeses
d’explotació a FIMA, invitació per formar part de Famae a la resta
d’associacions espanyoles que encara no en formen part.

• Seguretat en els esdeveniments: Crear un a comissió per fer un estudi sobre
les activitats i fer-les més segures per els participant i visitants, revisió de la
pòlissa d’assegurances.

• Reubicació de la seu: Buscar nova ubicació de la seu de la entitat per millorar
espai, despesa, equipament.
Des de l’organització de l’Assemblea, només cal dir que va ser un èxit de
participació i que agraïm molt tot el suport obtingut durant aquesta etapa, tot esperant
que la va començar en aquesta Assemblea sigui igual o més fructífera que l’anterior.

Montserrat Llorens
sòcia núm. 137

Recuperació de Tractors Antics

OPINIÓ
A principis d’aquest any 2013 hi va haver l’assemblea General, que com cada any, dóna
comptes de l’activitat de l’associació. Però enguany, a més a més, tocava fer el relleu de
President, ja que havien passat els quatre anys de mandat d’en Jordi Beringues. Des d’aquí li
expressem el nostre agraïment per la tasca realitzada. Ara, qui ocuparà el lloc, és en Nasi
Torné, persona jove, activa, que ha formalitzat una junta amb gent nova.
El resum d’aquesta nova etapa que ara comença és apostar pel jovent, per les noves
tecnologies i , per damunt de les persones, el bé de l’entitat.
Des del Butlletí volem fer una crida a tots els socis a incorporar-se en les activitats o
proposar-ne de noves. Som una associació amb més de 100 socis i molt dispersos, això
comporta esforçar-nos per tenir contacte entre tots. Per qualsevol dubte no dubteu mai en
telefonar o enviar un e-mail.
Bona sort en aquesta nova etapa !!!
Josep Roca
soci núm. 44

NOTA. Recentment a mort el soci Miguel Henfedaque amb la raó social de Talleres Henvi de
Bujaraloz (Saragossa). Des de l’Associació volem donar el condol a la família.

Web de l’associació

: www.tractorclassic.org

Sol·licitud d’afiliació a l’associació

Quota 50 euros
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TRES TOMBS A MOIÀ - 2012
El diumenge 29 de gener, Moià va
celebrar com cada any els Tres Tombs,
amb els corresponents administradors,
grallers, cavalls, carrosses... i tancant
la corrua nosaltres amb els tractors
vells, que no hi vam pas quedar gens
malament. Al matí hi havia esmorzar
per a tothom amb botifarra a la brasa;
que per cert, bona companyia feia el
foc, perquè feia molt fred.
Del poble ja en som una bona colla i
amb alguns dels voltants que van venir
fórem una vintena. Cap als volts de les
11 es va engegar la sortida. El dia ja
s’havia aixecat. Després de les tres passades per davant de l’església amb la corresponent
benedicció varem acabar amb un bon dinar, tots els tractoristes i parelles junts, i als voltants
de les quatre de la tarda, acomiadament i fi de festa.
Esperem poder continuar fer companyia a la festa molt anys.
Jaume Clusella
soci núm. 91

Rua de tractors a l’Avinguda de la Vila

CASTELLADRAL 2012
Castelladral és una sortida atractiva perquè combina gaudir del tractor i gaudir d’unes vistes,
impressionants
Faré cinc cèntims de la diada. Vam començar a primera hora del matí quan ens vam trobar a la
Nau d’en Joan Farrés a Balsareny. Allà, mentre fèiem una torrada i tastàvem la llonganissa,
van arribar el Jordi Beringues i el Pep Torras que ens van explicar les peripècies de la seva
ruta amb les obres del desdoblament de l’eix
Vàrem sortir sis tractors direcció a Navàs. A la
carretera de Viver ens vam trobar amb la colla
de Casserres que baixaven pel seu cantó. Quan
ja hi érem tots, déu tractors, i després de
menjar un tros de coca allà a Navàs, vam sortir
direcció a Castelladral. Combinant carretera i
trossos de camí de terra vam arribar a destí
pels volts de les dotze del migdia.
Alguns van anar a Missa i d’altres van fer petar
la xerrada sobre les peripècies de la pujada, en
especial en Joan Farrés i el seu Lanz 45, que
després a la baixada es va haver de remolcar.
Es va dinar i es va fer una bona sobretaula, fins arribar l’hora de tornar cada un a casa seva.
Va ser una sortida maca i amb ganes de tornar-hi !
Josep Roca
soci núm. 44

Aparcament a Castelladral

APLEC DE LA QUAR
Com cada any pel dilluns de Pasqua, que aquest any era el 9 d’abril del 2012, la gent
dels voltants del Santuari de la Mare de Déu de la Quar (Bergadà) es troben en
aquest meravellós indret que té unes espectaculars vistes degut a la seva elevada
alçada. Però aquest any a més de poder anar a missa i degustar la coca i el moscatell,
també van poder contemplar els tractors antics que hi van pujar, després de molts
anys sense pujar-hi cap tractor. L’any passat també n’hi van pujar uns quants, però no
s’hi van quedar a dinar. Continuant doncs la 2ª trobada dels Amics del Tractor d’Època
del Bages al Santuari de la Quar.
Als voltants de les 10 del matí els tractoristes es van concentrar al camp de futbol de
Sagàs per tal d’esmorzar i agafar forces per pujar tots junts la pujada, fent parada al
davant del Monestir de Sant Pere de la Portella que data del segle XI, fins a arribar a
la Quar. A les 2 del migdia els tractoristes acompanyats de familiars i amics van
començar a parar taula a l’interior del Refugi del Santuari i tot seguit tothom va
poder gaudir d’un bon arròs, de carn de xai a la brasa i iogurt de postres.
A la tarda es van tornar a engegar els tractors per tornar a casa amb la satisfacció
d’haver passat una jornada amb bona companyia envoltats d’un paisatge espectacular
amb vistes immillorables.
Jordi Vilà
soci núm. 156

Tractors al peu del santuari

XVII FIRA DEL COMERÇ I L’ARTESANIA
CASSERRES
El passat 29 d’abril del 2012, es va assistir amb una dotzena de tractors,
majoritàriament del socis de Casserres i l’Espunyola, fent un esment especial als socis Josep
Sagués i Joan Farrés de Manresa i Balsareny, respectivament, els quals van pujar rodant fins
a Casserres, per poder gaudir de l’esmorzar, que ens van oferir la Unió de Botiguers i
Comerciants de Casserres, els quals organitzen la Fira on més tard van participar amb els
tractors anteriorment esmentats.
En aquesta edició, que va ser la III Trobada de Tractors d’Època que es feia a
Casserres, per primera vegada també es va posar la Parada de l’associació, de la qual els
interessats podien rebre informació i fins i tot comprar algun dels objectes que tenim per
participar més en la festa. De la dotzena de tractors que hi havia, s’hi podien trobar alguns
models de les marques Lanz, Massey Ferguson, Fiat, Ford, Someca, Nuffileld, Yanmar i UTV.
A més dels tractors, en aquesta Fira s’hi podien trobar, diferents parades d’artesania
variada, productes autòctons de la zona, amb degustació inclosa d’alguns d’ells, com poden ser
els pèsols negres. També hi ha una representació dels Botiguers i Comerciants de la vila, els
quals presenten la seva oferta. A més també s’exposa una mostra de cotxes i motos d’època, la
qual se’n celebrava la segona edició, amb una gran varietat de marques i models, ja que aquesta
tradició està bastant arrelada a la zona amb una important implicació de diferents veïns,
possiblement, hi ha més afició als cotxes i motos que als tractors d’època, tot i que les
nostres preuades eines del camp, van sorgint amb força a pesar de la crisis que afecta amb
més o menys intensitat a totes les aficions.
Cal recordar també, que l’origen d’aquesta Fira i Mostra, va començar per donar més
força a la Trobada de Caramelles que es fa anualment al poble des de fa 31 anys, on cada any
hi ha una representació més o menys representativa de les colles caramellaires de Catalunya,
les quals, van poder ser escoltades per tothom a qui interessar des de la Plaça de
l’Ajuntament.
Per acabar, nomes cal recordar, que les autoritats de la Vila, de la Comarca i
l’Organització de la Fira, ens van agrair la participació, de la qual n’estan molt contents i tenen
moltes ganes de que anem repetint en les properes edicions, cosa que intentarem fer des de
l’associació, proposant que també hi hagin gratificacions per l’associació en el futur.
Josep Mª Llorens
soci núm. 110
Montserrat Llorens
sòcia núm 137.

