URSUS BAMBI C-12
Propietat de Josep Pascual

Juliol 2011
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TROBADES I DATES D’INTERÈS
FEBRER:

3.- Assemblea associació Bages a Santpedor*
12 .- Matança del porc (Empordà)

MARÇ:

13.- Festa de l’arròs a Castelladral*
11,12 i 13.- FIRAGRI – Figueres
25,26 i 27.- Tractorada - La Costa Brava en tractor d’època - Girona

ABRIL:

3.- Excursió Museu de la vida Rural – L’Espluga de Francolí*
2 i 3 .- Fira Real Mont
16 i 17.- Fira de l’Ordi a Ordis (Empordà)

MAIG:

30abr i 1 maig.- Campllong (Girona)
8.- Tractorada de Vidreres (Girona)
29.- IX campionat d’arada de St Isidre a Pedret i Marzà (Empordà)
29.- III Descoberta pel Moianès – Moià *

JUNY:

.- Sega de Blat (Empordà)

JULIOL:

10.- Benedicció de tractors. Marzà (Empordà)
24.- Festa del Batre. Marzà (Empordà)
30 i 31 . Panningen (Holanda)

AGOST:

6 i 7.- Mercat de Recanvis i d’Antiguitats. Espunyola (Berguedà) *
6 i 7.- St Girons (França)
13 i 14.- Nordhorn (Holanda)
21- CASTELLBISBAL. Trobada de tractors d’època. *

SETEMBRE

1r cap de setmana.- Royal Show Festival - Anglaterra
11.- Sortida amb tractors a Sant Quirc i Sta Julita (Empordà)
25.- I campionat de llaurada comarques de Barcelona. St Martí Torruella*
.– Verema al Celler Espelt (Empordà)

OCTUBRE:

1r dissabte – Pujada a Viladelleva *
15 i 16.- Tractomania a Caussade. (França)

* 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

OPINIÓ
Ja ha passat un any i torna ser hora de fer el butlletí, l’any passat dèiem que havíem anat
tirant endavant l’associació i havíem fet moltes coses, doncs aquest any podríem dir el mateix,
hem fet i pensem fer-ne moltes, comptant que tenim una junta amb moltes ganes de treballar,
només cal dir que s’ha de fer una activitat i tothom es cuida de la part que li correspon.
Una de les coses que està previst per l’any 2012 és l’enviament de la correspondència per
"e-mail" doncs es va parlar amb junta i es va telefonar soci per soci per si els hi anava bé. La
sorpresa va ser que la gran majoria van dir que si, excepte d'algú que no, per raons varies com
per exemple que no tenien senyal d’Internet o no tenia ordinador, ...però en general molt bé.
Aquesta decisió es perquè sigui més fàcil de comunicar-nos i també surt més econòmic.
A cada circular que enviarem fins al 2012 anirem recordant aquest canvi perquè a ningú
no li passi per alt.
Per acabar, torno a repetir com l’any passat, que ens agradaria molt a la junta que tots els
socis aportessin idees a l’associació, novetats, coses que voldria que es fessin, el que us
agrada i el que no, escrits i fotos que sortissin al butlletí i també que ens informeu de les
activitats lúdiques que es fan per la vostra comarca referent a tractors, exposicions,
activitats de la nostra tractomania,... i així ho faríem passar a la resta de socis i tothom hi
podria participar.
Jordi Beringues
Soci núm. 7

Web de l’associació

: www.tractorclassic.org

NOTA: a partir de 2012 s’utilitzarà el correu de l’associació com a medi de
comunicació

Sol·licitud d’afiliació a l’associació

Quota 50 euros
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HISTÒRIA D’UN TRACTOR
DE MARCA I MODEL DESCONEGUTS
Havien segat tot el dia i el cansament era profund. Ja feia dies que durava la sega, estaven ben
farts de suportar sol i mosques i de veure serpotes corrent pels rostolls. El Quico ja no ho
aguantava més:
-Pare, això no pot continuar. Hem de comprar un tractor.
- Sí, home! Que t’has begut l’enteniment? Uns pagesos de mata baixa com nosaltres vols que
comprem un tractor? Això només ho fan els rics! Nosaltres no el podríem pagar.
- Si ens venguéssim els bous, la mula i la feixa de la perera borda que termeneja amb el veí en
tindríem prou i de sobres pel tractor i algun arreu, i després ja ho veuríem.
- Beneit! Amb el que va costar arreplegar els bous, et sembla que els hem de canviar per una
andròmina sorollosa i pudent! Jo no he vist mai un animal que sense posar-li un gavadal de pinso al
vespre ni escurar-li la cort pugui treballar! Ni parlar-ne! A Cal Peu Brut continuarem tal com s’ha
fet tota la vida!
Pare i fill van marxar cap a casa. El Quico, morrut, no va dir res més.
Passaren dies i setmanes i la idea de la compra del tractor sortia a cada conversa. Les dones de la
casa hi ficaren cullerada, la Gertrudis deia al seu marit: ‘El Quico té raó, tu et vas fent gran (les
dones no se’n fan, de grans) i si el xicot no té un tractor, plegarà de fer de pagès.’
La Montserrat, que era la dona del Quico, s’ho va fer venir bé per parlar amb mossèn Pau, que feia
poc que havia arribat al poble i era molt ‘modern’. Amb l’excusa que el Sisquet, el fill de la
Montserrat i el Quico, començaria aviat a anar a l’escola, convidaren mossèn Pau a dinar un
diumenge.
Quan s’hagueren cruspit un bon plat d’arròs a la cassola i algun que altre tall d’oca i mel i mató per
postres, sense escatimar bons tragos de vi i mistela, sortiren a parlar del tractor.
El mossèn deia: ‘Això són els nous temps i no podem pas girar l’esquena a la modernitat. Hi ha
països llunyans que ja fa molts anys que treballen la terra amb estris mecànics que cada vegada
són més grossos.’
Ja us podeu imaginar com va
acabar
la
història.
Van
comprar el tractor.
Aquest tractor va durar anys
i anys, fins que el canviaren
per un de més gros. Aquell
primer tractor encara va
canviar de propietari dues o
tres vegades, fins que quedà
arraconat en un cobert.
Passaren més anys encara i un
col·leccionista el va comprar.
Jo no sé pas qui de vosaltres que llegiu aquesta història és el propietari del tractor de què hem
parlat. Qui sigui, que el restauri, que el porti a fires i mercats, que el passegi pels Tres Tombs o
per la Festa Major. Aquest tractor forma part de la història de la pagesia catalana i va costar
molts esforços i moltes discussions comprar-lo.

