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Propietat de Josep Maria Llorens

TROBADES I DATES D’INTERÈS
GENER:

29.- Tres Tombs a Moià *

FEBRER:

2.- Assemblea Associació Amics del Tractor d’Època Bages a Santpedor*
11 .- Matança del porc (Empordà)

MARÇ:

11.- Festa de l’arròs a Castelladral*
11.- Tres Tombs a Bigues i Riells *
9, 10 i 11.- FIRAGRI – Figueres

ABRIL:

1.- Fira Real Mont
15.- Visita exposició Mas Coll (Empordà)
14 i 15.- Campllong

MAIG:

12 i 13.- Fira a Vidreres- Campeonat de Llaurada)
27.- IX campionat d’arada de St Isidre (Empordà)
27.- IV Descoberta pel Moianès – Moià *

JUNY:

.- Sega del blat. (Empordà)
16.- Fira del Maquis a Castellnou del Bages.

JULIOL:

8.- Benedicció de tractors. Marzà (Empordà)
8.- Festa del Batre. Marzà (Empordà)
28 i 29 . Panningen (Holanda)

AGOST:

4 i 5.- Mercat de Recanvis i d’Antiguitats. Espunyola (Berguedà) *
4 i 5.- St Girons (França)
11 i 12.- Nordhorn (Holanda)
19- CASTELLBISBAL. Trobada de tractors d’època. *
29 d’ag. al 2 de set.- GREAT DORSET STEAM FAIR 2012 - Anglaterra

SETEMBRE

2.- 2n Campeonat de Llaurada Província de Barcelona – Casserres
11.- Sortida amb tractors a Sant Quirc i Sta Julita (Empordà)
16.– Verema al Celler Espelt (Empordà)

OCTUBRE:

1r dissabte – Pujada a Viladelleva *
20 i 21.- 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

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 2011
Varem començar l’any anant als Tres Tombs de Moià el 29 de gener.
El 3 de febrer vam celebrar l’assemblea general de socis a Santpedor
La segona sortida amb tractors d’època va ser el 13 de març a Castelladral, va ser una sortida
molt bonica, encara que feia una mica de fresca, es va sortir de Manresa cap a Balsareny i Navàs i
a la carretera del Mujal va ser el lloc a on ens vam trobar quasi tots, tret d’alguns que van pujar
per Súria, arribarem pels vols de les dotze a Castelladral que es va fer l’exhibició dels tractors
amb algunes engegades desprès ens van fer un bon arròs i una bona sobretaula. A mitja tarda cada
ú cap a casa seva.
Aquest mateix dia algun soci de Moià, es va participar en la festa del Tres Tombs a Bigues i Riells.
El dia tres d’abril varem fer la tradicional excursió amb autocar visitant EL MUSEU DE LA VIDA
RURAL d'Esplugues de Francolí que va ser molt interessant, acte seguit vem anar a dinar i a la
tarda de retorn vàrem visitar el soci Salvador Giró de l’Arboç lloc a on vem poder gaudir de les
seves peces molt ben restaurades.
El quinze de maig un grup de tractors assistiren per primer any i només al matí a la fira del
comerç i artesania de Casserres (el Bergadà)
La sortida del vint-i-nou de maig va ser a la tercera descoberta del Moianès amb tractors d’època i
es va aprofitar per anar a veure la maqueta de trens de Collsuspina que va ser una cosa digne de
veure (és una de les més importants del país) i vista panoràmica de la plana de Vic i de retorn cap a
Moià que es va fer un gran dinar de germanor, i desprès de una bona tertúlia cap a casa. S’ha
d’agrair a l’organització de Moià per l’esforç i el bon funcionament de tot
Els dies sis i set d’agost va ser la XII FIRA MERCAT DE RECANVIS I ANTGUITATS DE
L’ESPUNYOLA (Bergadà) lloc a on van sortir molta gent i tractors, però va ser una mica deslluïda
per culpa de la pluja, però encara que la pluja ens molestés vam fer un bon dinar i bona xerinola.
El vint-i-u d’agost va ser la festa major de Castellbisbal, lloc a on i va haver molta concurrència de
socis amb tractors, una bona part els hi va posar en Joan Bosch del seu Museu, al matí es va fer un
passa-carrers pel poble on la gent va poder admirar les velles relíquies, i tot seguit un bon dinar
que es va fer al costat del museu, i desprès de dinar el batlle va fer entrega de un record als
participants i ja tothom va anar marxant. S’ha d’agrair l’esforç a la família Bosch per
l’organització.
El vint-i-cinc de setembre desprès de treballar-hi molt es va poder fer el 1er campionat de
llaurada de les comarques de Barcelona a Sant Martí de Torroella (El Bages ) que va ser un èxit
rotund hi van assistir molts concursants i molt públic que van disfrutar de veure com llauraven
aquelles eines dels nostres avis, quedant engrescats per fer el 2on concurs al 2012,
com sempre es va fer un bon arròs al local social de Sant Martí de Torroella i cap al tard cap a
casa. Agrair com sempre a l’equip organitzador.
Es va anar el vuit d’octubre a l’ermita de Viladelleva, ens vam trobar al restaurant (Cal Magre) de
Callús per dinar i desprès tots cap a l’ermita i acabada la funció litúrgica vam retornar tots a les
nostres cases.
El dia 9 d’octubre, algun socis de Moià, van anar a l’Estany a la fira del Moianès, Turisme i Lleure.
Com que va ser un èxit ens van tornar a convidar per la fira de la Puríssima, amb l’assistència
d’onze tractors.
Esperem que el 2012 també puguem gaudir de moltes sortides.

Jordi Beringues
Soci núm. 7
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OPINIÓ
El nostre butlletí tracta de recollir les activitats de l’associació. Des de petites
sortides a rutes de més d’un dia, les peripècies de restaurar un tractor, anècdotes amb el
tractor, informació amb dades històriques d’una marca en concret ... tot això agrupat en un
format anual.
Sempre he cregut que era el més adient ja que la revista plasma la vida de l’associació,
que els socis organitzen, col.laboren o participen en diferents activitats. Però em dono compte
que cada cop costa més de col.laborar en el sentit de fer un article. Potser que el futur del
butlletí passi a omplir-se d’articles transcrits, de traduir articles tècnics sobre maquinària,... i
així serà la manera d’omplir pàgines i segurament podrà sortir a principis d’any.
Es una observació que faig o potser no he sabut copsar el que la gent vol d’aquest
butlletí. Des d’aquí m’agradaria que si algun soci té idees, temps i ganes per tirar endavant
aquest mitjà de comunicació nostra ho digui.

Josep Roca
soci núm. 44

Web de l’associació

: www.tractorclassic.org

Sol·licitud d’afiliació a l’associació

Quota 50 euros
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POBLACIÓ .............................................................................CODI POSTAL.................................
TELEFON.................................................................D.N.I. ................................................................
BANC O CAIXA....................................................SIGNATURA
C.C.C.(20 dígits)...................................................................................................................................
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EDUARDO BARREIROS I LA SEVA EMPRESA (2a part)
Al final del primer article que vam escriure sobre la vida d’aquest empresari Eduardo
Barreiros havia començat a buscar les ajudes que no aconseguia de l’estat Espanyol en
empreses estrangeres. Ara veurem com li van anar aquestes noves iniciatives.