Exposició de tractors a la fira

FAMAE
FAMAE és la federació de amics de la maquinària agrícola d’època amb un àmbit d’actuació a
nivell nacional.
Famae neix al 2005 després de vàries trobades amb diferents associacions de Catalunya, on
es parlava de les nostres inquietuds. Per ser més exactes, el 22 de gener del 2005 ens vam
reunir a Vic les següents associacions:
.Associació d’amics del tractor d’època del Solsonès
.Associació d’amics del tractor d’època de l’Empordà
.Motor Antic Garrotxa
.Associació d’amics del tractor d’època del Bages
.Associació d’amics dels tractors i màquines antigues de Girona.
Després de diferents trobades durant el 2005 va sorgir aquest moviment. Es va denominar
amb el nom de TRADECAT (Tractors d’època de Catalunya) on el 2006 a la fira del Ram de
Vic es va fer la primera aparició.
Trobada rere trobada, el 21 de novembre 2005 una representació d’associacions catalanes i
l’Associació Cultural de los “oficios perdidos” de Ejea de los Caballeros i representants de
FIMA (Fira de Zaragoza) reunits a Zaragoza acorden crear FAMAE.
Finalment el trenta de Novembre del 2011 es ratafia la fundació de FAMAE.
Les objectius de FAMAE són els següents:
1-Estudi i divulgació de la història de la mecanització en el camp i la maquinària agrícola
d’època .
2-Investigació, desenvolupament i divulgació del manteniment mecànic i restauració de la
maquinària d’època.
3-Formació tècnica al associats.
4-Foment del intercanvi interterritorial (nacional i internacional) en matèria de maquinària
agrícola d’època.
5-Donar als associats i institucions assessorament històric, tècnic-mecànic i legal relacionats
amb aquestes finalitats.
6- Obtenir el reconeixement de les administracions públiques tant autonòmiques com estatals
per un millor funcionament de la Federació.
Durant tots aquests anys FAMAE ha treballat en participació en FIMA en totes les edicions,
publicació de la revista NEW, etc. El 8 de juny del 2012 es va rebre un comunicat del
Ministeri del Interior on informa que FAMAE està inscrita en el registre nacional grup
1/secció 2ª número 51089.
Cal destacar la feina feta pel nostre amic Joan Artigas Campás que ha estat el coordinador i
impulsor d’aquest gran projecte i que sense el seu treball i esforç difícilment s’hagués pogut
arribar al desitjat objectiu que tots tant desitjàvem. Des d’aquí i amb nom d’”Amics del
Tractor d’Època del Bages” gràcies Joan per tot l’esforç dedicat.
Nasi Torné Mohedano
soci núm. 78

SORTIDA DE PRIMAVERA
A LES COMARQUES GIRONINES - 1 DE MAIG 2012
Vàrem sortir ben d'hora de Santpedor per anar a la població de Campllong a veure la
col·lecció d’en Joaquim Deu (parant a esmorzar a l'àrea de l'autopista). He de dir que em va
sorprendre com va engegar aquell tractor Titan i un altre que ja ni me'n recordo de la marca
amb tanta "soltura". També el motoret turbina que es va muntar ell mateix, quin paio més
manetes escolta!
Després ens vam dirigir cap a Santa Cristina d'Aro a
visitar el Museu de la Nina, on hi vam poder veure nines de
totes les èpoques i ninots variats (a part de nosaltres).

Museu de la Nina

Llavors vam anar a St. Feliu de Guíxols a dinar (gràcies a uns quants bosquerols que van
tallar algunes branques perquè passés l'autocar) al restaurant Can Tanoc, que renoi a més de
ser bon restaurant també n'hi havia de ferro...! Sobretot Fordson Major, Ebros, Barreiros, un
triker i un Bolinder que acabava d'adquirir, etc. A baix a la riera encara hi ha un ariet per
bombar aigua.

Restaurant Can Tanoc

Després de dinar vam marxar cap a St Feliu
de Boixalleu a veure els tractors d'en Pere Argemí,
bueno, del Bombero, que només d'arribar ja li va
fotre gas a un motor estàtic Detroit Diesel, i com
roncava...!!!
Té una bona col·lecció de motors estacionaris, no n'havia vist mai tants de junts, molts
Lanz i molts altres tractors i peces. No sé si ho té tot a l'inventari, el que té.
Llavors ens va oferir un berenar i vam tornar cap a Santpedor que ja s'havia fet tard.
Tot plegat va ser una excursió molt bonica i completa (com l'autocar, que anava a petar).
Fins aviat, colla !
Joan Viladrich
soci núm. 145

TROBADA DE TRACTORS DE LA FESTA MAJOR
D’ARGENÇOLA 2012
El dia 20 de maig del 2012 es va
cel·lebrar com cada any la Festa Major
d’Argençola, que es troba a la Ctra. de les
Vilaredes on s’hi troba una petita ermita.
Va ser la primera vegada que ens hi
convidaven a exposar els tractors sobre la
verdor d’un prat que encara feia lluir més
els tractors i amb les sardanes de fons
quedava d’allò més autèntic.
Cap al migdia ens van convidar a un
pica-pica i tot seguit cap a dinar, un arròs molt bo de primer i de segon una vedella que
estava per llepar-se els dits, la llàstima va ser el temps a l’hora de dinar. Vam dinar a
dins un cobert perquè queia aigua a bots i barrals, però no va ser raó per treure’ns la
sobretaula on vam explicar aventuretes.
Els propietaris dels tractors que vam tenir de marxar per carretera vam agafar
el tractor i cap avall, i jo personalment vaig arribar xop com un gat.
Tot i això ens va quedar un molt bon record d’aquell dia per poder-hi tornar.
Josep Torras Daura
soci núm. 142