Josep Forcada
Soci. 115

URSUS BAMBI C-10 / C-12
Fa bastants anys que sóc aficionat als tractors i també sóc soci de l’associació. Com a
particularitat és que m’agraden els tractors de qualsevol marca, però que siguin models petits.
Temps enrere vaig adquirir un URSUS BAMBI que he restaurat. He buscat informació per
conèixer més bé aquest tractor i és la que us exposo a continuació.
Aquest petit tractor es va començar a fabricar l’any 1953 amb un motor Fichtel&Sachs. Els
primers van ser de 10 cv de potència, refrigerat per aigua ; i a partir de 1957 va ser fabricat
amb 12 cv de potència i refrigerat per aire.
Dades tècniques del C-10 / C-12
núm cilindres
Combustible
Potència
Velocitat
Consum gasoil
Transmissió a les rodes
Bateria
Pes del tractor
Velocitat màx.
neumàtics

1
gas-oil
10 cv / 12 cv
4 endavant + 4 endarrera
0,8 l/h
per cadenes
6 volts
745 kg.
16 km/h
6 – 24 AS

Per a més informació web – www.ursus-bambi.de.vu
Josep Pascual
Soci núm 46

Tractor en procés de restauració

EDUARDO BARREIROS
I EL NAIXEMENT DE LA SEVA EMPRESA
En aquest article es tracta de recordar a un gallec emprenedor, molt treballador, pioner en
una mala època, i que estimava el seu treball i els seus treballadors, que va ocupar un lloc en el
món industrial espanyol des dels anys cinquanta fins als setanta, immers en una dictadura i una
economia centrada en el mercat exclusivament nacional. Segons les dades que coneixem, en els
anys cinquanta i seixanta va ser la indústria privada més important del país. Eduardo Barreiros
tenia passió pels motors i deia que "se’ls pot qualificar com a alliberadors de grans sacrificis
humans", recordant als segadors que amb la falç passaven el dia treballant de sol a sol. Va
començar a treballar des de molt jove a Ourense, amb pocs diners, desprès d’haver passat poc
temps a l’escola. Sempre va gaudir de la col·laboració dels seus germans, Valeriano, Graciliano i
Celso, els va ajudar a formar-se i tots van treballar a Barreiros Diesel. En els seus orígens va
fundar una petita empresa i amb el pas del temps la fàbrica de Villaverde a Madrid va arribar
a tenir 25.000 treballadors.
Barreiros va ser un empresari de prestigi, admirat pel seu compatriota gallec i cap de l'estat
Francisco Franco, encara que per diversos motius això no va suposar cap ajuda estatal al seu
projecte.
En els anys seixanta, amb l’expansió econòmica i una tímida obertura de fronteres a la
importació i exportació, la família Barreiros va entrar en decadència i va haver de vendre
gairebé totes les seves accions a l’empresa Chrysler. Després de pocs anys Chrysler es va
quedar amb tota la fàbrica.
Eduardo Barreiros sense la seva fàbrica i amb un contracte amb Chrysler que li feia
impossible participar en nous projectes per fabricar motors durant uns anys, va invertir part
de la seva fortuna en una finca de Ciudad Real destinada a l’explotació agropecuària. Als anys
vuitanta se li va acabar el contracte que el tenia lligat de mans i peus, i va poder tornar al que
més coneixia i l'il·lusionava: els motors de combustió interna. El repte va consistir en un
projecte de fabricació de motors a Cuba, i el seu motor de vuit cilindres va superar de bon
tros totes les proves. Va acabar la seva vida fent el que més li agradava i donant un decisiu
impuls a la illa de Cuba. Va morir a L’Havana el 1992, als setanta-tres anys. Sabem de primera
mà que un dels seus valors més preuats era ser el primer a arribar a la fàbrica cada dia i
l’últim a sortir-ne, i que un dels seus grans èxits humans és que estimava els treballadors que
col·laboraven amb ell i en la seva fàbrica.

Vida de Eduardo Barreiros (primera part)

1919

Eduardo Barreiros va néixer el 24 d’octubre de 1919 a Gundiás, província d’Ourense.
Quan va néixer Eduardo el seu pare estava treballant a les Illes Canàries. La família es
dedicava llavors a l’agricultura. Quan Eduardo va complir quatre anys, el pare va tornar amb
mil duros (5.000 pts, uns 30 € d’ara) per portar-los amb ell. Els Barreiros se’n van anar a
Tamaraceite, un poble de Les Palmes de Gran Canàries i el seu negoci va ser un taller de
sedassos i dos cavalls per transportar-los.

1925 Van tornar a Galícia, a Ourense, i el seu pare va comprar un autobús de segona mà, per
a divuit passatgers.

1927

El 1927 va obtenir la concessió de la línia d’autobusos
entre Ourense i Els Peares. La família vivia en els Peares però
aviat es va traslladar a Ourense i van comprar una casa. Eduardo
col·laborava com cobrador quan no anava a l’escola i, els
diumenges, rentava i engreixava l’autobús.
Autobús de l’empresa familiar (1932)

1931

Als seus dotze anys treballava com a revisor i ajudava a
rentar i reparar l’autobús al taller de Manuel Cid, on també va treballar d’aprenent i en
aquests anys va adquirí la seva base mecànica. Anys més tard Manuel treballaria pel seu
alumne Eduardo.

Eduardo Barreiros de jove

1936 Durant la guerra civil Eduardo Barreiros va haver d’anar a l’exèrcit tot i no tenir l’edat
per al servei militar. El seu destí va ser fer de xofer de camions i autocars militars per Lleó,
Castella i Extremadura.

1939 Al finalitzar la guerra Eduardo Barreiros va tornar a Ourense i amb el seu pare van
seguir el negoci de l’autobús. Explica que van comprar un Chevrolet gairebé de
desballestament i un camió Ford atrotinat, que van poder adaptar a una carrosseria i així
disposar de dos autobusos. Els viatges van augmentar i la seva imaginació també. Amb uns
travessers de ferralla, un diferencial d’un camió Citroën, un motor i un canvi d’un camió
incendiat van fer arranjaments als autobusos que els van proporcionar alguns beneficis: eren
més espaiosos i transportaven més gent. Eduardo Barreiros explicava que el seu primer negoci
de compravenda va ser un motor adquirit per 600 pts. (3,6 €) i després d’arreglar-lo, el va
vendre per 3.000 pts (18 €). També va comprar un Mercedes al 1930 per 10.000 pts (60 €)
que va vendre a peces, menys el motor que va col·locar en un camió, aquest el va vendre i va
tornar a comprar un altre camió Chevrolet i en aquest canvi va
guanyar 70.000 pts (420 €). Amb aquests diners va comprar un
Hispano Suïssa, que va reparar i va vendre per 150.000 pts. (901 €,
tota una fortuna en aquesta època). En aquests anys Eduardo
Barreiros col·laborava plenament en el pagament de la formació de
tots els seus germans, Valeriano, Celso, Mary i María Luz.
Graciliano, Eduardo, Valeriano i Celso Barreiros

1940

Va conèixer a Dorinda Ramos de Tancada, filla única d’un
ramader amb terres pròpies. Es van casar el 1946.

1943

Eduardo Barreiros i el seu pare van vendre l’empresa
d’autobusos per 6.000.000 pts (36.060 €), pensant en invertir en
obres de carreteres. Van crear una empresa per a tal activitat amb un
préstec afegit de 200.000 pts (1.202 €).

1948 Va arribar la idea més brillant, la de transformar els motors dels camions a gasoil,
perquè consumissin menys i fossin més barats. Idea que el faria milionari en el futur. Ho va
demostrar transformant dos motors Krupp d’avió de la Guerra Civil al seu taller d’Ourense
amb uns pistons fabricats a Bilbao i una bomba injectora Bosch preparada a La Corunya.

1949 Va transformar alguns camions més al taller d’Ourense. Cal recordar que en aquella
època el gasoil constava 1,80 pts (0.01 €) el litre i la gasolina 6,25 pts (0.04 €) litre. Un dels
primers motors que va transformar va ser el motor ZIS-5 rus, que estava basat en el model
Hèrcules de General Motors. La seva propaganda deia que: “per un 25% del cost del vehicle es
garantia la seva transformació a igual potència i velocitat en un temps de sis setmanes".
Eduardo Barreiros va invertir en propaganda, i fins i tot, regalava camions que circulaven per
tot el país perquè portessin el seu anunci de motors BARREIROS transformats. Va crear la
seva pròpia empresa de bombes, anomenada Companyia Anònima de Bombes (CAB), i proveïa
als seus motors dièsel.