VIDA DE EDUARDO BARREIROS (SEGONA PART)

1960 Es va crear una associació amb l’empresa alemanya Hanomag i van fabricar tractors en
col·laboració.

1961 A partir d’aquest any la fàbricació d’aquests tractors va ser només a la fabrica de
Barreiros. En aquell mateix any Eduardo Barreiros va sol·licitar permís per a produir
automòbils amb motor dièsel, desprès de moltes dificultats, el seu motor EB-55 el van muntar
molts taxistes als seus cotxes.
1962 L’empresa comença a no vendre al mateix ritme i busca altres aliats com l’empresa
alemanya de cotxes Carl Borgward i els dos junts van fer els camions Azor i el Súper Azor.
Les vendes van seguir disminuint i en conseqüència el seu sistema financer es va ressentir, per
tant Eduardo Barreiros va buscar altres socis a l’estranger, com General Motors, que van
oferir-li comprar l’empresa però Eduardo Barreiros ho va rebutjar.

1963 Barreiros Diesel va vendre 4.396 camions i Pegaso
(ENASA) 6.119 camions. Finalment l’empresa nordamericana Chrysler va firmar un contracte de
col·laboració, en el que comprava el 40% del capital a
Barreiros Diesel i li pagaven mil cent milions de pessetes
(1.100.000.000 pts) ( 6.610.577€). Després d’això es van
fabricar vehicles Chrysler i camions Dodge a Espanya.

1964 Van tornar a firmar nous acords, Chrysler
comprava un 35% de Barreiros Diesel per un capital de
divuit milions de dòlars (12.725.452€ valor juliol 2011) i
tindria una opció de compra sobre un altre 5% de las acciones, per una quantitat de dos
milions de dòlars (1.413.828€ valor juliol 2011). Aquí és on Eduardo Barreiros i els seus
germans pràcticament van vendre la seva empresa, ja que totes les decisions passaven per
Chrysler, per tant depenien totalment d’ ella. En aquell moment disposaven d’una fàbrica de
dos milions de metres quadrats a Villaverde, que va ser ampliada per a la fabricació del Dodge
Dart i el Simca 1000. En aquell any Eduardo Barreiros va sortir al diari The New York Times
entre els sis empresaris més importants d’Europa.

1965 Barreiros Diesel va vendre 8.669 camions i Pegaso (ENASA) 8.017 camions.
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1967 El cotxe Dodge no es va vendre com s’esperava, era un cotxe massa gran, sorollós, i amb
alguns problemes de frens. El Consell de Ministres concedeix l’augment de participació de
Chrysler en Barreiros Diesel fins al 77%.

1968 L’empresa estava dirigida pràcticament per personal nord-americà i Bordegaray va
abandonar el Consell de direcció, Eduardo Barreiros i els seus germans venen la resta de
l’empresa a Chrysler. En el contracte de venda existia una clàusula en la que Eduardo
Barreiros es comprometia durant els següents cinc anys a no treballar en projectes de
fabricació i comercialització de cap tipus de motor o vehicle. La seva família i ell van rebre
quasi sis-cents milions de pessetes (3.605.769€). Eduardo Barreiros encara no tenia cinquanta
anys.

1969 Eduardo Barreiros va presentar la seva dimissió com a president de la seva pròpia
empresa. En aquell mateix any va comprar una finca Puerto Vallehermoso de quatre mil
hectàrees situada en Castilla-la Mancha que li va costar cinquanta milions de pessetes
(300.506€). Va destinar tres mil hectàrees al conreu de cereals, mil de regadiu i cinc mil caps
de bestiar. Va crear un gabinet d’estudi de la finca. Però en els següents anys també va
comprar les bodegues Luis Mejía a Valdepeñas, i va invertir en les mines de Viana del Bollo
(Ourense), en l’empresa d’envasos Interbox, i en una empresa Financera Immobiliària.

1977 Alliberat del seu contracte amb Chrysler, va oferir els seus serveis com a empresari
independent a Aràbia Saudí i va tenir la possibilitat de treballar al Marroc, Filipines, Egipte i
Cuba, però no va arribar a cap acord. En aquell mateix any Eduardo Barreiros es va reunir
amb el vicepresident de Cuba, però en aquesta trobada no va haver-hi tampoc cap acord.

1978 Eduardo Barreiros va tornar a Cuba amb el seu advocat i va acceptar el repte d’un
projecte per fabricar motors, en el que si guanyava el concurs, fabricaria motors a la factoria
de Guanajay (a on ENASA ja muntava vehicles). La producció hauria de ser de dotze mil
motors a l’any.
1979 Li van comunicar que tenia que fabricar un motor de sis cilindres i que un dels seus
rivals era Mercedes Benz. En aquest any va tenir un contratemps financer, la inversió feta en
Immobiliària va fer suspensió de pagaments i va perdre part de la seva fortuna, inclús la seva
fina a Ciudad Real valorada en cinc mil milions de pessetes (30.048.076€).

1981 Va firmar un contracte amb el govern cubà de perfeccionament de motors. Alguns dels
seus antics col·laboradors de Barreiros Dièsel se’n van anar amb ell a Cuba.

1982 Els prototips ja estaven acabats, però el govern cubà va demanar a Eduardo Barreiros, i
a Nissan sotmetre aquells motors a unes proves duríssimes. L’empresa Lloyds encarregada de
les proves, va dictaminar que el prototip de motor TAÍNO-Eb que ell havia fabricat les
superava sense cap problema (Taíno era el nom dels indígenes cubans). També va transformar
els motors dels camions russos ZIL a gasoil.

1983 Finalment a la fàbrica que va pertànyer a Ambar Motor, s’hi fabricaria el Taíno-EB. La
factoria tenia moltes deficiències com la il·luminació, però Eduardo la va transformar i
aconseguir que fos considerada una de les millors del món.

1989 Va aparèixer un problema, l’empresa Condièsel de Barcelona els va comunicar que
deixava de fabricar bombes en línea, preocupats pel problema, no els va quedar més remei que
comprar les seves línies de fabricació a Condièsel i instal·lar-les a L’Havana.

1991 Es fabricaven les bombes d‘injecció a Cuba.
1992 Va morir Eduardo Barreiros a L’Havana essent anomenat per aquest país “Doctor
Honoris Causa de las Ciencias”.
4

Aquesta és la història d’un enamorat de la mecànica i el mon dels motors, lluitador i
emprenedor que va dedicar la seva vida a la seva passió.

