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1.   FES LA TEVA
COMPRA ONLINE A

www.latraca.cat

2.   RECULL LA TEVA
COMANDA A QUALSEVOL 
DELS NOSTRES PUNTS
DE RECOLLIDA*

3.   AQUEST ANY 
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SÍ!
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4x9e
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Caixa amb 11 articles:
Bengala Colorines
+ Bengala Normal
+ Grillos
+ Super Cebetes
+ Ojos Locos

+ Conos Serpentinas
+ Girasoles Pequeños
+ Font Hit
+ Crispitas
+ Ajitos 
+ Rotor Trícolor.

Caixa amb 18 articles:
Bengala Normal (2)
+ Bengala Colorines (2)
+ Grillos
+ Bombetas Grandes (3)
+ Ojos Locos
+ Conos Serpentinas

+ Girasoles Grandes
+ Font Hit
+ Sonrisas
+ Ajitos (3)
+ Tubbies
+ Rotor trícolor.

Caixa amb 18 articles:
Cebetes (2)
+ Ajitos (2)
+ Bombeta (2)
+ Sonrisas (2)
+ Hilo Tirón (2)

+ Botella Serpentina
+ Perro Cagón (2)
+ Pistola Serpentina
+ Gallina Turuleca
+ Bengala Normal (2)

ESTALVIA`T
6 e

ESTALVIA`T
15.50 e

ESTALVIA`T
12.50 e

25e

18e 

F1

F1

F1

cat.

cat.

cat. ARTICLES
D’ÚS

INTERIOR

LOTS OFERTA
SANT JOAN30e 



30e
Caixa amb 31 articles:
Bengala colorines
+ Bengala normal
+ Ballet de luces
+ 100 Americanos
+ Font Castellers
+ La font
+ Font Mariposas
+ Coet Silbador
+ Font grillos

+ Font Picolo
+ Traca Americanos (3)
+ Zic Zac
+ Ajitos
+ Crispitas
+ 50 Picos de oro
+ Traca Picos de oro
+ Belzebú
+ 6 Girasoles pequeños
+ Ojos locos

+ 25 Pk2
+ Font Makako
+ 50 Super cebetes
+ 12 Tábanos
+ Pitón
+ Sonrisas
+ Rotor tricolor
+ Escuadrilla de ataque
+ Conos serpentinas

Caixa amb 17 articles:
100 Americanos
+ Ballet de luces
+ Ojos locos
+ Font Samba
+ 50 Picos de oro

+ La Font
+ Bengala colorines
+ Bengala normal
+ 25 Pk2
+ Crispitas
+ 12 Tábanos

+ Font Hit
+ Font Picolo
+ Font Mariposas
+ Rotor tricolor
+ Conos serpentinas
+ Belzebú.

F2
cat.

F2
cat.

ESTALVIA`T
9.50 e

ESTALVIA`T
14.50 eCaixa amb 11 articles: 

Piulas
+ 25PK2
+ 100 Americanos
+ Trueno Splash
+ Traca Americanos (2) 

+ Zic Zac
+ 100 Linces
+ Crispitas
+ Valencianets
+ 50 Picos de Oro. 

ESTALVIA`T
4.50 e

22.50e 

F2
cat.

Caixa amb 12 
articles: Font 
Tontonys
+ Monfort
+ Surtido 
Neuquen

+ Mariposas
+ La Font
+ Yasur
+ Tubbies
+ Hit
+ Font Dulce 

Música
+ Samba
+ Castellers
+ Font Karioka.

ESTALVIA`T
20 e

F2
cat.

30e

55e

99e
ESTALVIA`T
20.50 e

Caixa amb 23 articles: 
Volador Poti Poti
+ Tro P2
+ Valencianets
+ 100 Americanos
+ Rotor tricolor
+ Zic Zac
+ Bateria Anigami

+ Bateria Ítaca
+ Escuadrilla de ataque
+ La Font
+ Monfort
+ 25 Pk2
+ Candela 10 bolas y LT (2)
+ Tro Extra Nº6
+ Tro Extra Nº 10

+ Belzebu
+ 12 Tábanos
+ Pistola serpentinas
+ Mega traca 250 picos
+ Gran bengala normal
+ Bengala Tri colorines
+ Silba boom
+ 2 Zánganos.

F3
cat.

per encàrrec



Realitzen una lleu 
detonació que fa que 
salti la caputxa i surti 
un assortiment de 
petites joguines.

Esclata quan el llances amb força a terra. Esclata quan la llances amb força a terra.Esclata quan la llances amb força a terra.

Bengala de 17 cms. que realitza una aurèola 
de petits estels.

Bengala de 30 cms. que realitza una 
aurèola de petites estrelletes.

Bengales de 47 cms. que realitzen tres canvis de llums 
de color blanc, vermell i verd.

5
uts.BENG. TRICOLORINES

10
uts.BENGALA NORMAL

10
uts.GRAN BENGALA NORMAL

SORPRESA
GIGANTE

1
uts..