1951 Van obtenir la seva primera patent per transformar motors de gasolina en motors
dièsel, pas importantíssim per a Barreiros i per al país. Amb aquests èxits el taller d’Ourense
se’ls quedava petit i al sud de Madrid (Villaverde) van llogar unes naus per 50.000 pts (300 €)
al mes, tot un repte per a l’època.

Zona de bobines elèctriques en la fàbrica de Villaverde

1952 A poc a poc es va anar traslladant tota la família a viure a Madrid.
1954 A Eduardo Barreiros i els seus germans els va sortir un competidor, va ser el motor
Perkins dièsel importat per l’estat per a camions. Van tenir mala sort i no van poder fer-se
amb la seva producció, així que van crear i patentar el seu propi motor l'EB-6 (Eduardo
Barreiros) semblant al Perkins. En aquest mateix any van fundar l’empresa BARREIROS
DIESEL per a la fabricació de motors, camions i tractors.

1955 Van ampliar la seva fabricació amb dinamos i motors d’arrencada. Per finançar tot
aquest creixement Eduardo Barreiros va demanar un préstec al Banc de Biscaia i va conèixer a
Tomás de Bordegaray, directiu del banc, que va considerar petit el préstec demanat i
l’incrementà considerablement. Va ser un altre dels èxits d'Eduardo Barreiros, conèixer
Bordegaray que va creure en el seu projecte i que seria el seu conseller durant molts anys, i el
va introduir en l’entorn de les altes finances, formes de vendre finançades i el va ajudar a

conèixer persones influents. Els anys següents van comprar terrenys propers als que tenien
llogats, uns 20.000m2 a Villaverde.

1957 El Banc de Biscaia va ser accionista de Barreiros Diesel i van crear una fossa que
arribaria a ser la més important del país. En aquest any, l’estat portuguès desitjava adquirir
tres-cents camions, Eduardo Barreiros en un temps rècord va preparar un camió barat però
resistent que va superar les proves duríssimes que havien preparat (conduït per ell mateix) i
va tornar a casa per fabricar-los (l’estat espanyol fabricava el camió Pegaso en competència
directa). Per a aquest volum de producció, més el ja existent, va haver de parlar, demostrar i
convèncer ministres i fins i tot el general Franco de la viabilitat del projecte i de la
necessitat d’aconseguir permisos ràpidament per no perdre un contracte tan important pel
país. Per realitzar la producció d’aquests camions van haver de buscar una fàbrica
d’engranatges a Londres, David Brown, que va ser la primera empresa estrangera amb acords
de participació amb Barreiros.

Els quatre germans Barreiros (1959)

A partir d’aquí Barreiros inicia la seva aventura internacional, aquesta li portarà alegries i
disgustos que us explicarem en un altre article.
Bibliografia:
-Diverses pàgines d'Internet.
-Alguns articles revista Agrotècnia.
-Llibre "Barreiros Diesel" Fundació Eduardo Barreiros.
Rafael Val Bescós
Soci núm. 74

HISTÒRIA DEL PRIMER TRACTOR
AMB CADENES DEL POAL DE MANRESA
Em presento:
El meu nom és Cletrac i per començar a sincerar-nos Model F, vaig néixer a Cleveland, Ohio
(EE.UU), l’any 1920, el meu llinatge no és gaire extens ja que nomes en fabricaren, durant dos
anys, uns 3000 com jo.
Fisicament no sóc gaire atractiu, més aviat escarransit,però en aquella época si podies tenir
tractor qualsevol agafava els animals per treballar…
Bé, sóc diferent dels altres tractors i, per mi, ho puc dir ben alt i sentirm’en orgullós, porto
cadenes, sóc un tractor oruga, que més vols! Un altre tret característic és que els Cletrac som
dels pocs tractors amb cadenes que tenim volant.
La meva vida:
Una família del regadiu de Manresa em va comprar ja de grandet, cap allà l’any 1948 , Antoni
Torras amb el seu pare Josep, encara recordo el petit Tomàs que s’ho passava d’allò més bé
corrent al meu darrere i jugant damunt meu.
Vaig ser un gran atractiu a la zona, tota la gent hem mirava i feia el seu comentari “a Cal
Fontfiguera han comprat un tractor amb cadenes”, vaig ser el primer .
No cal dir que vaig ser de gran utilitat i de fàcil transport, em podien carregar a d’alt del
carro i portar-me lluny si calia, però havien de vigilar quan treballava per que al ser tant
estret em podia tombar, bé, ja ho havia fet alguna vegada…
Els temps van evolucionar, necessitaven una eina més potent per treballar la terra i decidiren
vendre’m a una casa de Torruella, tot això ja és història.
Finalment m’heu decidit retrobar per portar-me a la vostra llar, on hi tinc tants records,
després de tants anys sense barraca i abandonat ja hem veia perdut! però heu estat
vosaltres, que ja sou néts i besnéts, dels meus primers amos que heu decidit venir a cercarme, escoltant les paraules d’un bon home que feia temps em sabia lluny de la comarca, i també
aquella il.lusió d’una noieta amb sentiments i empenta , aixó si que és amor a l’art!!
Ja està, ja hem teníu aquí ! feu amb mi el que volgueu… és broma , sé que estareu per mi i que
encara tinc alguna possibilitat de caminar, de moment tinc sort, ja dormo sota teulada i
envoltat de tractors, no puc demanar més .
Moltes gràcies per estimar-me tant.
El vostre:
CLETRAC MODEL F

Josep Torras
Susanna Pubill.

Foto de l’any 1948

HISTÒRIES DE JAUME GALOBART
Cap els anys cinquanta tenia el taller a la carretera de Vic núm 206 de Manresa. Abans hi
havia hagut una petita explotació de bestiar del seu pare.
En Jaume de jove va aprendre l’ofici de torner i de mecànic. Quan ja feia de mecànic va tenir
la idea de reconvertir els tractors que llavors ja eren vells: va canviar les rodes de ferro per
unes de goma i també va canviar els pinyons del canvi per a poder tenir marxes més llargues.
També muntava elevadors hidràulics i adaptacions als palafangs per a poder transportar
passatgers.
En quan els engranatges va ser un treball d’enginyeria ja que va haver d’investigar i calcular
els augments que corresponien a cada marca, buscant materials resistents i les dimensions
justes per encabir-ho dins la caixa de canvi.
El resultat va ser un tractor que corria molt més en els desplaçaments.
Durant els anys que es van muntar aquestes modificacions no vaig sentir a ningú que no li
funcionés la millora.
En cada modificació es posava una placa en el tractor en forma d’engranatge que deia:
‘GRUPOS DE ENGRANAJES PARA MARCHAS RÁPIDAS DE TRACTOR S. GALOBART - MANRESA’