Bibliografia:
-

Internet

-

Revista Agroterra

-

Llibre “Barreiros Diesel” Fundación Eduardo Barreiros.
Rafael Val Bescós
Soci núm. 74
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TRES TOMBS A MOIÀ
A Moià, en els últims anys, qualsevol activitat serveix per a poder treure els tractors, per a
col.laborar amb el poble o l’entitat que ho organitza.
En els darrers anys el passant dels Tres tombs, com a qualsevol altre poble de Catalunya,
surten tot un seguit de cavalls i carros acompanyant al Banderer i als Administradors.
Vàrem voler afegir els tractors d’època com una evolució del camp, dels animals a la
mecanització amb tractor.
Penso que és un bon complement per ajudar a fer la festa més gran.
Aquest any vàrem ser una vintena. I després de la desfilada es va acabar amb un dinar de
germanor.
Esperem anar-ho fent molt anys!
Josep Roca
soci núm. 44

TRES TOMBS A BIGUES I RIELLS 2011
El segon diumenge de març, com cada any, i dins el calendari de la Federació de Tres
Tombs de Catalunya, es celebra ELS Tres Tombs a Bigues i Riells, (poble de la comarca del
Vallès Oriental) i festa arrelada en molt pobles. A Bigues ha anat creixent en número de
participants a la cercavila, tant en cavalls com en carrosses i darrerament, amb tractors
d’època.
La colla de Moià fa tres anys que hi col.laborem en aquesta diada tant ben organitzada.
El nostre contacta és l’amic i associat, en Pere Chiva i la seva dona Mercè.
Després de fer la rua, anem tots a l’arrossada on ens apleguem fins a vuit-centes persones,
entre participants, acompanyants i organitzadors.
Animem a que la gent visiti el poble i gaudeixi d’aquesta festa !
Josep Roca
Soci núm. 44
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FESTA DE L’ARROSSADA A CASTELLADRAL
Tot va començar al desembre del 2008,
que vam mirar d’organitzar una trobada
de tractors d’època per la festa major
de Castelladral, que es celebra el 1r
diumenge de Maig, i així va ser, es van
reunir 11 tractors.
Tots junts es van trobar a dalt la torre
de Castellnou i van venir en corrua per
la riera de sant Cugat.
L’any a sobre, des de Castelladral ens va semblar que seria mes adequat desplaçar la
trobada a la festa de l’arrossada que es fa el 2n cap de setmana de març, ja que per
festa major teníem masses actes per fer en un sol cap de setmana. Fent la trobada
per l’arrossada els tractors portaven molt ambient festiu a la diada i convidava a
celebrar-ho conjuntament disfrutant de l’arròs que ens fa l’associació Pi tort de
Pala de Torroella.
La primera arrossada es va celebrar el 1984
amb la creació de l’Associació de Veïns i Amics
de Castelladral, i fins a dia d’avui hem anat
celebrant l’aniversari, hi han hagut dies
esplèndids de primavera i dies de fortes pluges
i de forts vents, tot i així, només es va haver
des suspendre el 2010 per la gran nevada que
va caure a la Catalunya interior ja que el dia
abans encara hi quedava casi un pam de neu.
El 2011 van venir 12 tractors, es va
organitzar una ruta que havia de passar
per la llopera de Sant Cugat, però degut a
les fortes pluges del dia abans es va
decidir pujar per la carretera asfaltada.

Enguany hem celebrat la 3a trobada, van pujar
10 tractors, es va fer una ruta amb el punt de
partida a Navàs, es va pujar per la carretera
de Viver i a l’alçada de Coromines es va
continuar per camí de travessa passant pel
Racò de Sant Cugat

Esperem fer moltes més arrosades conjuntes.
Jofre Obradors
Soci núm. 136
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LA RESTAURACIÓ
Ens vàrem proposar restaurar i transformar en “ruteros” els nostres LANZ60 (6006), i
pensant que això serien flors i violes, vam comprar el conjunt de peces a Alemanya. Pensàvem
que la feina no seria complicada, que només faria falta desmuntar les peces velles i col·locar-hi
les noves.
Després d’aquest gasto considerable, hem pogut constatar quant equivocats estàvem.
Resulta que les peces que nosaltres hem trobat al mercat per la transformació eren o són
apropiades pels 35-45, i qui sap si els 55 de FOC.
A l’intentar col·locar aquests conjunts de peces als nostres 6006, ens hem trobat amb grans
inconvenients, els quals ens han obligat a grans modificacions.
En primer lloc ja és important el temps utilitzat en reparar la màquina original, desmuntar,
verificar i muntar de nou.
Col·locar les noves unitats: plataformes laterals, parafangs, parts del darrera, i el més costós,
l’eix davanter que no s’hi avé gens. Els suports dels parafangs, davanters que no saps on posarlos...
Tallar, afegir, posar,treure de nou, posar la plataforma de sota al darrere improvisadament,
fer l’acabat de la part de darrera inventat, i encara no saber si en sortirà res d’ estètic, etc.
Ara la pintura peça a peça, la instal·lació elèctrica nova i seguint els paràmetres de la
legislació actual per a circular per carretera. Cobertura de cabina, els llums davanters i del
darrera, intermitents, etc.
De veritat que mai em vaig imaginar que ens hi passaríem tantes hores, i encara ara no sabem
exactament què en sortirà.
Últimament estem amb els colors de la pintura, la fusta per vestir-los, la coberta de lona, el
vidre, el neteja-parabrises, el “pirulo”...
I també els pneumàtics. Els seients, el volant, els anagrames, les marques i les documentacions
al dia.
Si ho hagués sabut al principi, no ho començo. Ara acabem la paciència, els calés i l’esma.
I després us ensenyarem els tractors acabats i encara hi trobarem moltes coses per criticar i
millorar.
En fi, que jo crec que som una classe a extingir, que no estem prou bons i que ens haurien de
tancar (això sí, en una nau plena de tractors que es deixin re-acondicionar).
En Josep Sagués us pot parlar sobre com han prosperat les nostres discussions, ja que com
sabem, ens hem desafiat l’un a l’altre constantment per a la qualitat de la nostra feina i els
acabats diferencials entre els dos.
NOTA: Em van demanar un escrit pel butlletí, i no sabria que dir-los, així que acceptin el meu
curt escrit.
Jaume Tobella
Soci núm. 39
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SORTIDA AL MUSEU DE LA VIDA RURAL
El passat 3 d’abril del 2011, vam organitzar la 2ª excursió de Primavera per a socis,
familiars, amics i simpatitzants dels nostres estimats tractors d’època, tot i no omplir del tot
l’autocar, el grup que vam poder gaudir del viatge, va ser petit, alegre i amb empenta. Aquesta
vegada vam anar cap a les comarques Tarragonines, concretament a la Conca de Barberà, a
l’Espluga de Francolí, país de vinya i carquinyolis. Allà vam visitar al Museu de la Vida Rural,
vam anar a dinar en un restaurant anomenat ArtRestaurant i a la tarda de tornada a casa, vam
passar a visitar el soci Sr. Salvador Giró a l’Arboç.
El Museu de la Vida Rural, és un museu que vol conservar totes les característiques de
la pagesia catalana, el qual recentment ha estat remodelat i ampliat gràcies a la col·laboració
de la Fundació Lluís Carulla (fundació que defensa i promou la cultura i la llengua catalana, des
dels temps de repressió franquista). La veritat és que aquesta visita es va fer curta, ja que és
un espai molt gran, amb molts detalls interessants i variats, des del funcionament d’un molí
d’oli, la vida d’una família pagesa (amb més o menys recursos) fins a repassar la fauna i la
vegetació de la zona. Tots vam quedar molt contents i impressionats de la quantitat de
material que hi ha dins del museu, del qual nomes es va poder fer una vista general, sense
aprofundir amb gaires detalls, per falta de temps.
Seguint amb l’itinerari marcat, al migdia vam anar a dinar a l’ArtRestaurant, que està
ubicat a la mateixa població, en una antiga masia remodelada, allí vam poder gaudir d’un bon
dinar de Germanor i poder continuar fins a l’Arboç.
Arribant al poble, d’entre les vinyes, treia el cap l’edifici més emblemàtic de la vila, la
Giralda, la qual ens donava la benvinguda a l’Arboç, juntament amb el soci Sr. Salvador Giró , el
qual molt amablement, ens va obrir les portes de casa seva i de la seva col·lecció d’eines que
vam poder veure i fotografiar fins a l’hora de tornar de nou a Santpedor.
Va ser un dia molt intens de visites i nous coneixements, on la majoria d’assistents van
quedar contents amb la sortida, però no podem acabar l’escrit sense agrair al Sr. Giró la seva
amabilitat i col·laboració per ensenyar-nos la seva col·lecció.
Montse Llorens
Sòcia núm. 137
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III DESCOBERTA DEL MOIANÈS
AMB TRACTOR D’ÈPOCA
El passat dia 29 de maig del 2011 varem fer la tercera Descoberta del Moianès amb tractors
d’època. Aquesta vegada ens havíem proposat un itinerari força llarg pel que tocava matinar. A les
8 del matí, a la rotonda de Moià, anaven arribant els tractoristes i acompanyants. Vàrem ser una
trentena de vehicles, forces de Moià, però un nombre considerable provinents del Bages i
Berguedà.
A 2/4 de 9 vàrem esmorzar un bon pa amb tomàquet i embotit davant del taller de l'Opel del soci
Josep Forcada. A les 9 ja pujàvem als tractors per anar engegant i iniciant la marxa. Travessant la
zona industrial ens vàrem dirigir cap a l’esplanada del Prat i cap al Clapers on baixant fins a la riera
continuàvem el camí entre roures i pins pujant cap a la casa de turisme rural de les Closanes. Allà
tornàvem a tocar asfalt agafant la pista d’accés a les Coves del Toll. Continuant varem entrar a la
comarca d'Osona, i tot passant pel costat de l'Espinoi vàrem arribar a Collsuspina que sense parar,
seguirem passant per la casa de l'Espina fins a la urbanització de Puigsagordi. La nostra destinació
era una de les cases d’aquesta urbanització on un antic treballador de la Renfe té muntada una
maqueta de tren i que es pot visitar. En total havíem recorregut uns 16 quilòmetres entre boscos,
camps i masies.
En un espai al costat de la casa varem aparcar els tractors i ens vam organitzar per grups per fer
la visita a la maqueta. Aquesta representava diversos indrets emblemàtics, amb muntanyes, mars,
poblacions, ponts; i es clar, vies de tren i trens anant d'un costat a l’altra. El joc de colors, llums,
l’ambientació d’oficis i mil i un detalls ens van fer passar una bona estona. El propietari explicava
com havia ideat i creat tot aquell món, i el meticulós treball que hi havia darrera de cada petit
racó.
Després de la visita, i per recuperar forces, vàrem fer una mica de vermut, sense que ens
poguéssim allargar massa perquè encara teníem la tornada.
Resseguint el mateix camí arribàvem al punt de sortida a les dues tocades, just per entaular-nos
en un dinar de germanor. En l’expositor del taller ja hi havia les taules muntades per la setantena
de persones que érem, i en Paco Garcia ja ens tenia la ja típica paella a punt.
Després de dinar, i fer una mica de sobretaula per descansar, ja tocava recollir i endreçar els
tractors fins a la pròxima sortida.
Va ser un dia molt bonic, ben assolellat, que vàrem gaudir tant la gent de Moià com tots els que ens
van acompanyar. Cal agrair l’assistència de tots els socis i acompanyants, a tots els que van fer
possible la sortida ja sigui organitzant com col·laborant el mateix dia i, especialment a en Josep
Forcada per deixar el local i donar totes les facilitats per fer possible la trobada.