Ballada de sardanes amb l’ermita de fons

IV DESCOBERTA DEL MOIANÈS
AMB TRACTOR D’ÈPOCA
El passat dia 27 de maig del 2012 vàrem organitzar la 4a. Desboberta del Moianès amb
tractor. Aquesta sortida pretén gaudir d’un dia de primavera amb el tractor, aportant una
part turística i cultural a tots els participants, en especial, a tots els que venen de fora, als
qui agraïm la seva assistència. En total vàrem ser 28 tractors, algun menys que d’altres anys,
però tots disposats a passar un bon dia .
La concentració era al Sot de l’Uies a partir de
les 8h. del matí, a la nau d’en Pep Iglesias, lloc
on ja ens havíem reunit feia dos anys. A partir
que la gent arribava i descarregava el tractor o
simplement deixar-ho a punt, anava a esmorzar:
pa amb tomàquet i embotit, acompanyat d’un
porró de vi i cafè.
A les 10h. en punt es va donar la sortida
direcció a la Vall de Marfà, passant per
Vilarrasa i el Còdol, fins arribar a l’ermita de la
Tosca on vam fer parada. Es va visitar el molí d’en Brotons, antic molí que en un aiguat el 9
d’octubre de 1863, es va endur el que era el cos de la casa amb tots els ocupants a dins. El sr.
Joan Roca, jubilat i ex-moliner, ens va explicar com funcionava un molí d’aigua amb les restes
que hi queden
Seguim la ruta i travessem la riera direcció a la
casa de Marfà i cap al Saiolic on ens esperava un
petit refrigeri. Després d’estirar les cames i
comentar el recorregut fet fins llavors, tornem
a enfilar-nos al tractor per tornar cap a Moià,
passant per la casa de les Vinyes, la Falzia,
Castellnou, cami del cementiri i Sot de l’Uies.
ja tenim el dinar preparat perquè dos companys
que feien la ruta s’havien avançat per poder
començar a preparar la paella.
A la sobretaula vam tenir la visita de la Mari
Puiri i l’Antònia, dues noies amb qui vam riure
molt i ens van preparar un sorteig de coses
‘antigues’.
Com a record de la sortida es va fer entrega
d’un llibret explicant la història de la Vall de
Marfà, amb la participació i col.laboració de
l’autor, sr. Ramon Tarter.
Acabada la festa, tothom de retorn a casa, esperant que l’any vinent poder repetir la vivència.
Josep Roca
soci núm. 44

TROBADA DE TRACTORS A CASTELLNOU DE BAGES
FIRA TERRA DE MAQUIS
El dia 16 de juny del 2012 ens van
convidar a la Fira de Terra de Maquis, al poble
de Castellnou de Bages, es el primer any que es
fa aquesta fira
de productes artesanals
com: embotits, joies, etc… El tema principal era
una cursa de BTT per tota la comarca seguint
molts corriols i camins que havien estat
trepitjats pels maquis d’aquells temps, l’últim
maqui d’aquestes contrades era en Ramon Vila
conegut com el “Caracremada”, l’últim maqui
català que va lluitar contra el franquisme i es
coneixia aquestes muntanyes més bé que la
guàrdia civil i els feia anar de cul i en aquest poble hi ha el museu dedicat a ell amb un
audiovisual que ho explica tot molt bé.
Ens van reservar un espai per posar-hi
els tractors i el soci Josep Sagués va venir
amb el seu espectacular Lanz 65 Routero i
també el Jordi Beringues amb el seu Lanz 35
cap calent, també el Lanz 38 estret de Joan
Farrés i el Massey Ferguson 35 d’en Jaume
Clusella i el més petit de tots era un Eron
Meroni D18 italà bastant desconegut que el
vaig portar jo.
Després, cap al migdia, vam dinar una amanida
i arròs sota l’ombra d’una morera. La meva
opinió és que va ser una mica fluix de públic ja que com era el primer any molta gent no ho
sabia, esperem que l’any que ve hi hagi més afluència de públic.
Josep Torras Daura
soci núm. 142

Dinar de germanor

HISTÒRIA D’HENRY FORD I TRACTORS FORD
Un dels personatges històrics que va revolucionar el sector de l’automòbil va ser Henry Ford,
va néixer el 30 de juliol de 1863 a Michigan (Estats Units). Henry Ford era un addicte a la
feina, no escatimava esforços, energies i diners en aconseguir el que desitjava. Va ser molt
progressista com a empresari i va prendre decisions que van millorar les condicions laborals en
les seves empreses, va augmentar als seus treballadors el salari mínim, els va rebaixar la
jornada de treball a 5 dies a la setmana, però tot i així no li agradaven gens els sindicats.
El 1879 va abandonar la granja de la seva família i va anar a cercar treball a Detroit, ho va fer
en diverses empreses i durant un temps, a la nit treballava arreglant rellotges per un
rellotger. Més endavant aprofitava les hores nocturnes per estudiar, sobretot, les màquines
de vapor. Un granger va adquirir una d’aquestes màquines de vapor i per la seva gran
complexitat no aconseguien fer-la funcionar correctament, casualment, van cridar a Henry
Ford per fer-li un cop d'ull, i naturalment la va arranjar. Això va fer que els anys següents
seguís interessant-se per les màquines de vapor i finalment treballés com a mecànic a la casa
Westing House.
Es va casar als 24 anys amb la filla d'un pagès, Clara Jane Bryant que tenia 22 anys. Van tenir
un fill anomenat Edsel.
El 1885, ja tenia 32 anys, va reparar una màquina de gas molt nova, i es va adonar que havia
d’ampliar els seus coneixements d’electricitat, mentrestant segueix experimentant i assajant
amb motors de combustió interna.
El 1893 va aconseguir arrencar el
primer motor creat per ell. Durant un
temps va estudiar les millores i
modificacions que necessitava i el 1896
va col·locar el seu motor en un cotxe i
el va provar pels carrers de Detroit.
Totes les peces es van fabricar a mà,
ja que en el mercat no existien les
peces que ell necessitava. Henry Ford
als seus 33 anys havia dissenyat,
fabricat i produït el seu primer
automòbil.
El 1899 va crear la Detroit Automobile
Company, la seva primera companyia als Estats Units d'Amèrica i en el projecte va aconseguir
que els seus inversors li financessin fins a 86.000 $. Els primers vehicles, cotxe i camió, no
van tenir molt èxit per alguns problemes tècnics que van sorgir, i a més eren massa grans.
Ford seguia buscant un vehicle lleuger per a totes les classes socials. Henry va pensar que era
necessari fer publicitat per vendre més, i participava en carreres d’automòbils, que fins i tot
va arribar a guanyar, tot tenint menys cavalls que els seus contrincants.
Poc després crea la companyia Ford Motor Company, a Detroit, Michigan, amb els anys va
arribar a comprar suficients accions per aconseguir tenir el 51 per cent i controlar la
companyia. El 3 juliol de 1903 van vendre el primer automòbil de l’empresa per 850 $ i les
vendes van pujar espectacularment. Entre els anys 1905 i 1907 es crea els nous models
d’automòbils "A", "B", "C", "N" produïen 25 vehicles per dia però l’any següent van arribar a
100. El 1908 produeix el famós automòbil model "T", gràcies a les seves noves tècniques de

producció continua abaratint costos i baixant preus. Després de 1917 es va dedicar també a
fabricar camions i tractors.
Henry Ford i el seu fill Edsel també van
crear l'empresa Henry Ford & Són Ltd,
que el 1920 es va fusionar amb la Ford
Motor Company. D'aquí va sorgir el nom de
tractor Fordson. El primer tractor que va
fabricar, es deia, Fordson F, amb motor
de petroli o gasolina, va tenir un èxit
rotund, i va dominar les vendes d'aquest
mercat.
Fins l'any 1924 Ford va anar incrementant
les seves vendes, però començaven a notar
la competència d’altres marques. El 1927
va fabricar el nombre 15.000.000 del
model "T" i els seus models pateixen
profundes modificacions. Va fabricar un motor de V-8 que es va vendre en aquesta època de
recessió més que el de 4 cilindres. Ford durant aquests anys va haver de tancar 24 fàbriques
de les 30 que tenia.
L'any 1928 va traslladar la fabricació de tractors a Irlanda i poc després a Anglaterra. Un
cop establerts van treure el model Fordson N de gasolina i rodes de ferro. El 1933 el seu
motor V-8 (amb petites modificacions) va guanyar la cursa d'Elgin Road de 320 Km i els 6
següents llocs també van ser per la marca Ford.
Henry Ford i Harry Ferguson l'octubre de
1938 van fer un pacte de cavallers per
fabricar tractors amb patents dels dos
fabricants, i va treure a la venda un
tractor anomenat Ford 9N (nombre per
l'any de sortida), de color gris
(sobrenomenat el petit gris), silenciós com
els automòbils, arrencava mitjançant una
bugia, com a sistema de seguretat no es
posava en marxa sinó era en punt mort,
però la seva gran novetat era el "Ferguson
system", que enganxava les eines en tres
punts. En 8 anys es van vendre més de
300.000 tractors, un èxit pels dos fabricants, gràcies a que era petit i al seu preu econòmic
va ser molt atractiu per a qualsevol agricultor o granger. Aquest acord per fabricar tractors
conjuntament va arribar fins a la mort d'Henry Ford. Posteriorment es van anomenar Ford
8N.
El 1940 Ford va arribar a la xifra de 7.000.000 de motors V-8 i va fabricar el vehicle
20.000.000. De 1942 a 1945 la fabrica Ford va construir bombarders, motors d'aviació, jeeps,
camions, tancs i amfibis per la segona guerra mundial. El 1943 va morir el seu fill Edsel als 50
anys. Al setembre de 1945 el fill d'Edsel, nét d'Henry Ford, es va fer càrrec de la companyia,
es diu Henry Ford II. En aquests anys es va començar a fabricar la sèrie de tractors E27N i
se'ls va anar canviant els motors per uns altres dièsel de la marca Perkins, el tractor era de
color blau fosc i tenia les llantes de color taronja.