En els tractors que no portaven instal.lació elèctrica, els la muntava.
Amb els canvis de rodes de ferro per goma, a vegades s’aprofitaven les llantes. I també
s’afegien contrapesos a les rodes.
El primer tractor a fer les modificacions va ser un Lanz 15-30 que va ser venut a cal Tico Vell
de Fonollosa. D’allà va anar a Castellfollit de Riubregós. En aquest tractor també s’hi va
acoplar un hidràulic Cots. després de molts anys parat a sol i serena el vaig comprar.
Últimament l’he posat en marxa amb l’ajuda d’Ignasi Torné. I ara es troba al museu de
Santpedor.
El nostre company i amic Josep Sagués va ser l’aprenent en aquell temps de Jaume Galobart.
Albert Torras
soci núm. 1

DE SANTPEDOR A MONTSERRAT AMB
TRACTORS D’ÈPOCA
Vull fer un comentari sobre el recorregut que es va celebrar l’any passat el dia 18
d’abril amb tractors i vehicles d’època a Montserrat des de Santpedor.
Hem de ressaltar l’esforç dels organitzadors per poder aconseguir que tot sortís amb
tanta precisió ja que van ser moltes hores de dedicació. Poques vegades surt tan bé un
esdeveniment d’aquestes característiques.
Segons la meva impressió, per l’ambient que es
respirava, crec que tothom s’ho va passar molt bé.
En el que fa referència al comunicat que vaig
llegir durant la missa, va representar per mi un gran
privilegi. No oblidaré mai la sensació que vaig
experimentar en aquell moment, en aquell lloc tan
especial de màxima religiositat que és la missa
conventual del diumenge envoltat de capellans per una
banda i el davant tot una església pendent del que dius.
Així com també vull agrair l’entrega d’una placa,
després d’un agradable dinar de germanor, de
reconeixement al treball dedicat durant tots aquests
anys en el món dels tractors d’època.

Albert Torras
soci núm. 1

UN TRACTOR MÉS A MONTSERRAT
Sóc un Massey Ferguson 35 Vinyaire, que puc dir que sóc un tractor més que ha trepitjat
Plaça Santa Maria de Montserrat, en representació dels tractors d’època.
Vaig néixer a Anglaterra el 1962, a la fàbrica de Massey Ferguson de Coventry i gràcies a
Germans Parés de Barcelona vaig arribar a Artés, a la masia de Can Vilà, a les mans del Sr. Josep
Pladevall Falgosa, on humilment i amb molta pena, però amb molta il·lusió, vam treballar aquelles
vinyes del Pla de Bages durant vàries dècades, fins que va arribar la meva jubilació a l’any 2000,
degut a la malaltia del meu amo i tractorista. Durant aquests anys va ser quan més vaig descansar,
pensant que la meva vida s’havia acabat i que estaria en el passadís de la fundició. Però tot plegat
va donar un gir de 180º, quan a l’any 2009, una noia bastant inexperta en la meva conducció es va
enamorar de mi i se’m va emportar fins a Casserres. Ella i el seu pare, em van fer rentar la cara i
em van fer una revisió general sobre el meu estat i ara puc dir que m’estic mantenint bastant bé,
surto a passejar de vegades per anar d’excursió o en exposicions on la gent se’m mira amb una
certa nostàlgia.
Però la meva gran aventura va arribar el 18 d’abril del 2010, quan la noieta i els seus
companys es van engrescar a fer una Peregrinació a Montserrat amb tractor, tot això va ser
possible gràcies als esforços de tots. Així doncs a les 7h del matí d’aquell esperat diumenge, vam
arrencar de Santpedor direcció a Montserrat amb el dorsal nº2, jo no podia decebre l’expectació
que tothom tenia sobre mi, ja que érem uns 30 tractors però tots bastant més grans i potents que
jo, així que jo i la meva tractorista vam enfilar ben
estirats i tufats per les muntanyes més emblemàtiques del
Bages, arribant al Monestir, on m’esperava la gran tasca:
CARREGAR UN COVA AMB LES OFRENES PER PORTAR A
LA VERGE, les ofrenes no eren massa pesades, ja que hi
havia una garrafa d’oli d’oliva, un saquet amb mongetes del
ganxet, unes ampolles de vi, un pa de 3kg i uns pots de mel,
però el què si que pesava eren els sentiments de tots els
companys que participaven a la Peregrinació, ja que era
l’únic tractor que pujava aquestes ofrenes, els altres
tractors es van haver de quedar a la Plaça de la Creu, ja
que només en podia pujar un i de petit com jo. Ara si que
havia arribat l’hora de la veritat, havia de vigilar que tot funcionés a la perfecció, no podia pas
quedar-me a mitja pujada amb una roda rebentada!!!! Quin ridícul hauria fet davant de tal
responsabilitat. Per sort tot va anar molt bé i llavors un cop a dalt tothom volia fotos amb mi, fins
i tot em van fer posar una mica vermell, prou que n’estic sempre.... però és que mai m’havia sentit
tant observat i tant estimat com aquell diumenge a Montserrat.
Des d’aquell dia ja puc dir que sóc un Tractor d’Època més que reposat al costat del Mirador de
Montserrat, potser algun dia n’hi haurà més però jo
ja hi he estat i aquest és un honor que per molt que
passin els anys ningú me’l podrà treure. Crec que és
un fet compensatori després de les suades, glaçades
i esforços que m’havien dut el treball de les vinyes, i
és per això que agraeixo als companys d’associació
de la meva tractorista, la gran idea que van tenir de
deixar-me ser jo el que pugés les ofrenes a la Plaça,
aquest esdeveniment es pot sumar a les veremes i
premsades del raïm que sortien després del meu
treball. Gràcies a tots; el meu agraïment és infinit.
Montse Llorens Sòcia núm. 137

PUJADA A MONTSERRAT AMB TRACTOR
Durant l’any 2009 es va proposar la idea d’anar a Montserrat amb tractor d’Època per a
commemorar en XXè aniversari de l’Associació. Era un repte amb moltes dificultats però amb
molta il·lusió. Cada mes, en les reunions a Santpedor, hi havia novetats al respecte, sempre
pensant en el dia que es pogués portar a terme el projecte.
Per descriure la sortida comencem el dissabte dia 17 d’abril del 2010.
Durant tot el dia arribada de tractors al
magatzem Municipal de Santpedor, a on es
donava el número i es verificava la
documentació ( condició imprescindible per
a poder participar). De Moià, vam sortir cinc
tractors i un camió vell. va ser una baixada
relaxada. Al magatzem ja hi havia bastants
tractors. Vam saludar als socis que també
havien arribat i al cap d’una estona vam
tornar cap a casa per acabar de preparar el
que necessitàvem per l’endemà.
Diumenge 18 d’abril del 2010. L’hora de sortida era les set del matí, per tant mitja hora abans
ja estàvem allà. La foscor de la
matinada, els llums dels pirulos, el
fum dels tractors,...era una escena
inoblidable, es pressentia que seria
un gran dia.
A l’hora indicada anem direcció a
Manresa ciutat i després Salelles on
fem parada curta per esmorzar. En
aquest primer tram vam tenir la
primera i única pana de tot el dia: el
tractor d’en Josep Forcada. Tornem
a reprendre la marxa direcció a can
Massana i Montserrat. Va ser un matí gris i van caure quatre gotes. Anàvem abrigats però la
sensació era de fred.
Vam arribar a les 10h del matí a
Montserrat,
tal
com
estava
programat. Arribar a la muntanya
emblemàtica
amb
els
nostres
tractors va ser una sensació
especial.