Jaume Clusella
soci núm. 91
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XII FIRA-MERCAT DE L’ESPUNYOLA
Per tercera vegada consecutiva i en ple estiu, Amics del Tractor d’Època del Bages,va tornar a
col·laborar amb el què es va poder, en aquest esdeveniment. Tot i que sent la XIIena edició
d’aquesta Fira-Mercat, va ser durament doblegat per les baixes temperatures i l’humitat, que en
aquesta època de l’any no sol ser massa de costum, ja que més o menys tothom la recorda pel sol
de justícia que hi cau i la calor que s’ha de suportar, però que d’alguna manera els seguidors més
fidels a aquests esdeveniments no hi van faltar.
Com de costum, tot va començar el dissabte 6 al
migdia, quan les primeres eines van arribar a la
Fira, netes i lluentes per poder exposar i treballar
tranquil·lament
el
camp
assignat
per
a
l’experimentada i assenyada Organització. Després
d’haver fet un bon dinar, sense poder fer una
migdiada amb tranquil·litat, degut a que les bromes
ja començaven a treure el cap per darrera els
turons anomenats de les Maries. Tot i aquestes
amenaces, es va poder anar feinejant, amb la
CLAAS Europa de l’any 1963, que no va poder evitar
els rots i estornuts degut a l’alta humitat, durant la seva demostració de la sega, fent patir els
seus propietaris (conductor i ensacador) per evitar una clavada del trill, que degut a la seva alta
experiència ho van saber portar exemplarment.
Arribat el capvespre, tots els participants, juntament amb els Organitzadors, ens vam acomiadar
de la tarda i entrada a la nit, amb un sopar de germanor i una sobretaula a la fresqueta de la fosca
nit, la qual va ser curta per tornar agafar forces per l’endemà el matí.
El dia 7 de bon matí, les bromes que ens van espiar el dissabte des dels Turons de les Maries, ens
van venir a visitar fent la seva gracieta d’anar remullant durant tot el matí, fins a aconseguir que
el fang s’agafés als peus, que la gent es recollís a dins el Local d’Exposició, degut al plugim, que
anava fent. Tot i aquesta inclemència del temps, que va agafar una zona molt reduïda, però que hi
entrava “l’Espunyola”, ja que venien de diferents pobles veïns, els quals quedaven una mica
sorpresos en trobar la pluja quan al seu poble hi feia sol. Degut a això, encara hi va haver un públic
bastant nombrós, amb ganes de veure els tractors, que foren un bon número que s’hi exposaren i
algunes altres eines vingudes de comarques veïnes. Una de les més treballadores va ser la màquina
de batre, que no es va poder estar de començar el garric-garrac fins a quedar embussada al tirarli les garbes molles (esperem que ja s’hagin eixugat) que s’havien fet el dia abans una garbelladora.
L’arreu tirada per cable amb un Lanz Bulldog de cadenes, que el dissabte ja havia fet una petita
demostració, molt ben rebuda pels assistents, el diumenge no va poder treballar degut a les
inclemències inesperades del temps, no pas per falta de ganes del seu propietari, ajudat del seu
nét.
Per posar punt i final a la mullada Fira-Mercat, els Organitzadors, van improvisar les taules i dinar
de Germanor habitual, a l’interior del Local d’Exposició, una vegada els visitants van anar minvant.
Tot i els problemes d’última hora, l’Organització de la Fira-Mercat i Amics de Tractor d’Època del
Bages, van quedar molt satisfets de la feina feta i pendents de noves edicions que esperem veure i
millorar en el què sigui possible. Tampoc es pot acabar aquest resum de la Fira-Mercat, sense
donar les gràcies a tots els expositors, participants i assistents, per facilitar la feina de
l’Organització, la qual un any més a demostrat la seva eficàcia i resposta davant a les adversitats
sortides al llarg de l’esdeveniment.
Josep Mª Llorens
Soci núm. 110
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SAINT GIRONS
Els passats dies 6 i 7 d’agost, organitzàrem una excursió al poble francès de Saint -Girons.
Aquest poble, relativament a prop d’aquí, està situat a la comarca d’Aude, en una zona amb
aigua a dojo i, per tant, molt verda. Tan sols pel paisatge ja val la pena fer-hi una visita, la qual
considero molt recomanable.
Per arribar-hi, travesseu el túnel del Cadí i després el de Puymorens (que val la meitat que el
primer). Aneu baixant cap a Aux-les Thermes i després, aneu planejant cap a Foix. Amb
quatre salts més ja sou a Saint-Girons.
La qüestió és que, de Moià, en sortírem quatre parelles amb moto i dues amb cotxe. Dormírem
a Foix i l’endemà cap a Saint Girons amb pluja a l’esquena. Ens sabia més greu que
suspenguessin la festa pel mal temps que no pas la mullena, tan lògica si vas amb moto. Però,
arribant a destí, començà a amainar i vam veure que tots els preparatius de la festa estaven
en dansa.
La festa consisteix en una gran desfilada on
hi ha, per descomptat, tractors antics.
D’aquests, es destaquen els Vierzons de foc,
amb tot el seu ritual d’engegada, normalment
dirigit per l’avi de la família.