Henry Ford va morir el 7 d'abril de 1947 a als 83 anys. Va ser aleshores que Ferguson va voler
trencar l’acord al que havien arribat anys enrere Henry Ford i Harry Ferguson, que havia
estat vigent des de l’ any 1938. Però Henry Ford II va seguir venent tractors amb patents
Ferguson, això els va portar a un judici que va començar l’1 de gener de 1948, en van dir el
“litigi del segle”, i el 8 d’ Abril de 1954 (més de 6 anys després), van condemnar a Henry Ford
II a pagar al seu adversari 9.250.000 dòlars.
A partir de l'any 1952 tots els models de tractors
pateixen modificacions genèriques: afegeixen unes
xapes per cobrir el motor i el radiador del davant,
també incorporen el nou sistema tripuntal amb
control hidràulic, frens de disc i van augmentar
paulatinament la potència del motor. El Forson
Major (1952) i després del Fordson Super Major
(1962),son els models d’aquesta època i també
fabriquen el petit Fordson Dexta (1958). El 1953
per la commemoració dels 50 anys de Ford Motor
Company van col·locar al morro del tractor un logotip
que deia "Jubilee model 1903 -1953", van pintar de
color blanc les xapes i de color vermell el motor del
tractor. El 1955 es van deixar de muntar motors de
gasolina en els tractors Ford. Durant l'any 1965
Ford va fer un canvi radical en els seus models de
tractors va deixar de fabricar tots els models i va
iniciar una nova sèrie, els van anomenar "Ford 2000", “Ford 3000 ", fins al "Ford 9000 "
Des de l'any 1991 la divisió de tractors Ford va passar a ser gestionada per FIAT i més tard
aquestes dues marques es venien amb el nom de New Holland.
A partir de 1920 es van començar a importar vehicles Ford al nostre país. La empresa com a
tal va arribar el 1923 i concretament es va establir a Barcelona, la fàbrica es va anomenar
“Ford Motor Ibérica” i depenia de Ford Anglaterra. L’ any 1954, ja amb capital totalment
nacional, va passar a dir-se "Motor Ibérica, S.A.", i el novembre d’aquell any els tractors i
camions es fabriquen amb la marca EBRO. El 1965 es trenquen els acords amb la companyia
Ford després de 45 anys junts, y encara que Motor Ibérica fabricava amb llicencia MasseyFerguson Ltd, no es va perdre la bona relació amb Ford Anglaterra.
Rafael Val
soci núm. 74

Ford 5000 restaurat

XII FIRA-MERCAT DE L’ESPUNYOLA
Què és? On és? Són dues de les preguntes que es fan la majoria de gent que no n’han sentit
mai a parlar, després de 13 edicions i aquest any 2013 s’hi celebra la 14ª edició.
Primer dir que és un poblet petit o conjunt d’entitats escampades entre Casserres, Avià i
Montmajor i és una fira mercat en la que hi pots trobar tot el que et puguis imaginar, és com
si els Encants marxessin de la Plaça de les Glòries de Barcelona per anar un cap de setmana a
la muntanya.
Hi ha tot tipus d’articles vells i antics, des d’una màquina de retratar antiga, passant per una
col·lecció de tassetes de té, una màquina de cosir, etc. També hi ha trobada de plaques de
cava.
I ara comencem a parlar de vehicles que fan olor a combustible cremat, trobada i ruta de
motos antigues però, de quin tipus? de tots. Tant hi pots trobar una BMW 100/7, com una
Vespa 75, o una Impala o una Montesa Capra, vingudes de qualsevol punt de Catalunya, sense
descuidar el circuit que es marca per les motos d’enduro o de cros de l’època i la gran ruta que
es fa per les carreteres de la zona.
Cotxes clàssics? per descomptat que n’hi ha !
Anem ara pels ferros que ens toca més d’aprop, aquí
també n’hi han de tots tipus: tractors moderns, que
proven quin pot tibar més o quin s’encalla abans o
com el rescata ; Tractors antics també en diferents
modalitats, els que estan exposats, que sembla que
cada any n’hi han més, i els que porten alguna eina
penjada, que fan que ens ho passem bé veient com
encara els fem tibar amb eines de l’època. Tots ells
també vinguts de molts punts diferents. Hi podem
veure també una màquina de batre funcionant i una recol·lectora treballant al camp.
És una trobada maca i interessant que comença el dissabte amb l’arribada dels tractors i ja
podem començar a fer-los tibar, llaurar o passar el cultivador i sobretot el millor, les tertúlies
que es fan entre els tractoristes o aficionats a conservar el ferro. Tertúlies com ara explicar
com hem arreglat el tractor, el que ens falla, d’on hem tret els recanvis, els canvis que fem. I
tot això no nomes una estona, sinó des de dissabte a partir de mig matí fins diumenge després
de dinar, que es comença a recollir i tothom cap a casa amb el record d’un cap de setmana
complert.
La Fira mercat de l’Espunyola és una fira
complerta, i ja després de 13 edicions i
aquest any 2013 ja la 14ª edició creiem que
està consolidada, i esperem que com
aficionat als tractors i a les motos antigues
segueixi molts anys i poder-hi tornar a
contribuir portant algun tractor en alguna
altra ocasió. Animar també els organitzadors
a continuar que ho fan molt bé.
Vicenç i Marc Cardona Vidal
soci núm. 110

XVI EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA
CASTELLBISBAL
Per setze any consecutiu, el dia 19 d’agost vàrem organitzar l’exposició de tractors
d’època a Castellbisbal.
Aquest any vàrem reunir uns 35 tractors, de diferents marques i models, tots en
molt bon estat de conservació i restauració.
Com de costum vàrem fer la volta pel poble amb la Sra. Alcaldessa al capdavant
amb un David Brown Cropmaster, que va saber portar d’una manera excel·lent i segons va
comentar s’ho va passar molt bé.
També, com es habitual,
vàrem muntar la paradeta de
l’Associació a càrrec del Sr i Sra.
Sagués, on els visitants podien
adquirir algun article de record.
Durant la jornada vàrem
engegar tractors i vam poder
comentar i observar cada tractor
amb els diferents socis .
El Museu del Tractors
d’Època, va romandre obert tot el
dia i amb gran afluència de
visitants.
Pel que fa al dinar, vàrem repetir com en l’any anterior i en un gran entaulat al
costat del Museu vàrem gaudir d’un dinar de carn a la brasa, amanides, gelats etc... Hem
de destacar la gran col·laboració de les persones que varen fer el dinar, que va estar
fantàstic.