Aparcament a Montserrat

Després d’oir la Missa i fer les ofrenes que portàvem, vam tornar a pujar dalt del tractor
direcció al restaurant per dinar. A la baixada va sortir el sol. Vam fer un bon dinar amb els
acompanyants que ens seguien amb
autocar i en cotxes particulars.
Els companys de Galícia, que també van
fer el trajecte amb tractor, ens van fer
un recital amb gaites.
Donada per acabada la sobretaula, encara
ens quedava un bon tros fins arribar a
casa, però feia una bona tarda i la
satisfacció d’haver estat a Montserrat
ens va acompanyar en el trajecte de
retorn.

Aparcament al restaurant
Vam passar per St. Vicenç de Castellet, Pont de Vilomara, Manresa i finalment Santpedor a
les 8h de la tarda. Allà ens vam acomiadar dels companys i cada u va prendre direcció cap a
casa. Nosaltres, els de Moià, vam arribar a 2/4 de 10 del vespre. Pel camí anava donant
gràcies perquè havia anat tot bé.
Un agraïment especial a Josep Maria Llorens, Montse Llorens i Nasi Torné per tot l’esforç que
hi van posar en els tràmits i en l’organització.
Josep Roca
soci núm 44

ANÈCDOTA D’UNA SORTIDA
AMB UN LANZ BULLDOG D1531 HR8 RUTERO DE 1953
El dia 1 d’octubre del 2010 m’ho vaig passar molt bé. Vaig sortir de Castellbisbal amb
un Lanz Rutero direcció a Barcelona per anar a sopar al restaurant “La Vaqueria” situat al
carrer Deu i Mata. Vaig trigar una hora i mitja. Vaig passar pel Papiol, Molins de Rei, Sant
Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, la diagonal, carrer Numància i carrer Deu i Mata.
A l’arribar a Esplugues de Llobregat, em van seguir una patrulla de Mossos d’Esquadra i
a l’arribar a Barcelona Diagonal una altra, i després una altra, …fins a quatre patrulles !! Cap
d’ells em va dir res. Tot molt correcte.
A l’arribar al restaurant li vaig donar les claus al senyor que aparcava els cotxes i el
diàleg amb ell va ser molt divertit, al final el tractor va quedar aparcat a la porta del
restaurant.
Al sortir del restaurant a les 12h de la nit vaig posar el tractor en marxa: vaig
encendre el soplet, el vaig escalfar i el vaig engegar per tornar cap a Castellbisbal. Però un
senyor que vivia en un pis veí, que no s’havia enterat de res, va trucar a la policia, van arribar
amb les sirenes engegades perquè el senyor els hi va dir que sota de casa seva hi havia un
“artefacte” estrany que s’havia incendiat i al cap de poca estona havia explotat i es va
espantar molt ( tot va quedar en una anècdota curiosa i divertida).

Joan Bosch
soci núm.37

REMATRICULAR UNTRACTOR
Què vol dir rematricular un tractor? Doncs bé es tracta de matricular-lo de nou.
Aquests tractors ja estaven matriculats amb la matrícula antiga on figurava: la inicial de la
província i un número. Aquesta lletra i els números eren de color vermell amb el fons de la
matrícula blanc, però l’any 1978 es va iniciar el “Plan Bloque”. Això consistia en passar les
matrícules antigues a “VE” (vehicle especial). La Direcció General de Trànsit (DGT) va donar
un període de temps per normalitzar aquests tractors. Un cop finalitzat el període, aquests
tractors van quedar donats de baixa a la DGT.
Què cal fer per posar la documentació al dia d’aquests tractors?
1. Ser el propietari del tractor. Cal justificar-ho amb algun d’aquests documents: cartilla
del tractor, factura de compra, contracte de compravenda o document notarial.
2. Cartilla del tractor o bé certificat del Registre de la Maquinària Agrícola (ROMA).
3. Certificat de característiques tècniques del tractor, fet per un enginyer i visat pel
col.legi d’enginyers.
4. D.N.I de la persona que figura a la cartilla del tractor o del certificat del ROMA.
Tots aquests documents són necessaris per tal de poder obtenir una fitxa tècnica del tractor
actualitzada. Això es pot tramitar a qualsevol estació d’ITV pagant les corresponents taxes.
Un cop tenim la fitxa tècnica del tractor amb la ITV passada, ens hem de dirigir al ROMA a
fer el canvi de titular, donar de baixa l’antic propietari i donar d’alta el nou.
Amb el certificat del ROMA i la factura de compra hem d’anar a l’oficina de Hisenda per
obtenir el codi de matriculació. Cal omplir un formulari model 06 amb totes les dades del
tractor i les personals. Llavors si tot és correcte ja tenim el codi de matriculació.
A la DGT per matricular un vehicle cal omplir una sol.licitud
amb les dades del tractor i personals i pagar una taxa de 90
euros. Cal ajuntar-hi :
 Certificat del ROMA
 Certificat de exempció de l’impost municipal
 Codi de matriculació emès per hisenda
 Fitxa tècnica
 Factura de compra
 Certificat de característiques del enginyer
 D.N.I de l’interessat
Amb tot això i una mica de sort podem sortir de la DGT amb un
número de matrícula actual i poder així circular i participar a
totes les trobades sense cap tipus de problema de documents.

Nasi Torné Mohedano
Soci núm. 78

II DESCOBERTA DEL MOIANÈS
AMB TRACTORS D’ ÈPOCA
Aquesta trobada l’organitzen els socis i simpatitzants de Moià i es va consolidant. Respecte a
l’anterior ‘Descoberta’ es van polir detalls en l’organització i es va quedar com a data definitiva
per fer la descoberta l’últim diumenge de maig.
A partir de 2/4 de 9 del matí va haver la concentració de tractors al Sot de Luies per a
esmorzar a base de pa amb tomàquet i embotit. A les 10 del matí sortíem 33 tractors per fer la
ruta marcada, mentre que els acompanyants van visitar l’església romànica i el claustre de Santa
Maria de L’Estany.
El trajecte amb tractor va començar direcció cap a la soleia de Vilarrasa i Montbrú amb vistes a
la vall de Marfà per sortir després al serrat de la Gana. En aquest lloc hi va haver una averia
important d’un tractor. Vàrem continuar cap al Pla dels Pins i travessar la carretera de Manresa
per pujar la muntanya de la Creu, punt de retrobament amb els que havien anat de visita a
l’Estany per contemplar i gaudir del petit Jardí Botànic d’en Xavier Tantiñà, que ens va fer una
petita explicació sobre el jardí. Vàrem prendre un petit vermut tot contemplant les vistes del
poble de Moià i Moianès. Tocava la tornada i ens vam dirigir cap a Moià passant pels carrers
cèntrics per arribar al punt de sortida i lloc de dinar: la nau d’en Pep Iglesias.
El dinar va ser una esplèndida paella, preparada pel Paco García, amanida i postres.
L’obsequi i record d’aquesta 2a. descoberta del Moianès va ser una planta d’espígol, planta
aromàtica i molt popular a Moià, i relacionada amb el Jardí Botànic. A les cinc tocades, després
d’una bona sobretaula, vàrem donar la sortida per acabada.
Fins la propera !!!