A més, a la desfilada s’hi troba gent que porta feixos a l’esquena, representació d’oficis
antics, carrosses diverses, algunes, per cert, de molt vistoses; grups de dansa, grups de
músics i bestiar de tota mena: des d’ànecs i oques fins a vaques i bous.
Gairebé totes les dones llueixen vestits molt llampants i la majoria d’homes van guarnits amb
un vestit, que suposo tradicional, que consisteix en una camisa blanca, armilla negra, pantalons
de ratlles, esclops als peus i boina al cap. Els esclops són molt originals, acaben amb una punta
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llarga de diferents mides que mira cap enlaire
i, per estrany que sembli, fan les danses amb
aquests esclops.

L’ambient és molt festiu, amb moltes parades pels carrers: d’antiguitats, menjar de tota
mena, etc.
Com a anècdota, vull parlar del Jaume Padrisa, integrant de la colla. Parlava amb català amb
els membres de la desfilada, que li responien amb francès amb tota la cordialitat, sense que
entengués res ni l’un ni els altres.
Després de dinar a Saint-Girons mateix, tornada cap a casa.
M’atreveixo a recomanar aquesta visita a tots els que us puguin interessar les tradicions
franceses, els tractors i un ambient de gresca i xerinola molt agradable.
Josep Forcada
soci núm. 115
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XV EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA
CASTELLBISBAL
Per quinzè any consecutiu, el passat 21 d’Agost del
2011, va tenir lloc l’exposició de tractor d’època a
Castellbisbal, coincidint amb la Festa Major del poble.
Aquest any s’hi varen exposar 44 tractors, de
diferents marques i models i com sempre en un
excel·lent estat d’originalitat i funcionament.
Com cada any, vàrem fer una volta pel centre de la
població, on els curiosos podien gaudir i contemplar els
tractors en moviment.

URSUS enlairat

Lanz "Raupen Bulldog" de
1942 es prepara per sortir

Diversos tractors
apunt per la volta

Aquest any va ser el segon que l’exposició es celebra al perímetre del Museu del Tractor
d’Època, que a més, es pot visitar i aprofitar els seus serveis i instal·lacions.
També varem gaudir dels fantàstics tractors a vapor en miniatura del Sr. Esteve Corrius i el
Sr. Albert Torras va muntar una parada a la entrada del Museu.
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També, com es habitual, varem muntar la paradeta de l’Associació a càrrec del Sr Sagués i
senyora, on els visitants podien adquirir algun article de record.
Com a novetat, cal destacar que per falta de
pressupost, ens varem veure obligats a fer el
dinar a la mateixa nau del Museu, on gràcies
al Sr. Oscar Taberna i senyora, junt amb
amics amb ganes de col·laborar, varen
organitzar un dinar a base de carn a la brasa,
pa torrat, amanides, etc., que segons opinions
que vaig recollir, va ser més que excel·lent i
potser més agradable i tranquil que
desplaçar-nos a un restaurant.
Aprofito per agrair a la empresa Gruas Caballer, la seva col·laboració en cedir una grua per
enlairar, en aquesta ocasió, un URSUS, el qual es veia des del poble i facilitava la localització
de l’exposició. (www.caballer.info)
A mes agraïm el suport de l’excel·lentíssim Ajuntament de Castellbisbal que, tot i els moments
en que ens trobem, fan possible l’exposició amb la seva aportació i col·laboració.
I també a les següents empreses:

soci núm. 51
MARC BOSCH
soci núm. 51

Lanz Iberica D-3850 amb
la futura generació
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OLIVER STANDARD 70
L’Ajuntament de Castellbisbal, amb la voluntat de difondre i promocionar la Fundació Privada
Museu del Tractor d’Època, varen tenir la idea de posar un tractor a dins de l’Ajuntament.
Després de mirar quin podríem portar, ens vàrem decidir per l’Oliver Standard 70.
Així que el 17 d’abril, vàrem engegar el tractor i cap a l’Ajuntament. Allà ja ens esperaven els
responsables, que tenien tot apunt per entrar el tractor. Vàrem pujar per les escales amb el
tractor en marxa i cap dins l’Ajuntament per la porta principal, amb l’evident sorpresa de
tothom que passava per allà, que no es creien el que veien !
Després de posar-lo bé al seu emplaçament, va estar exhibit fins el dia 3 de Maig.
Va ser una experiència positiva, ja que durant quinze dies, tothom que entrava al Ajuntament,
veia el tractor, amb la seva fitxa tècnica i propaganda del museu.
Aprofito per agrair la col·laboració del Ajuntament per dinamitzar el Museu del Tractor.

Joan Bosch
soci núm.37
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HISTÒRIES DE SEGADORES I LLIGADORES
Després que l’home va aconseguir segar amb volants fer garbes no es va parar de fer
invents fins que l’any 1820, Patrik Bel va aconseguir la primera segadora amb vaivé ( era
una macCormick Deering del grup Harvester). La fàbrica era a Chicago i van arribar a
tenir 9000 treballadors i 12000 agents de venda.