Aprofito per agrair a la empresa Gruas Caballer,
la seva col·laboració en cedir una grua per
enlairar, en aquesta ocasió, un John Deere AR, el
qual es veia des del poble i facilitava la
localització de l’exposició. (www.caballer.info)
Així doncs va ser un dia de germanor amb tots els
socis i amb els aficionats en general .

Grues Caballer amb el tractor enlairat

I també agrair la col·laboració de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Castellbisbal, que
tot i els moments actuals va col·laborar com cada any i també a les empreses particular
que sempre ens donen suport. Empreses col.laboradores:

Vista de l’exposició davant del museu
MARC BOSCH
soci núm. 51

2n CONCURS DE LLAURADA DE LES COMARQUES DE
BARCELONA AMB TRACTOR D’ÈPOCA
El II Campionat de Llaurada de les Comarques de Barcelona es va celebrar el passat 2
de Setembre del 2012 a la Vila de Casserres, al Berguedà. Es va organitzar en un camp de dins
al nucli urbà, al camp de la Llangotera, tal i com es conegut per la gent del poble.
La jornada va començar el diumenge al matí, quan van arribar la majoria de tractors,
vinguts de diferents comarques, alguns rodant, altres amb camió i altres ja eren al poble des
d'uns dies enrere. A mesura que anaven arribant, s’anaven inscrivint i escollin parcel·la per
sorteig aleatori, també podien esmorzaven i posar les arades a punt pel concurs a la zona
habilitada per a tal operació, mentre els organitzadors, juntament amb els Llauradors
Professionals de Girona, marcaven i numeraven les parcel·les, on cada participant amb el
número escollit a l’atzar, hauria de llaurar tant bé com es pugues segons el reglament
establert, per tal de guanyar el màxim de punts possibles.
En aquesta edició, vam tenir una participació lleugerament més elevada que la del
primer any, amb un total de 17 participants, d’edats compreses entre els 16 i 70 anys. Els
jurats estaven constituïts per 2 grups de 3 persones cadascun, provinents de diferents
professions, però tots relacionats amb el camp. A l’hora d’escollir els jurats, es van buscar
persones del territori, que coneguessin les feines del camp, ja sigui per experiència o per
tècnica a fi d’obtenir un jurat el màxim de precís i objectiu possible, No podem oblidar la
col·laboració indispensable dels Llauradors Professionals de Girona, que gràcies a ells es pot
organitzar aquest concurs, aportant 2 membres al jurat i tota l’experiència i tècnica que
porten a l’esquena acumulada al llarg de la seva trajectòria.
Un cop esmorzats, abans de començar les tasques del concurs, un membre de
l’Associació de Llauradors Professionals de Girona, va fer un breu repàs als concursants i
jurats de les normes del concurs, ja que la majoria dels participants som novells en el tema de
les llaurades professionals.
A les 10h començà el concurs,
pròpiament dit, ja que cada tractor estava
col·locat a la seva parcel·la per obrir la
primera rega, i un cop feta aquesta, esperar
que els diferents jurats puntuessin tal i com
marquen les normes. Mentre els concursants,
havien d’esperar per continuar amb la prova.
Una vegada el jurat va donar les ordres per
seguir, tots els participants ja treballen
frenèticament amb les seves màquines i el seu
pensament, a fi de marcar l’espina de peix i
les regues necessàries per completar les
tasques de la seva parcel·la, a fi de que es
veiés la rectitud i la homogeneïtat de les regues, les quals el jurat havia de puntuar.
Durant les 2 hores que tenen els llauradors per llaurar la seva parcel·la, es podia anar
apreciant amb els diferents sentits unes vistes i sonoritats exemplars d’una bona llaurada,
amb els terrosos que es van aixecant i el ritme que anaven imposant els motors mono
cilíndrics, que sobresortien de la resta de sorolls emesos pels demès tractors.

Els tractoristes, una vegada acabada la seva tasca, paren les seves màquines en espera
de saber la puntuació final que donarà el jurat, aquesta estona es fa molt llarga per als
participants i la resta de públic, ja que no hi ha massa activitat i les ganes de saber els
resultats són màximes.
Finalment, una vegada van haver sorgit les puntuacions, es va procedir a l’entrega de
premis, efectuada per l’Excm. Alcalde de Casserres, el Sr. Josep Colillas Sabartés i dos
regidors de l'Ajuntament, la Sra. Rosa Genovès i el Sr. Xavier Parcerisa.
En 1a. posició va quedar el Sr. Jaume
Clusella Carbonés, soci de Moià,
en 2a. posició el Sr. Josep Mª Llorens
Esquius , soci de Casserres, el qual repeteix
posició vers el campionat del 2011,
i en 3a. posició el Sr. Jordi Vilà Fusté,
soci de Sagàs.
També es va fer entrega de 2 premis
especials, un al llaurador més jove que va ser el
Jordi Vilà Canals amb 16 anys i un premi al
llaurador de més edat, que fou el Sr. Josep
Boixader Vendrell amb 70 anys.
La resta de participants i membres del Jurat, van tenir un petit trofeu de record.
Una vegada, finalitzada la prova i l’entrega de premis, es va dirigir tota la comitiva al
Local Cultural de la població, on una colla de veïns del poble ens van preparar una paella d’arròs
i una graellada de carn, on es va poder gaudir d’una bona sobretaula per finalitzar la festa.
No podem acabar aquest escrit, sense agrair la col·laboració i suport de totes les
persones que van fer possible aquest Campionat, començant pel propietari del Camp el Sr.
Josep Joan Niubó, els socis de l’associació que van col·laborar en el muntatge, l’associació de
Llauradors Professionals de Girona, Agrícola Berga, Manresana de Maquinària, Agrícola
Bràfim, d’excel·lentissim Ajuntament de Casserres, i una amplia col·laboració per part de
veïns, coneguts, familiars i desinteressats, dels quals no es fa esment de cap nom per no
oblidar-nos de ningú, a tots MOLTÍSSIMES GRÀCIES.

Josep Mª Llorens
soci núm. 110
Montserrat Llorens
sòcia núm 137.

Participants de la llaurada

EXPOSICIÓ A MANRESA
El dia vint-i-dos de setembre es va fer una trobada de cinc tractors d'época a
la plaça "Fius i Pala" de Manresa, davant del "Teatre Conservatori".
Aquesta mostra va ser demanada pels comerciants de " Urgell Comerç Centre "
que celebraven les festes de la Mercè en aquests dies.
La trobada va ser molt interessant i va haver molta afluència de gent ja que era
un dissabte i principalment per la tarda que és quan corre més gent pels carrers del
centre de la ciutat. Es va aprofitar per fer vàries engegades. Tots els companys vam
fer una bona xerinola al voltant de les nostres eines.
Els germans Cardona van participar portant un Lanz 38 i un John Deere R,
l'Ignasi Tornè amb un John Deere 818, en Josep Torres amb un Ebro 48 i en Jordi
Beringues amb un Lanz 35.
Els comerciants van estar molt contents de la demostració i va semblar que ens
volien tornar a convidar pel setembre d’aquest any. S’ha d’acabar de concretar i
parlar.
Al voltant de les vuit del vespre tothom ja va anar marxant cap a casa.