Josep Roca
Soci núm 44

Aparcament a dalt l’esplanada

COMPANYARISME
A vegades dins l’afició dels tractors hi ha, com a tot arreu, enveges, mals entesos, comissions de
compravenda de material,... que a vegades porten a conflictes entre socis.
Jo us explicaré tot el contrari:
Aquest any passat i per un petit accident laboral que vaig patir, no vaig poder anar a la fira de
Caussade ( fira que en sóc assidu des de fa molts anys). Estava el dissabte al matí a casa fent
repòs quan toca el mòbil i la sorpresa va ser que era en Joan Bosch que hem trucava des de
Caussade i que havia trobat exposada una petita segadora FAHR model HML. I va dir si
m’interessava sabent com sap que sóc fanàtic d’aquesta marca de maquinària alemanya. Jo li vaig
dir que no sabia com solucionaríem el transport però que m’interessava i ho vàrem deixar així.
Al cap d’una estona torna a trucar el mòbil i tornava a ser en Joan que em diu que la petita
segadora l’havia comprat i pagat i que me l’oferia pel preu que havia pagat i que si jo no la volia ja
se la quedaria ell. Li vaig contestar que me la quedava i que li pagaria el dia que ens veiéssim.
La segona sorpresa agradable va ser que l’amic Josep Forcada, que aquest any va pujar a la fira
amb la seva plataforma per veure si podia vendre un tractor, va ser qui em va portar la màquina
FAHR juntament amb el tractor que no va aconseguir vendre. Per tant aquell mateix cap de
setmana la tenia a casa. També agraeixo a la resta de companys que van ajudar a carregar la
segadora.
I fins aquí la meva història que feia dies que hi donava voltes per agrair a aquestes persones en
concret i per subratllar que encara hi ha persones bones i nobles en aquest món.

Josep Roca
Soci núm 44

FIRA MERCAT DE L’ESPUNYOLA 2010
És bo recordar que el passat 31 de Juliol i 1
d’Agost del 2010, per segona vegada consecutiva i
coincidint amb la XIa Fira Mercat de l’Espunyola,
l’associació Amics del Tractor d’Època del Bages, va
fer una petita exposició amb una vintena de
tractors d’època, una engegada a mig matí del
diumenge i vàries demostracions d’activitats.
Algunes d’aquestes màquines, van arribar a
l’Espunyola a través de transports propis, altres
amb transports subvencionats entre la Comissió Organitzadora i Transcasserres, tots ells es
mereixen un agraïment i les gràcies pels esforços invertits.
En aquest segon any de presència a l’Espunyola, es va intentar aprofitar el màxim el
cost del transport, ja que va durar 2 dies, en comptes del diumenge només com l’any anterior.
Per ser la primera vegada que s’intentava assolir aquesta fita, l’organització, va quedar
bastant satisfeta dels resultats, ja que hi va haver bastant afluència de públic interessant-se
pel món agrícola d’època.
Les activitats que es van dur a terme durant el cap de setmana, van ser molt senzilles,
donat el baix pressupost que té la Comissió Organitzadora, la qual és senzilla i humil, però
molt competent i amb ganes de tirar endavant, ja que és l’onzè any que se celebra i cada
vegada aspira a més, aconseguint gran part dels seus objectius.
La Fira d’enguany va ser dedicada al transport. L’organitza-ció va construir un carro
amb diferents tipus de bales de palla i molta
imaginació, com ja és tradició la figura de
palla a l’arribar en aquest Mercat. Per altra
banda hi havia transport fet amb un tronc
forcat de faig, tibat pels tractors que
voluntàriament volien col·laborar, aquest
tronc se’l carregava amb pedres a gust del
tractorista. Aquest mitjà de transport, per
aquí en aquestes contrades, anomenades “Peu
de Roques” se l’anomenava “ROSSEC”, en
altres indrets pot variar el nom d’aquest
artilugi.
Si fem una mica de memòria en la Història de Catalunya, quan es deia que “els catalans
de les pedres en treien pans” és per que es capgirà gran part del territori català amb invents
com aquest i d’altres semblants i/o més precaris, transportant les pedres per construir les
parets de les feixes i camps del nostre país, convertint les muntanyes en camps de conreu. Si
passegem i ens fixem en els boscos d’aquest país, ens adonarem, que antigament havien sigut
gairebé tots conreats i aparedats, tot i que en aquell temps no hi havia tractors, i les
condicions eren mínimes. Aquests “rossecs” eren tibats per animals o inclús persones, en
definitiva a força de sang, per aconseguir un país productiu.

En aquesta Fira, vam gaudir de l’exposició que va fer el soci Sr. Pere Argemí Borrell,
que amb el seu remolc, on hi té instal·lats 2 motors estàtics, amb la potència dels quals fa
voltar un molí fariner, cosa que als visitants també va agradar molt, i feia que hi hagués un bon
grupet de gent que també donava vida a la parada de l’associació, ubicada al costat del remolc,
tot parant un sol de justícia com és tradicional en aquestes dates i en aquesta Fira.
Una activitat més va ser una petita demostració
d’una collitadora, marca CLAAS, model EUROPA, de l’any
1963, que feinejava de manera lenta, tranquil·la i
minuciosa com els anys del seu esplendor, quan encara el
cereal s’ensacava sac a sac lligant-los amb cordills, i
pujant-los a les golfes de les masies, on les rates
menjaven descaradament i el cereal feia una capa aïllant
pel fred de l’hivern.
Sortint una mica dels Tractors d’Època, també hi aparegueren alguns tractors
moderns, fent una demostració de tibar aquest “rossec”, mitjançant el qual comprovaven les
potències de què disposen actualment, comparant entre diferents marques i també amb els
d’Època, ja que seguien el mateix circuit.
Per últim s’agraeix l’assistència i participació de tothom, ja que sense aquests
ingredients no és possible celebrar aquesta Fira, i esperant noves idees de tothom, que seran
gratament acceptades, i si és possible portar-les a terme, a fi i efecte que entre tots puguem
continuar i millorar en noves edicions.
Josep Mª Llorens Esquius
soci núm 110

Imatges del ròssec

WWW.TRACTOR CLASSIC.ORG
En la pàgina web de l’associació hi podeu trobar tota la informació relacionada amb les
activitats en que col·labora o organitza l’associació. Aquesta pàgina web l’anem actualitzant
contínuament per tal de que la informació sigui de màxima utilitat.
Capçalera

Submenú
Apartat
Cos /
Contingut
Menú
Principal

Quan entrem a la pàgina el primer que ens demana és l’idioma, la pàgina esta traduïda a l’anglès
i al castellà per ser més internacionals i arribar als socis que són de fora de Catalunya.
Un cop seleccionem l’idioma entrem a la pàgina principal. A partir d’aquí l’estructura de la web
és la següent:
A la capçalera hi trobarem els enllaços
home

contacta

mapa web

accés correu

català

espanyol

english

Home per anar a la pàgina principal.
A contacta ens obrirà un formulari per enviar-nos missatges de text.
En el mapa web trobarem l’estructura de la pàgina.
El tercer enllaç és per l’accés del correu electrònic, on cada soci té el seu identificador i la
seva contrasenya per entrar el seu correu. A partir del 2012 la forma d’enviar les circulars i
altres informacions als socis serà exclusivament via correu electrònic per els socis que així ho
hagin expressat.
Finalment, hi trobarem els tres idiomes, que com la resta d’opcions de la capçalera, si poden
accedir des de qualsevol punt de la pagina.

En el menú principal situat a l’esquerra, podem accedir als diferents apartats de la pagina.
Associació
Esdeveniments
Galeria
Revista
Tractors
Intercanvi
Enllaços
Fòrum

En Associació hi trobarem tan les nostres dades com la
nostra història, un llistat de fires i trobades i un
formulari per si algú desitja fer-se soci.
A Esdeveniment hi ha tots els actes que participa
l’associació tanmateix com fires i trobades relacionades
amb el món dels tractors d’època.