Les primeres que van comercialitzar van ser les que segaven i després del temps les que
agabellaven. També es te de de fer esment altres fabricants com ‘WOD’, BUKEYE,
ADRIANS PLAT, Després de molts esforços van aconseguir treure la manera de construir
un ‘lligador’ que tingués prou èxit (sembla que van arribar a passar uns 10 anys per
aconseguir-ho). El sr. APPLEBY va ser qui va aconseguir fer el millor ‘lligador’, i William
DEERING el va implantar a les factories de Chicago. Va ser cap a l’any 1874. Aquestes
màquines segaven i lligaven amb filferro. Les primeres movien els mecanismes amb
corretges, immediatament ja va ser per cadenes, i cap a l’any 1880 ja lligaven amb cordill.
Primerament, en la seva construcció, hi havia molta fusta, després ja es va substituir per
ferro i també per coixinets de boles i ‘nodillos’. El nom de la marca comercial era
DEERING-IDEAL-HARVESTER.
Segons sembla eren les més lleugeres, fet que era molt important, ja que eren tirades per
animals. Els representants per Espanya era Alberto HALES i CIA. I més tard H PARÉS.
Una altra màquina de segar i lligar va ser l’ADRIANS i CIA de Nova York. Tenia un
sistema diferent que havia suprimit el sistema elevador i per tant era encara més
lleugera, i amb dos animals eren suficients. Tenia un ample de tall d’1,5 mt i tenia un preu
de 1500ptes.
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Diu la història que a Vic en van provar una, qui la va representar va ser Alberto Hales i
Cia.
No cal dir que moltes més firmes comercials van construir màquines semblants i amb èxit.
Marques com MASSEY-HARRIS al Canadà, a Alemanya marques com FAHR, LANZ, KRUP;
a les zones europees la VIKY J F, aquesta solsament portava una sola ‘lona’. Algunes les
van perfeccionar per adaptar-les als tractors equipades amb roda pneumàtica i adaptades
amb ‘toma de força’ anomenades ‘mixtes’ amb amplada de tall fins a 2,40mt.
En quan a fabricants espanyols van ser AJURIA, ARIETA, ALPUEMA i TREPAT,
pràcticament copiades de les marques estrangeres. La casa AJURIA sembla ser que
abans de la guerra va importar unes 1000 unitats de la firma M-H i sembla ser que
d’aquelles una la tinc jo.
Les marques nacionals, deien els clients, no tenien la qualitat que tenien les marques
estrangeres i a més, no eren tant lleugeres, donat que en aquella època no teníem al
nostre país una bona qualitat de matèria prima.
En el que respecte al tir animal, els que més força deserrollaven eren els bous. L’única
cosa era que donat a la lentitud d’aquest es canviava el desarrollo dels pinyons.
També voldria parlar de que les garbes que es feien, eren més grosses que les garbes
segades amb altres gabelladores o amb sega manual.
Una peça per les lligadores arrastrades per tir animal és ‘l’avantren’. Eren dues rodes
davanteres dreta i esquerra que eren per anar de camí. D’aquest estri ja gairebé no en
queda cap.

Albert Torras
soci núm. 1
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BAIXADA DEL DUERO
del 4 al 10 de setembre 2011
Després de 2 anys del Camí de Santiago, hem fet la Baixada del Duero amb els mateixos
companys de la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola, juntament amb els
companys catalans : P.Argemi i Montse, M.Bada i Laura , J.Tobella I Rosalia.

Dissabte 3 de setembre. SAN ESTEBAN DE GORMAZ.
A la tarda ens trobem tots a la Finca LA RASA (Nufri) la
més gran explotació agrària de fruita de Castilla i Leon i la
segona d’Europa. Els tractors estaven aparcats davant
d’arbres plens de pomes. El propietari i l’encarregat de la
finca, ens van obsequiar amb lots de pomes. Al vespre a la
hora del sopar els van agrair l’atenció rebuda.

Diumenge 4 de setembre. SAN ESTEBAN DE GORMAZ – ROA (71 km)
Vam sortir de la Finca LA RASA acompanyats durant 10km,
per el propietari amb el seu LANZ-3806. Passem per pobles
com Alcubilla de Avellaneda. Abans d’arribar a Peñaranda del
Duero ja veiem el Castell. Entrem a una plaça molt gran
envoltada de cases i de l’església d’arquitectura antiquíssima.
Fem parada i visita ràpida perquè anàvem endarrerits.
Reprenem el camí a través de camps plens de vinyes. Entrem
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a la Finca Ventosilla Bodega Real Sitio de Ventosilla. Fem parada. Som convidats a degustar
els vins Prado del Rey i visitem les bodegues .Tenen
una sala a on hi han uns departaments individuals dins
la paret tancats en reixa. Aquí el seus clients poden
guardar el vins i convidar els seus amics a degustarels.
Dinem tard a la Posada Real de Ventosilla, aquí el
Tractor ALLGAYER – R22, s’escalfa molt i vam haver
de canviar per un Deutz. El Barreiros d’en Jaume va
tenir averia però es va poder solucionar.
Vam arribar a Roa a la plaça Major que estava plena
de gent perquè estaven de festes.
Dilluns 5 de setembre . ROA - PEÑAFIEL

(25 km)

Després d’esmorzar, el secretari de l’ajuntament ens acompanya pel poble. Visitem l’església.
Els edificis antics i el modern del Consell Regulador del Vi. Roa es troba molt alterós i podem
gaudir de les vistes.
Als voltants del migdia sortim direcció a las Bodegas Pesquera de Alejandro Fernandez.
Entrem al Condado de Haza, una gran masia de vinyes, a cada raconet màquines antigues del
camp, flors,... Van ser rebuts per D. Alejandro i la seva filla gran que ens van ensenyar la finca
i la bodega.
Durant el dinar, pare i filla, ens van ensinistrar sobre les
propietats dels vins que estàvem bevent. Vam degustar-ne
de 6 a 7 copes diferents. Finalitzada la sobretaula,
reprenem el camí direcció Peñafiel a on arribem vorejant el
Castell. Ens escolta la policia fins a la Plaça del Coso i
deixem els tractors. Es la plaça de toros més antiga
d’Espanya. Al voltant les cases tenen la façana de fusta i
balcons decoració Arabescos.
Dimarts 6 de setembre. PEÑAFIEL-VALTIENDAS-SACRAMENIA-PEÑAFIEL.
Sortim de la Plaça del Coso direcció ruta Valtiendas.
Trobem poblets petits, travessem una gran arbreda,
entrem al Coto de San Bernardo i fem parada. Visitem
l’església restaurada. L’edifiçi del costat a on es fan
esdeveniments socials i que també és restaurat no el vam
poder visitar.
Seguim camí fins a Valtiendas a on tenim la plaça major
plena de gent encuriosida. Deixem els tractors. Aquí tres
joves vinicultors ens conviden a degustar els seus vins.
Ens van posar a cada tractor un ram de raïm, i vam
esbrinar que eren presents oferts pels alcaldes de Valtiendas i Sacramenta.
Van dinar a Sacramenta on gaudírem de bon menjar, bons vins i una llarga sobretaula.
Reprenen el camí. Vam visitar un poble antic. L’església ara és un hotel, passem per carrers
estrets, arcs de pedra, pujades i baixades fortes,... I arribem a Peñafiel als voltants de les 9
del vespre.
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Dimecres 7 de setembre. PEÑAFIEL – VALLADOLID (60 km)
El matí visitem el Castell de Peñafiel. Té forma de vaixell i està en un lloc alterós. Vam poder
gaudir d’unes magnífiques vistes. El guia ens va ensenyar les estances, entre elles hi ha el “El
Museo del Vino’’.
Després de dinar reprenem camí passant pobles que estan a prop del Duero: Pesquera del
Duero, Valbueno del Duero, Olivares del Duero. Abans
d’arribar a Valladolid trobem grans extensions de camps i
molta calor. El camí es feia pesat per les rectes. Vam tenir
una sorpresa a mig camí: en un petit poblet ens esperava un
company de l’associació amb begudes fresques i típiques de
la regió.
A l’arribada a Valladolid, la policia ens va acompanyar fins
al passeig. Tots en filera vam anar a deixar el tractors al
costat de la Feria de la Ceramica. Eren les festes patronals
de la Virgen de San Lorenzo. Hi havia molta gent.
Dijous 8 de setembre.- VALLADOLID - TORO (70 km)
Després d’esmorzar i posar a punt els tractors davant
l’expectació de la gent, prenem la sortida passant
davant l’estàtua de Zorrilla i una part de Valladolid.
Passem per pobles com Villán de Tordesillas, Matilla de
los Caños, Tordesillas, extensions molt grans de camps,
Morales de Toro i Toro. Vam arribar als voltants del
migdia. Molta gent perquè eren les festes. Vam deixar
els tractors a la plaça. A la tarda vam visitar el poble,
tot cases antigues. Davant de la Colegiata Santa Maria
la Mayor hi ha un parc amb vistes sobre el Duero.
Divendres 9 de setembre.- TORO – ZAMORA (40 km)
Com cada dia, un cop a punt tots els tractors, vàrem prendre direcció Boveda de Toro, a casa
d’un company a on hi vam esmorzar. Després vàrem veure
els seus tractors. Seguim el camí direcció a Valdillo de
Guareña. Entrem a la Bodega Dehesa de la Granja de
Alejandro Fernandez. Vam passar pel costat d’uns tancats
plens de vedells i vaques tots de color marró. Aparquem els
tractors en una plaça gran davant d’unes cases que feien un
tancat quadrat, a sota hi havia part de les bodegues.
Amb la filla de A.Fernandez visitem les bodegues que tenen 3.000m2, que foren excavades a
la roca en el segle XVIII.
A l’hora del dinar, A.Fernandez i filla, ens expliquen les
propietats de cada vi. A les postres l’inigualable company
Juan Luis, va cantar al vi i D. Alejandro l’himne de Pesquera,
després d’una gran sobretaula reprenem camí a Fuentesaúco.
Parem a la plaça on torna a haver molta gent L’alcade ens
obsequia en bosses de cigrons de la Comarca.
Pugem als tractors i seguim ruta fins arribar a Zamora a la
plaça. Tornava a estar ple de gent perquè com moltes altres
ciutats estaven de festes.
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Dissabte 10 de setembre. ZAMORA – MIRANDA DO DOURO (65 km)
Posem els tractors a punt i comprovem que alguns trapelles
han desfrenant el Lanz i a d’altres els hi han pres coses.
Prenen el camí direcció Muelas del Pan on hi esmorzen. Un
company hi deixa el seu tractor Nuffield avariat.
La resta del camí es ben diferent. Trobem una Central
Elèctrica, els camps petits emmurallats amb pedres,...
Després de llargues pujades ve la baixada fins el pont que
travessa el Duero. Aquí el Lanz va fer una petita parada
però de seguida vam seguir al darrera de tots. A l’arribada
a Miranda do Douro vam deixar els tractors i vam contemplar vistes fantàstiques del Duero.
Després de dinar ens van donar la placa d’agraïment. L’alcaldessa, ens va demanar que féssim
una volta pel poble amb els tractors.
diumenge 11 de setembre. CREUER AMBIENTAL POR EL DUERO
La travessia pel riu Duero va agradar molt, semblava que
passéssim pel mig d’un fiord petit.
Al dinar de cloenda vam ser molta colla. A la sobretaula
vam parlar de la sortida, del bon temps, de la rebuda de la
gent dels pobles, dels paisatges,...