Tractors al centre de Manresa
Jordi Beringues
soci núm. 7

VILADELLEVA 2012
Viladelleva és una sortida habitual que col·labora l’associació i que coordina la família
Tobella. Sempre sol ser a primers d’octubre i com cada any el lloc de la trobada és can Cots
de la Riera.a Callús Al matí es sol fer l’esmorzar i tot seguit ens varem posar a provar i
remenar eines en la nau d’en Jaume. Durant tot el matí va arribant gent de diferents llocs.
Cap al migdia toca preparar per anar a dinar. Aquest any, enlloc d’anar a Can Magre
com fèiem fins ara, vam anar a cal Toni a Santpedor. Això va obligar a fer un bon tros de camí
que per molts va ser nou però que va estar molt bé. Varem aparcar els tractors en un lloc
ampli i feien una bona patxoca!
El dinar va estar molt bé, com la conversa mantinguda entre els diferents companys de
ruta.
Ens vam aixecar de la taula per començar prendre la direcció cap a Viladelleva. El camí era
diferent. Varem travessar Santpedor per agafar la carretera de pujada de Castellnou de
Bages. A la urbanització el Serrat es va agafar un trencant que poc a poc ens va conduir a
l’ermita de Viladelleva. Vam arribar-hi a les cinc de la tarda i vam participar de la Missa on al
final es fa la benedicció del Panet.
Quan vam sortir a fora es va fer una foto als dos Lanz Ruteros, un d’en Josep Sagués i
l’altre d’en Jaume Tobella, per fer la felicitació de Nadal de l’Associació.
Ja tocava tornar cap a can Cots i varem passar pel camí que s’havia fet els anys anteriors i es
va fer bastant ràpid. Aquí ens esperava la Rosalia que ens va oferir una coca boníssima !
El dia ens va acompanyar fent una tarda ben assolellada. I ja tocava la tornada, cada u
a casa seva amb el record d’haver passat un bon dia.
Josep Roca
soci núm. 44

Aparcament de tractors a Viladelleva

EBRO 160, EL MEU PRIMER TRACTOR
Des de petit sempre m'havia agradat la maquinària, i ja de més de gran vaig anar
veient que realment la maquiària antiga o d’època era la que tenia més encant.
I és d'aquí d'on em ve la ferro-mania.
El primer tractor que vaig remenar va ser el del Gil Pagès de Castellfollit del Boix, té
un Massey Ferguson 35 que va comprar a Fira Mollerussa per llaurar els camps
d'arbres fruiters que té a Vidales (Castellfollit del Boix).
Aquest Massey necessitava una reparació i vaig ajudar-lo a canviar la culata, cosa que
hem feia una mica de respecte degut a la meva poca experiència com a mecànic, però
tot va sortir bé.
Em vaig quedar amb les ganes de tenir-ne un de propi així que amb l’excusa de llaurar
l'hort i la vinya del meu pare vaig poder aconseguir el meu primer tractor, un Ebro 160
de les terres de Pinós.
Un tractor que havia treballat molt però últimament estava en desús, ja que
l’engegaven comptades vegades per feinejar amb la pala els entorns de la casa.
La primera aventura va ser baixar-lo de Pinós fins a Castelladral, quan ja ho vam
aconseguir,vam haver-hi de reparar els pivots de la direcció ja que estaven molt
castigats a causa de la pala que li havien muntat. El següent pas, va ser aconseguir
posar-lo en regla, ja que tant sols havia passat un cop la ITV i ja feia una dècada, l'any
2000.
A les fotografies es pot veure la petita evolució del tractor, ja que la cabina que
portava, era força útil per protegir-se del clima, però en contra reduïa molt la
visibilitat i acústicament hi ressonava totes les vibracions.
Com es pot veure, quan es desenganxa la pala els pistons queden al tractor, això fa que
sigui força simple de treure i posar.

Jofre Obradors
soci núm. 136

Folletó publicitari de l’època ( 1970)

TRACTOR LANZ D3806 I MÀQUINA DE BATRE
Voltant per diferents fires d’exposició i de demostracions de batre, he pogut
veure i comprovar que el tractor i la màquina de batre, a vegades tenen moltes
dificultats de coordinació. Probablement , degut a la manca o a l’excés de
revolucions del tractor.
Si el tractor té poques
revolucions impedeix que la
màquina de batre tregui tota la
palla , provocant que s’embossi
sovint.
Si pel contrari , té moltes
revolucions, la màquina es mou molt,
les corretges, les sarandes i el
cigonyal van massa forçats i la
màquina no és estable.
Les màquines de batre “AJURIA,
BATLLE, CIUTAT” ...., quasi bé totes han d’anar a 1000 revolucions. Això ho
aconseguim canviant la politja del trill.
Posaré un exemple: El tractor Lanz D3806, volta a 1.120 rpm., la politja del tractor fa
54cm., la màquina de batre ha d’anar a 1.000rpm.
El càlcul el faríem de la següent manera:
1.120 x 54/1000= 60.4 cm.
Segons el càlcul la politja de la màquina de batre ha de fer 60.4 cm.
Josep Sagués
soci núm. 6

Encarant el tractor amb la
màquina de batre

D’ESTUDIANT DE MECÀNIC A TRACTORISTA
Sóc Josep Mª Ripoll i vaig néixer a Mora d’Ebre l’any 1978. El juliol del 2007 vaig
començar a treballar com a tractorista a Bodegues Torres.
Quan tenia 14 anys em vaig matricular a l’IES Julio Antonio de Mora d’Ebre. Feia el
primer curs de formació professional i recordo que estàvem a una classe de tecnologia,
estudiant el “par de apriete”, sobre els cargols de la culata del motor, el professor explicava
que primer s’havien de collar els del centre i havíem d’acabar pels extrems de la culata. També
deia que s’havien de collar progressivament, que havíem d’anar augmentant la pressió fins
arribar a la recomanada pel fabricant. Els alumnes van començar a parlar si s’apretaven amb
quilos, newtons... i un alumne va dir que hi ha fabricants que ho donen en graus, 90 graus, 120
graus, etc.
Parlant de tot i això i de la clau dinamomètrica, el professor per fer la classe una mica
més divertida, va posar l’exemple, que ell estava un dia a casa mirant una pel·lícula de Charles
Chaplin, “Tiempos Modernos” on es veia que treballava en una fàbrica en cadena, collant
cargols. El treball monòton li provocava que quan parava a descansar els seus braços
continuaven collant cargols. Lligant-ho amb el tema, el professor va explicar que abans hi havia
uns tractors de la marca LANZ, que només tenien un sol cilindre i portaven volant d’inèrcia al
costat, eren de dos temps i a vegades s’engegaven al revés, és a dir, posaves marxa endavant i
el tractor tirava enrere. Aquests tractors al ser d’un sol cilindre vibraven i tremolaven molt,
sobretot en ralentí, on s’hi podien comptar les pistonades. Quan el tractorista havia treballat
vàries hores seguides i baixava del tractor, continuava vibrant i tremolant, semblant al cas del
Charlot.
Vaig trobar molt divertit tot el què ens van
explicar, i a la nit li vaig contar al meu pare i
vaig proposar comprar un tractor d’aquests. Ell
em va contestar que li semblava que el meu
professor de pràctiques en tenia un, que li
digués si el tenia i si se’l volia vendre. El dia
següent li vaig preguntar em va dir que si, li vaig
demanar si el vendria i ell va respondre que ja
parlaria amb el meu pare. Potser va passar un
mes, fins que una tarda es van trobar i el meu
pare li va dir que tenia moltes ganes de comprar
un LANZ, el professor va dir que ell el venia,
que l’havia comprat amb un desguàs per 25.000 ptes., que hi havia fet coixinets nous al torn
per reparar la direcció que estava engarrotada, el motor s’engegava, però el demarrer i
l’elevador hidràulic s’havien de reparar, una volta estés a punt me l’acabaria venent per unes
60.000 o 70.000 ptes. A les vacances d’estiu, el professor el va acabar de reparar i llavors jo
i el meu pare vam decidir de rascar-lo i pintar-lo.
Actualment fa 20 anys que tinc aquest tractor, és un LANZ D3012 vinyaire, de 30 cv i
li tinc molt afecte, ja que és un dels primers tractors que he après a portar. Aquest 2012 vaig
comprar un Hanomag Barreiros R545 que tinc en fase de restauració i quan l’acabi vull
comprar un altre LANZ de 38 o 40 cv.
Josep Mª Ripoll
soci núm. 149