A la Galeria hi ha una petita mostra de fotografies de les trobades, aquesta galeria es va
ampliant a mesura que anem fent trobades.
A Revista ens podem descarregar les Revistes que fem anualment.
A Tractors és una petita guia de models i marques de tractors d’època amb les seves
característiques i informacions tècniques.
A Intercanvi hi trobarem anuncis de vehicles i peces que estiguin en venda o tanmateix per
fer una demanda.
A Enllaços hi tenim un recull de pàgines interessants del sector.
Finalment al Fòrum és un apartat on es pot demanar i discutir sobre el nostre món dels
tractors.
Cada apartat de la web té el seu submenú, situat sota la foto de la capçalera. Aquest submenú
ens permet moure’ns dins de l’apartat ja sigui per diverses seccions o per tirar endavant i
endarrere.
Un dels apartats més important és el dels esdeveniments. Quan cliquem la foto del costat del
títol, la foto es fa més gran i sol ser el programa d’actes.
Jofre Obradors
Soci 136

XIV EXPOSICIÓ DE TRACTORS
D’ÈPOCA CASTELLBISBAL 22 d’agost 2010
Aquets any per petició de l’ajuntament vàrem fer l’exposició de tractors a la seu del Museu
del tractor d’Època, en principi hi varem trobar alguns inconvenients, però degut a la retallada
de pressupostos ens hi varem veure obligats, però l’opinió de tothom al final va ser positiva.
Igualment vàrem fer la volta pel poble, la qual va ser més llarga i per tant més entretinguda.
A més, el Museu va ser obert al públic i amb entrada gratuïta pels expositors.
Agraïm al Sr. Esteve Corrius de Navarcles , que va dur dues màquines de vapor en miniatura
en perfecte funcionament i en un estat de detall impressionant.

A la imatge veiem una Nort
Hapton model Alchin escala 1 ½
polzades .

El Sr Albert Torras
va exposar a la sala
d’entrada al Museu, el
Landini
L45
amb
l’embaladora Breda,
miniatures fetes a
escala 1/10, també en
perfecte
funcionament.

L’empresa Gruas Caballer va tenir la gentilesa de cedir una grua amb la qual varem enlairar un
IHC Deering 10-20 , que facilitava als visitants localitzar l’exposició ( www.caballer.info ).

Aprofito per agrair la col·laboració de d’excel·lentíssim Ajuntament de Castellbisbal, que
sense ell seria impossible dur a terme la festa. I també a l’aportació i l’esforç de les següents
empreses particulars:

MARC BOSCH
soci núm. 51

ALLIS CHALMERS G
Una de les vegades que vam anar al Sud de França amb el Pep Forcada, la vam veure en un
garatge - Guaita tu, què cullons és aquest aparato? - Estava descolorida, sense noms ni senyes,
era una ensulfatadora amb un dipòsit d’aram i bomba de dos pistons (marca Le Narbo) al
darrere.
El seu propietari me’n va demanar bastants diners i vaig pensar que era un preu bastant
exagerat. Ens va dir que era un Allis Chalmers.
Quan vam tornar a casa, ja em tens de morros a Internet a veure què veia i, efectivament, era
un Allis Chalmers G estret. Després de consultar vàries webs vaig comprar un llibre que en
parlava:
Segons va escriure el Sr. Randy Leffingwell en el seu llibre Farm Tractor Milestones (llibre
dedicat a dones, novies, mares i germanes dels homes que restauren tractors), en els anys 40,
tots els petits grangers del Sud dels Estats Units encara treballaven amb les eugues i mules,
s’oposaven a la mecanització per raons de cost i filosòfiques. Al Nord, l'Allis Chalmers B, el
Ford 9N i el International Harvester A, ja els tenien molts pagesos. En canvi, al Sud, amb les
plantacions de tabac, cotó i hortalisses encara no estava mecanitzat. Llavors va sortir el
Farmall Cub i Allis Chalmers es va decidir a fer un tractoret petit i assequible per jubilar
definitivament els cavalls. Per reduir els costos de transport, el van anar a fabricar a
Gadsden, Alabama. Van fer un prototip al 1943, però no va ser fins al 1948 (després de la
guerra) que va sortir al mercat.
El motor va a la part posterior (és un Continental N62 de 1000cc de gasolina, igual que els que
muntava el Massey Harris pony) i l’eina va al mig amb el seient una mica decantat per veure
millor les files. Treia 9 cavalls a la barra de tiro i 10,3 a PTO a 1.798 rpm.
Després de llegir tot això, ja em va fer més gràcia i anava pensant que aquell dipòsit d’aram
polit podia ser bonic.
Al cap d’uns quants mesos, el vaig trucar, i em va dir que hi havia anat un holandès a veure-la i
que potser se la quedava. - Mecà! Si un holandès podia fer 2.000 Km per aquesta Allis G, jo bé
en podia fer 500! - Així doncs, agafo la “fragoneta” i un altre cop amunt cap a França a
buscar-la.
Després d’una neteja de ronya i
sulfat, li vam fer una neteja de
carburador i tibant-la per aquells
camins es va engegar.
Només té tres marxes, fa 10
Km/h i la bateria encara és de 6
volts. Els cavalls que diuen que va
jubilar m’avancen tots quan vaig a
fer-hi un tomb.

Joan Viladrich
Soci núm. 145

VILADELLEVA 2010
EL PRIMER DISSABTE D’OCTUBRE
Com ja fa molts anys, vàrem anar a l’ermita de Viladelleva. Al matí vàrem estar engegant varis
tractors (cosa que a mi em satisfà, perquè amb el temps m’he donat compte de que si estan
parats durant massa temps sorgeixen dificultats, i per aquesta raó considero important el fet
d’engegar-los almenys una vegada a l’any), vàrem esmorzar a Can Cots i la tertúlia sempre és
bona.
El que va resultar un èxit va ser la llaurada amb el DEERING 20/30 amb rodes de ferro que
tant bé va dur a terme en Pere Argemí. A continuació es van portar els tractors participants a
Can Magre, on vàrem dinar amb alegria, com sempre.
A l’hora justa partíem cap al camí de l’ermita. La puntualitat va ser exagerada i digna de tenir
en compte.
El Sr. Rector de Callús, com sempre, va alabar la participació dels tractors a la celebració de
la Verge de Viladelleva. Vàrem rebre el tradicional panet i vàrem engegar de nou per fer el
retorn cap a Can Cots.
No sé què els hi va semblar als altres participants, però al meu parer va ser tot molt
agradable. Ens van quedar moltes ganes de tornar-hi “mientras el cuerpo aguante”.
JAUME TOBELLA
soci núm. 39

Pere Argemí llaurant amb un Deering a can Cots

RUTA PER LA COSTA BRAVA
25, 26 i 27 març 2011
Aquesta sortida era organitzada per l’associació de Girona. Hi van participar tres socis de la
nostra associació. En Jaume Clusella, en Josep Sagués i Jaume Tobella, amb les respectives
senyores.