Ha sigut una altra experiència diferent i molt maca !!!
I ho hem volgut compartir amb tots vosaltres amb aquestes quatre ratlles.
Josep i Montse.
Soci núm. 6
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1er CONCURS DE LLAURADA DE LES COMARQUES DE
BARCELONA AMB TRACTOR D’ÈPOCA
El passat 25 de setembre vam aconseguir fer el primer concurs de llaurada amb tractors
d’època de les comarques de Barcelona.
Va ser una proposta durant una de les reunions i així va néixer i créixer fins a poder portar-la
a terme.
El soci Sr. Jaume Tobella ens va deixar el camp situat a Sant Martí de Torruella. Hi va haver
força participació, uns quinze concursants d’arreu de la província, cada un d’ells amb el seu
tractor d’època: Lanz, Ebro, Deutz, Massey Ferguson, Saca, Fahr, Ford, etc. Les arades que es
van utilitzar eren del tipus basculants i reversibles. Les condicions del terreny no eren gens
òptimes per llaurar ja que hi havia molt poca saó però tot i així es va llaurar. Hi va haver un
gran nombre de públic.
Vam tenir l’honor de tenir entre nosaltres el Sr. Buch, un dels millors Mestres de concurs de
llaurada de Catalunya i d’arreu d’Espanya, ens va guiar a l’hora de marcar les parcel·les i el
reglament a seguir. També va haver-hi un jurat format pels socis de l’entitat, pagesos de la
comarca i amics.
I com a nota d’excepció varem tenir entre nosaltres el Sr. J. Martorell, fabricant d’arades i
maquinària agrícola d’Agramunt, i el Sr. Joan Ferrer, Campió d’Espanya de l’any 1974.
Seguidament es va fer l’entrega de trofeus amb la següent classificació, excepcional el
concursant més jove Oriol Tobella. En primer lloc Sr. Toni Torras amb tractor Ebro 160 i
arada J.Martorell; en segon lloc Sr. Josep Mª Llorenç amb tractor Massey Ferguson 65 i
arada Sort; i en tercer lloc Sr. Jaume Sobirana amb tractor Massey Ferguson 65 i arada
Sort. Hi van haver trofeus i records per a tots els participants i membres del jurat. A
continuació es va fer un dinar al pavelló de l’Ajuntament de Sant Martí de Torruella, tot va
ser un èxit esperant que l’any que ve es pugui continuar i millorar.
Josep Torras Daura
Toni Torras Daura
soci núm. 142
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VILADELLEVA 2011
El passat 8 d’octubre del 2011, novament ens varem trobar per celebrar una altre edició de la
tradicional Pujada a l’ermita de Viladelleva amb tractor clàssic.
Viladelleva és una petita ermita situada al municipi de Callús, de construcció preromànica, on
temps enrere era lloc de trobada i de reunió de fidels i veïns de la zona.
Aquest any, uns quants tractoristes, ens varem trobar a Can Cots de la Riera, on en Jaume
Tobella ens tenia guardats molt acuradament els tractors. Allà varem fer-hi una petita posta
apunt abans d’emprendre la sortida: revisió de nivells, desenganxar les arades, etc.
Seguidament, un dinar a Cal Magre abans d’iniciar la pujada a l’ermita de Viladelleva, va servir
per posar-hi forces.
A les Quatre de la tarda, com és ja tradició, una dotzena de tractor enfilaven l’aplec cap a
l’ermita. Masseys, Ford, Lanz, ... Cal destacar un tractor una mica diferent aquest era un
Eron. Aquest és un tractor molt curiós per la seva mida, disseny, mecànica, però molt original.
Conduït per la nostra amiga Susanna que va fer una pujada excel·lent.
Un cop allà es va celebrar la tradicional missa i l’entrega del panet.
La sortida va ser molt atractiva tant de pujada com de retorn, posant a prova l’antiga
mecànica dels nostres tractors que any rere any no deixen de participar en aquest aplec.
Finalment la trobada acaba i cadascú retorna al seu lloc d’origen: uns rodant i altres amb
camió, esperant que l’any que bé podem tornar-hi a participar.
Ignasi Torné Mohedano
Soci núm. 78
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ANDROMINES, ENGENDROS, APANYOS I PRÒTESIS
El títol d’aquestes quatre ratlles es refereix a la mecànica que es fabricava en aquella
època.
Començo dient que el meu semblar no n’hi hauria d’haver hagut cap enginyer en plantilla, i
menys subvencions estatals que sols servien per a fer engendros mecànics.
Aproximadament seria suficient un 10% de peces per a fer més bé el mateix.
A continuació, tres errors garrafals dels tractors ja jubilats com jo, parits als anys
cinquanta i seixanta.
Hi havia un de blau ( em refereixo als EBROS) que duia els retorns dels injectors dins la
tapa de taqués i el repic trencava els tubs. Hem de recordar que un motor de varis
cilindres, (mentre un baixa l’altre puja per força; i els d’un cilindre ara tot ara res).
Estaves assabentat de l’averia quan convençut de que no gastava ni un gra d’oli, per sobre
del nivell de la varilla sortia brillantina tenyida.
El dipòsit del gasoil, el tenien amb la columna de direcció per dintre, estampat com els ous
de pasqua, poc tardava a plorar el gasoil. A part de partir el tractor per el mig, perquè el
gasoil és un bon ‘aflojalotodo’ també et quedaves sense sola de sabates.
Grans artesans a Manresa, ple d’aigua, ressoldat amb groc, repicat, ja no vessava més i
fins i tot feia bonic.
Com a virtut, tenia el demarré a un costat del bloc i la bomba injectora a l’altre.
En canvi, el vermell ( ara em refereixo al Nurfield 460) porta la bomba injectora sobre el
demarré. Els catàlegs recomanava unes gotes d’oli al demarré. Podien estalviar-se la
recomanació! Estava engrassat permanentment per dins i per fora que fins i tot feia fum i
engegar quasi bé mai. Llamp de llamps deia l’amic del Tintin… mil llamps! I que dolents per
haver estudiat tant.
Li canviaven el motor, un perkins (iniciativa privada) per mi el millor motor del món per un
de subvencionat, que es deia BMC, un trenca-arades señor!!
Un altre, digne dels indis, és que quan tothom va demanar més potencia, a la casa sols
varen arribar a les camises ‘humedas’, més primes. Això si, a mides del sistema mètric
decimal 100x120. I es clar, la corrent estàtica les ratava. Ja podies anar posant aigua al
radiador ja, un sol motor era capaç de vaporitzar tota l’aigua de la sèquia. Amb un sol dia
i transformar-la
en xarop d’oli i xocolata desfeta. Grans Artesans a Manresa,
rectificaven el bloc o enxiquien els pistons (no ho sé) però tornàvem a tenir motor per 3 o
4 mil hores, bastant per l’època, en comptes de fallar tot just estrenat.
I ara ve la bona:
L’hidràulic del vermell, tot un engendro interior, i la presa de força, tot amb la mateixa
maneta, posant-la a diferents calaixos de la guia, es clar, tot això solsament embragant.
La bomba no portava coixinet de suport. (que pobres els anglesos, s’haurien gastat cinc
duros més) Donava la pressió correcte, menys de dos mil hores. Si els arreus pesaven un
xic, les basculants, per exemple, només alçava bé fins a l’hora d’esmorzar i amb valvoliner
de 140.
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Per raons d’algun enginyer il·luminat o per demanda, varen decidir que primer anés la toma
de força i desprès la bomba o visceversa no ho recordo bé, però no es varen poder gastar
cinc duros més amb un coixinet de cap de bomba, varen allargar el puny d’engranatge. El
resultat va ser que el seu propi pes es menjava la bomba d’alumini’ i a les 200 hores la
holgura era tant gran que entre l’eix i la carcassa hi passava un gat amb la cua dreta.
Grans industrials, aquest cop a Tona, una bomba Roquet, regalada de preu, posada al cap
del cigonyal fixada amb dos passamans dos tubs flexibles i anava sempre sense necessitat
de doble embraga . M’ho vaig fer jo, un pobre pagès. La unió era una junta elàstica
‘Estàndard’ .
Com que el ‘desarrollo’ es basa en produir menjar de franc i comprar maquinària molt
cara,. POBRES PAGESOS !
Josep Farràs Rovira
Soci núm. 36
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TROBADA DE TRACTORS D’ÈPOCA
FESTA MAJOR DE SAGÀS
Com ja és tradició a Sagàs, el diumenge 4 de desembre de 2011, es va celebrar la VII
Trobada de Tractors, motos, cotxes antics, maquinària agrícola i artesania.
A partir de 2/4 de 9 del matí, al camp de futbol de Sagàs, s’hi van reunir uns 14 tractors
vinguts de Casserres, Prats de Lluçanès, Balsareny, Sagàs, Olvan i Manresa, a més d’unes
15 motos i uns 40 cotxes. De 9 a 10 els expositors van poder gaudir d’un esmorzar de pa
torrat, botifarra i cansalada a la brasa, cafè i licors. A les 10 del matí hi havia missa a
l’església romànica de Sant Andreu. A les 11 es va donar coca i xocolata desfeta per a
tothom. Durant tot el matí també hi havia una demostració d’escultures amb xerrac, una
filadora, tir amb arc, la III Trobada de Plaques de Cava, trabucaires, la presentació dels
gegants de Sagàs: Andreu i Maria, i manualitats per a la mainada.
Mentrestant, uns quants tractors van poder fer la demostració de llaurar un camp amb
eines tal i com es feia abans. Més tard, quan el camp va estar preparat, uns quants
voluntaris van poder sembrar a mà, fent primer els saions i després amb el sac de blat a
l’esquena tirar el gra amb les mans.
Finalment, a la 1 del migdia, els actes van finalitzar amb el sorteig d’una panera, un pernil i
una caixa de cava.
La festa va ser molt animada, degut a la gran assistència de públic que hi va haver, tot i el
fred, típic de Sant Andreu.
Moltes gràcies a tots per fer que cada any la trobada sigui més lluïda.
Jordi Vilà
Soci núm. 156