TRACTOR BARREIROS R-5.500
Eduardo Barreiros, gran industrial gallec, que posava el seu cognom a tots els seus productes:
motors, camions, cotxes (dodge Simca) i tractors. La seva història està molt ben reflexada en
un llibre i cd titulat ‘Barreiros, el motor de España’. La fàbrica principal era a Villaverde, a
Madrid i els tractors sortien de Saragossa.
A casa vàrem estrenar un tractor Barreiros, concretament el R 5 500. Era econòmic 230.000
ptes de l’època. El R.5.500 era una còpia del Massey Ferguson MF 65. Per mi el millor tractor
del món.
Em preguntareu si va anar bé? Us diré que si i que no. La majoria acabaven la seva vida útil
estimbats. Per simplificar us diré no frenaven gaire.
El canvi era de tres marxes i la reductora. Podies anar enrere, massa a poc a poc o massa
depressa. La toma de força anava a dues velocitats, la standart i la sincronitzada amb la
marxa corresponent. Doble embrague. Sense bomba auxiliar de combustible, dipòsit de dues
peces. Eren mal enganxats com els ous de xocolata de la Mona de Pasqua.
En nocions de mecànica us diré que el tractor va anar regular.
Estava ple de calcamanies, recomanava amb encert “Fuera el pie del embrague’’ ‘‘Atención,
camisas cromadas, usar aros de fundición perlitica’’.
Portava un hidràulic amb dues palanques, del implamàtic i l’altre era molt pràctica per fer
anar. Un tub interior flexible es rebentava tot sovint però era senzill de canviar.
Els temps ha anat canviant massa de pressa i nosaltres també. Tot ha anat a millor, més
perfeccionament, però dalt d’un tractor antic un recorda d’haver-ho passat molt bé i patir
calor i fred, no tenien cabina.
Quan es feia vell el motor regalimava oli per tot arreu i a dins el garatge sempre havies de
posar sacs a terra per no tacar el paviment, al cap i a la fi eren sacs d’adob vuits per no gastar
doncs no teníem diners. Quins avenços malgrat tot, per no llaurar amb bous.
Però com sempre ‘pobres pagesos !
I ara acabem amb humor.
Crec que si haguéssim patentat el soroll del tub d’escapament com la moto Harley, Barreiros
encara existiria; el Lanz diu ‘’pam,pam,pam’’. El Barreiros deia “ t’arruïnaré, t’arruïnaré,
t’arruïnaré “ i ho feia.
Josep Farràs
soci núm. 36

EXCURSIÓ A CALDERS
Com l’any passat, el segon cap de setmana d’octubre i de manera itinerant és la fira
del Moianès, organitzat pel consorci de promoció econòmica, i aquest any tocava a
Calders.
Ens van convidar anar-hi el diumenge al matí per acompanyar les moltes parades que hi
havien, i també la trobada de cotxes clàssics.
Va ser el motiu per sortir, d’anar a esmorzar a cal Soldevila i fins al migdia estar al
costat dels tractors i poder xerrar amb tots els que s’acostaven per mirar aquestes
màquines i sobretot del Lanz Rutero d’en Josep Sagués.
En total va ser nou tractors. Un cop passades les autoritats i arran de migdia tothom
cap a casa per dinar. En Sagués cap a Manresa i la resta cap a Moià.
Aquest any toca a Castellcir.
Josep Roca
soci núm. 44

Exposició al carrer Raval de Calders

MECÀNICA DELS TRACTORS ANTICS
Un dels al·licients que té restaurar tractors antics, és comprovar la gran diversitat de mecàniques
i tipus de motors. En contrast amb els tractors d'alguns anys ençà, els d'avui en dia, cada vegada
s'assemblen més els uns als altres, tant en motor com en transmissions o sistemes hidràulics.
Podríem classificar els diferents tipus de motors, sense ànims de buscar el rigor tècnic, ni seguir
un ordre cronològic, i deixant a banda els de vapor, de la següent manera:
Per una banda, trobem els motors de benzina, uns amb vàlvules al bloc, d'altres amb vàlvules a la
culata, encesa amb magneto o encesa amb delco des de un cilindre fins a 8. Per posar un exemple
d'aquest últim, tenim un Ford V8 muntat a les "cosechadores" franceses Vierzon.
Si parlem de motors Diesel, encara hi trobem més varietat. Els de cilindres de dos temps, que
poden ser de morro calent o més evolucionats com els que utilitzaven Lanz, Pompa, Ursus, Landini,
Field Marshal, Vierzon, Le Robuste etc.
Dins aquest tipus de motor, la marca Vierzon va crear un bicilíndric amb cilindres paral·lels.
Per posar exemples de mono-cilíndrics de 4 temps, podem destacar marques com Algaier, Deutz,
Fahr o Güldner.
Hi ha sistemes molt interessants de motors de dos temps, amb compressors volumètrics com per
exemple els que muntava Hanomag als seus tractors, però, que també venia a altres fabricants com
Massey Harris.
Un altre sistema és el de V com els que utilitzava la marca Linder.
Un altre tipus de motor, és l'anomenat Boxer (cilindres oposats).
Curiós mecànicament, però de poc èxit, és el motor de pistons oposats, com els que feien servir els
tractors Map.
Parlant ara de canvis de marxes, aquí no hi trobem tanta diversitat com amb els motors.
Bàsicament, els podem classificar entre els que tenen reductora, els que no en tenen, els que tenen
els eixos muntats longitudinalment i els que els tenen muntats transversalment. Això normalment
varia en funció de la disposició del motor.
Menció a part mereixen els aixecaments que en diem hidràulics. Abans de funcionar d'aquesta
manera, s'havien ideat molts artilugis mecànics que normalment enrotllaven un cable.
Cal destacar la poca perícia de molts enginyers amb el tema dels aixecaments hidràulics, pels
quals, segons el meu parer, hi havia solucions molt més senzilles.
L'opció més lògica seria muntar la bomba a la distribució del motor o en qualsevol lloc que tingui
tracció constant i poder aixecar l'arreu amb l'embragatge apretat. John Deere, Deutz, Fiat, inclús
Barreiros (Tan mal considerats, a vegades amb raó i a vegades sense) es complicaven la vida
muntant la bomba després de l'embragatge amb tota mena d'enginys que feien més difícil la feina
al pagès. El mateix comentari ens serveix per parlar de la pressa de força, era molt complicat fins
que a algun fabricant se li va ocorre la idea de fer un doble embragatge.
Es podria fer una llista molt llarga de diferències mecàniques en els tractors antics, però, per ferho, necessitaria la col·laboració de molts entesos. Animo als lectors que ho vulguin, a allargar
aquest article pel pròxim butlletí.