Divendres, 25 de març PORTBOU-ROSES
Arribem al matí al pàrking del pont de Portbou a on ens trobem amb tots els companys de ruta.
Una vegada tenim els tractors a punt, prenem la sortida. Enfilem la pujada, i ja un despiste !! : uns
quants passem pel camí vell i els altres pels túnels. Però res greu perquè ens tornem a trobar i
seguim fins a la primera parada: Llançà, a on fem un mos.
Reprenem la ruta direcció a Sant Pere de Rodes, tot
gaudint d’unes vistes fantàstiques. La carretera és molt
dreta fins a Sant Pere i parem una estona. No podem
entrar al pàrking del Monestir perquè està ple de cotxes.
I després d’una pujada ve la baixada fins a Vilajuïga a on
som rebuts i convidats a una copa de cava, gentilesa de
l’Ajuntament.
Continuem el camí fins a Roses que hi arribem a les dues
del migdia. Deixem els tractors aparcats davant l’Espai
Cultural la Ciutadella de Roses.
Després de dinar posem els tractors en marxa i,
acompanyats per la policia, fem el recorregut per la part antiga del poble de Roses. Aquesta zona
queda molt enlairada i vàrem poder contemplar els carrers estrets plens de flors i bones vistes.
Per cloenda del dia vàrem ser convidats a visitar l’ Espai Cultural la Ciutadella de Roses.

Dissabte 26 de març ROSES – SANT ANTONI DE CALONGE
Sortim de Roses direcció Sant Pere Pescador a on fem
parada, posem gas-oil i aprofitem per fer una musagade,
reprenem el camí direcció a L’Escala, sempre gaudint del
paisatge. A l’entrada del poble, parem davant el museu
Folgado, a on som convidats a un refresc i visitar el
museu. Hi ha entre altres coses, maquetes de trens i
motos.
Seguim el camí per l’interior cap a Torroella de Montgrí
fins a Pals que parem a dinar.

A la tarda, una vegada feta la foto, sortim direcció
Regencós i Palafrugell, pugem al Far de Sant Sebastià,
però no podem gaudir de les vistes a causa de la boira.
L’Ajuntament de Palafrugell ens convida a un refrigeri,
i ens explica que hi va molta gent per cap d’any a veure
la sortida del sol.
Reprenem el camí cap a Llafranc i Calella de
Palafrugell, Mont-ràs i pel camí Ral fins Vall-llobrega.
Les vistes ara són de cases pairals restaurades molt
ben cuidades.
Ens incorporem a la C-31 que ens porta a Sant Antoni de Calonge i entrem pel passeig marítim. Com
que començava a fer-se fosc, era un espectacle veure tots els tractors amb els pirulos encesos i el
mar al costat. Ens trobem amb la família Roca. I tots junts anem a sopar per gentilesa de
l’ajuntament de Calonge.

Passeig marítim

Diumenge 27 de març SANT ANTONI DE CALONGE – BLANES
Sortim puntuals a les 8.30 direcció Sant Feliu de Guíxols. El dia està una mica emboirat i cau
alguna gotes de tant en tant. Resseguim la costa.
Llàstima del temps !!
Arribada a Sant Feliu de Guíxols, on parem al passeig
davant del mar. L’Ajuntament ens convida a un bon
esmorzar.
Reprenem el camí davant dels ulls curiosos que no
havien vist mai tractors antics, seguint per la
carretera de la costa que és estreta i plena de
revolts. Parem a Tossa de Mar per estirar cames.

Seguim la ruta, gaudint de les vistes quan el temps
ens deixa fins arribar a BLANES, fi del trajecte.
Deixem els tractors a un aparcament d’un company .
Tots contents la fem petar..., perquè ha anat molt
bé el camí, dels bons companys, i de la molt bona
direcció del camí per en Simó que sempre a estat
acompanyat pel seu gosset damunt del parafang del
tractor.
Molts es troben amb les seves famílies i junts
pugem a l’autocar que ens porta al centre, a un
restaurant per assaborir el dinar a base de peix.
A l’hora del cafè, ens obsequien amb una placa en record de la tractorada per la Costa Brava.
I per arrodonir el dinar, un dels companys ens va fer un repertori de violi. FANTASTIQUE !!!.

Josep i Montse.
Soci núm. 6

COMPRA I VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis. Podeu trucar a 93 873 18 62 - 93 830 01 90
Venc: McCormick 10/20 rodes de ferro – FORDSON 10/20– JOHN DEERE models B-D-R - LANZ models
16,17,22,28,30,35,38,40,45,55,60 i 65 cv. – BARREIROS-545 – LANDINI velite 35– PORCHE junior 1 cil. – SOLE
dièsel i cil. –GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS. Peces de recanvi Lanz
Compro: Llantes davant LANZ 65cv.
Josepsagues@yahoo.es tel. 93 873 85 22
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 FAHR D 133N – recanvi FAHR D 270 H – FAHR D 15 .
DEUTZ F4L514 (60cv) amb documentació i bon estat
Compro: FAHR D 60L – FAHR D 540 – FAHR D-88
Tel. 93 830 01 90 618 30 13 57
Venc: Lanz Iberica D4090 per restaurar 3000€ - Lanz Iberica D 3806 (Morro pla) 3000€ Motor clavat i per restaurar
- URSUS 9500 € Restaurat - DEERING 7000 € En marxa i sencer - DAVID BROWN diesel 1000 €
Tel. 605 984 968 Marc
Venc: RENAULT ant 1938 per restaurar.- VIERZON 201 funcionant .- NUFFIEL 342 per restaurar – STYER 288 en
funcionament – HANNOMAG 438 per restaurar – OLIVER per restaurar – LABOREUR per restaurar.- FERGUSON
motor estandard, 4 cil.- Màquina AJURIA model 0 amb dos jocs de rodes de goma i de ferro .- màquina de batre
AVELLANA rodes de ferro, model molt antic- Segadores i lligadores de les primeres .- un rampí de descàrrega lateral
amb rodes de ferro – Recanvis d’alguns models de tractors antics – aros nous per estrenar de FORDSON
Tel. 93 873 43 47 686 67 67 15
VENDA:
TRACTORS:
AUSTIN 10-20 Any 1924 - ALLIS CHALMERS 20/35 Any 1925 – AVERY 20-50
any 1917 – BARREIROS R-550 B any 1968 - BUCK DZ 30 Any 1954 – CASE 65 C – CASE 20-45 - CASE L Any
1925 - DEERING D10-20 Any 1923 - DEUTZ F1L/514 Any 1953 - EICHER ED 16 Any 1983 – FORD F 10-20
any 1924 - FORD 9600T any 1975– FORD DEXTA any 1962 - HSCS G35 any 1928 - HART PARR 18-36 any 1924
- JOHN DEERE D any 1925 - JOHN DEERE D any 1930 - LANDINI Velite 30 any 1935– LANZ 35 any 1936 LANZ 30 any 1965 - LANZ 22cv – LANZ 25cv - LANZ 16 cv any 1948 - MASSEY HARRYS 25 any 1925 MASSEY HARRYS PONY any 1950 - McCORMIC D217 any 1952 - PORCHE JUNIOR any 1965 - RUMELY
X 25-40 any 1917 - RUSSELL STEAM Any 1900 - TITAN 10-20A - TWIN CITY 21-32 any 1924 - VOLVO BM
36 any 1958 - GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS DE COL.LECCIÓ
Telèfon 972 46 10 72
Venc: Tractor FIAT R80 any 1955
Compro: cosetxadores velles, corte màxim de 2,5 mt Tel. 686 455 756

IMATGES 2010

Ruta per la Costa Brava

Camió anunci pujada a Montserrat

Pastís XXè aniversari

Descoberta del Moianès

Vermut al jardí botànic - Moià

Els amics gaiteros a Montserrat