Lanz 40 preparant el camp per sembrar
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SORTIDA A L’ESTANY AMB TRACTORS D’ÈPOCA
El consorci per la Promoció Econòmica i Turística del Moianès organitza de forma
itinerant entre els deu pobles que conformen la comarca natural del Moianès, la Fira del
Moianès, Turisme i Lleure.
Aquesta festa es celebra sempre el segon cap de setmana d’octubre. I enguany era el
municipi de l’Estany que li pertocava ser el protagonista. Sta. Maria de l’Estany és un poblet
petit a 8km. de Moià.
Ens van demanar d’exposar els tractors d’època el diumenge al matí. I nosaltres
encantats de col·laborar-hi !!
El diumenge al matí, a primera hora, ja estàvem en marxa per la carretera direcció a
l’Estany. Vam ser uns deu tractors. Una vegada allà, ens van convidar a esmorzar. Vam
aprofitar a fer una volta per la fira i cap al migdia vam tornar a enfilar-nos dalt del tractor
per anar a casa a dinar.
Va ser una sortida molt especial i atractiva !
Josep Roca
soci núm. 44
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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 tractors FAHR D 133N – FAHR D 270 H – FAHR D 15 - DEUTZ F4L514 (60cv) amb
documentació i bon estat
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 515 – Pneumàtics ( cubertes)
Tel. 93 873 43 47

686 67 67 15

Compro: cosetxadores velles, tall màxim de 2,5 mt Tel. 686 455 756
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Transport de tractors ruta del Duero
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3a descoberta del Moianès