Si algú s'hi apunta, fareu molt content al Josep Roca, responsable d'aquesta revista, que sempre
busca nous col·laboradors.
Josep Forcada
soci núm. 115

EXPOSICIÓ I LLAURADA DE TRACTORS D’ÈPOCA
AMB EINES ANTIGUES A LA FIRA DE SAGÀS
El passat 2 de desembre del 2012, coincidint amb la festa major de Sagàs que cada
any es celebra pels volts de Sant Andreu, patró del municipi. Un bon grapat de
tractoristes acompanyats dels seus tractors van participar a la fira del diumenge al
matí, ubicada al camp de futbol.
A partir de 2/4 de 9 del matí ja van començar a arribar els primers tractors, cotxes i
motos antics, així com també les parades d’antiguitats i de productes artesanals,
arribant ja a la VIII Trobada de vehicles i eines antigues a la Fira de Sagàs. De 9 a 10
del matí tothom va poder gaudir d’un bon esmorzar amb pa torrat i carn a la brasa, a
la vora del foc per refer-se del fred. Fent honor a la dita popular: Per Sant Andreu,
pluja, neu, o fred molt greu. A les 10, qui va voler va anar a missa a Sant Andreu i
sortint de missa els trabucaires es van fer sentir fent explotar la pólvora dels seus
trabucs carregats i apunt per disparar. A les 11 hi va haver coca i xocolata desfeta
per a tothom, tot gaudint dels actes que es van desenvolupar al llarg de tot el matí, un
any més destinats a tots els gustos i per a totes les edats: la IV Trobada de plaques
de cava, la demostració de figures amb xerrac, la filadora, el tir amb arc, la ballada
del gegants de Sagàs: Andreu i Maria, i els jocs tradicionals per la mainada. Cap al
migdia quan el sol ja escalfava més, es va poder llaurar un camp al costat de la fira on
3 o 4 tractors amb eines van poder preparar la terra per a la sembrada, que aquest
any no es va poder sembrar a mà degut a les fortes pluges d’uns dies abans.
Cal dir que tot i el fred, la festa va ser molt animada i tots els actes es van realitzar
amb normalitat. Des de Sagàs volem agrair als socis dels Amics del Tractor d’Època
del Bages que ens acompanyen cada any a la fira de Sagàs i no ens fallen mai, com
també als socis i a les altres persones que ens van venir a veure. Animant així any rere
any la festa major de Sagàs, una de les últimes festes majors de l’any.
Jordi Vilà
soci núm. 156
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Preparant la terra

CAVALCADA DE REIS AMB TRACTORS D’ÈPOCA
A Moià, l’arribada dels Reis sempre ha sigut en tractor. Fa cinquanta anys el
tamany dels tractors era reduït i els que corren ara tenen una embergadura molt gran; i
per molt gran que fos la carrossa a costat dels tractors es veien molt petites..
Això va portar a que la Comissió encarregada dels Reis va pensar fer els reis com
anys enrere lligant que aquí al poble hi ha molta afició a la maquinària i amb tractors molt
ben restaurats.
Això ja va passar l’any passat amb molt
d’èxit. Aquest any tornava a tocar i va ser
quan en Pep Forcada se li va ocórrer de sortir
quatre tractors tots ells de la marca Lanz.
Després de sospesar-ho es va donar la idea
per molt bona. El problema era que a primers
de desembre i a un mes vista de la sortida hi
havia el Lanz 24 de la Montse del Verdaguer
de Castellcir encara s’estava desmuntant per
portar el tractor a sorrejar i després pintar,
muntar, fer la instal·lació elèctrica,... Això
volia dir treballar molt. Però això no era tot
en l’apartat de problemes ja que un dels Lanz del Pep Forcada, el 25 de foc, tenia molts
problemes d’engegada i de regular el ralentí. Això va portar que el desembre, totes les
festes de Nadal i el Cap d’Any s’estigués treballant per poder sortir el dia esperat.
I així va ser, el dia 5 de gener a les sis de la tarda, ja estaven els quatre tractors
Lanz a punt, encara que el 24 de la Montse li faltava alguna tonteria però el cert és que la
cavalcada la podia fer.
L’ordre de sortida va ser el Lanz
7506 de foc d’en Pep Forcada portant
la carrossa de l’àngel; el Lanz 24 de la
Montse Portet portava la carrossa del
Rei Blanc; el lanz 38 de capó conduït
per en Jaume Clusella portava el Rei
Ros; i el Lanz 30 d’en Jaume Ferrer
duia el Rei Negre.
Va anar tot molt bé, només
patint una mica perquè el 25 de foc no
es parés!
No sé si la resta de gent els va agradar o els va molestar el soroll característic
d’aquests tractors, però jo vaig disfrutar com una canalla.
Podeu gaudir d’aquestes escenes a

www.youtube.com/watch?v=S4Sno47552o
Josep Roca
soci núm. 44

COMPRA I VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis. Podeu trucar a 618 301 357 - 93 830 01 90
Venc: BM – Volvo 35/36 – DEERING 10/20 rodes de ferro – DEUTZ D15 1 cilindre – FORDSON 10/20
rodes de ferro – JOHN DEERE models A–D-R – LANZ diferents models - LANDINI VELITE i L 35
encesa amb foc –MOTORS estacionaris diferents models - PECES de recanvi LANZ
Compro: Llantes davant LANZ 35 o 45 o 65 cv.
Josepsagues@yahoo.es tel. 93 873 85 22 / 626 785 571

Venc : -FIAT 332 oruga perfecte funcionament (restaurat).--BARREIROS 5000 funcionant .--MF 30
perkins 4 funcionant (restaurat).--PORCHE ALLGAYER A-122. 2 Cil. tot original.--FARMALL CUB (USA)
perfecte funcionant (no pintura).—SOLE DIESEL.--.-LANZ 16 y 17 (rodes radis) restaurats.-JD 720 D
bessones funcionant, falta arreglar radiador.-FORDSON 20/30 rodes ferro, sense restaurar.-MC.
CORMIC DEERIG per exposició, no funciona.-FENDT FARMER S3 4 cil. (averia canvi).-ZETOR 25 A
(desmuntada culata).-STEYR 180 B (sense restaurar).- Motor STEYR 180 B.-MAN 2 cil. (sense
restaurar) .-ARADES, SEMBRADORES I SEGADORES VARIES...
Recanvis: Accessoris- Arranque MH Pony.- Arranques Lanz i altres Bosch 1,8.- Culata LANZ 35-45 i
38, 40.- Dinamos LANZ i altres.- Discs embrague nous i varis.- Bombes aigua Perkins i Mercedes.Components bombes aigua Barreiros.- Injectors Barreiros 350 i 5000.- Magnetos varis.- Radiador
SOLÉ.- Volant inèrcia Lanz 30.- Elevadors hidràulics ROQUET.-Volvedors arrancar LANZ 38,40 y 60.Tapes volants LANZ 60 i 65.-Rodes davanteres LANZ 28-30 i 38-40.-Frontal JD 515 i 717.-Capo JD
515 i 717 (fibra).-Joc segments BARREIROS 545.-Jocs reparació bombes aigua PERKINS i
MERCEDES.-Torn 1'50 OPTIMUM.-Grúa de taller HERMED,1000 .- Varietat de discs d’embrague i
varietat de ròtules de direcció
Tel. 938360137, 937714400 (nits)

Venc: recanvi tractors FAHR D 133N – FAHR D 270 H – FAHR D 15 - DEUTZ F4L514 (60cv) amb
documentació i bon estat
Compro: tractor Deutz D 8005
Tel. 93 830 01 90 618 30 13 57

Venc: Lanz Iberica D4090 per restaurar - Lanz Iberica D 3806 (Morro pla) Motor clavat i per
restaurar - URSUS Restaurat - DEERING En marxa i sencer - DAVID BROWN diesel
Tel. 605 984 968 Marc

Venc: RENAULT R 30/42 ( motor Barreiros / motor benzina vell).- VIERZON 201 funcionant .HANNOMAG 438 per restaurar – OLIVER per restaurar – LABOREUR restaurat.- FERGUSON motor
estandard, 4 cil. - màquina de batre AVELLANA rodes de ferro, model molt antic- Segadores i
lligadores de les primeres .- FIAT SOMECA 715 – Pneumàtics ( cubertes) – màquina de batre Ajuria
model 0 amb dos jocs de rodes - tractor Super Landini (funciona)
Tel. 93 873 43 47

686 67 67 15

Compro: cosetxadores velles, tall màxim de 2,5 mt Tel. 686 455 756

COMPTES de la MÀQUINA de BATRE i EMBALADORA
SINDICAT de MOIÀ 1957