SORPRESA
GRANDE

1
uts..

SORPRESA
PEQUEÑA

1
uts..

per encàrrec

per encàrrec

AJITOS 50
uts. SUPER CEBETES 50

uts. BOMBETA COCODRILO 50
uts.

2e

1e

4e 3e1,50e

3,50e

18e

16e

12e

2x6e 4x9e

OFERTA
BENGALES 5e

ESTALVIA`T
2.50 e

2 BENGALA NORMAL
1 GRAN BENGALA NORMAL 
 1 BENGALA TRICOLORINES

Traca de 20 trons consecutius de 
baixa intensitat.

Produeix una successió de 250 esclats de 
mitjana intensitat.

Realitza 40 trons consecutius de mitjana intensitat.

Realitza una successió de trons, cada mig metre, i acaba 
amb un gran tro.

Realitza una successió de trons, cada mig metre, i acaba 
amb un gran tro.

Realitza una successió de trons, cada mig metre, i acaba 
amb un gran tro.

Realitza una successió de trons, cada mig metre, i acaba 
amb un gran tro.

TRACA AMERICANOS 1
uts.

TRACA PICOS DE ORO 1
uts.

MEGA TRACA 250 PICOS 1
uts.

TRACA VALENCIANA 10 METROS

TRACA VALENCIANA 20 METROS

TRACA VALENCIANA 30 METROS

TRACA VALENCIANA 50 METROS

1
uts.

1
uts.

1
uts.

1
uts.

3x1e

3x2e

15e

25e

40e

35e

60e

Realitza una successió de 30 trets que combina 
colors variats i cracker.

Realitza 10 trets amb una preciosa cua 
daurada i al final del recorregut fa una 
detonació de mitjana intensitat.

Emet una successió de 20 trets de cua 
de cracker daurat.

2
uts.10 BOLAS L Y T

1
uts.KRAKATOA

1
uts.30 BOLAS

3e

8e

4e

5e

MECHAS
 2X1 e

Traca enrotllada que s’estén i realitza una 
increïble successió de 1.500 esclats.

TRACA 1500 PICOS 1
uds.

Ó Ó3e/ud. 2,25e/ud.

Per encàrrec. Pots demanar aquests articles a la teva caseta més propera o bé fer la teva comanda a www.latraca.catPer encàrrec. Pots demanar aquests articles a la teva caseta més propera o bé fer la teva comanda a www.latraca.cat

SORPRESES

BOMBETESTRAQUES

CANDELES
ARTICLES

D’ÚS
INTERIOR



Realitza una font verda amb un intens xiulet i finalit-
za amb una explosió de gran intensitat.

Trons valencians de metxa verda.

Tro amb metxa de seguretat, que realitza una
impressionant explosió.

Tro de metxa estopí que realitza una 
impressionant explosió.

Trons de metxa estopí que realitzen una 
impressionant explosió.

Trons de metxa estopí que realitzen una 
impressionant explosió.

Tro de metxa estopí que realitza una 
impressionant explosió.

SILBA BOOM 10
uts.

VALENCIANETS 20
uts.

TRUENO EXTRA Nº4, 6 5
uts. TRUENO EXTRA Nº 8, 10 5

uts.

SÚPER EXTREM ROJO 5
uts.

TRUENO THOR 5
uts.EXTREM AZUL 5

uts.

7e

7e

4e

5e

6e

7e

12e

15e

22e

MECHAS

 2X1 e

MECHAS 2X1 e

Realitzen una explosió.

Realitzen una petita explosió.

Realitzen una explosió.

Petits trons que fan una 
explosió de baixa intensitat.

Trons que realitzen una 
tronadora explosió.

Realitzen una intensa explosió.

*Aquests petards no es venen 
separats de l’oferta.

Realitzen una explosió de mitjana intensitat.

* L’oferta està composta pels productes exposats o similars.

Esclaten amb moderada intensitat.Realitzen una petita explosió.Realitzen una explosió per finalitzar amb 
un sorprenent efecte cracker.

Realitza un 
eixordador 
soroll!

2 €
ud.

**El lot pot incloure 50 Picos o Gallos.

LINCES 100
uts..

100 AMERICANOS 100
uts.

TORPEDOS 4
uts.

PIRO TUBERS 4
uts.

P2 10
uts.MINI CHAMPION 25

uts.

TRUENO SPLASH 10
uts. PETARDOS DE CHINA 80

uts. PIULAS 72
uts.50 PICOS DE ORO 50

uts.

1,50e
2,50e

2,50e

3,50e

1,50e 2e

4e

LOT
TRONS*

OFERTA
SÚPER THOR

5e
30e

1,50e* 2e*

ESTALVIA`T
3.50 e

ESTALVIA`T
11 e

OFERTA EXTRA ELS 4
PER 18e

ESTALVIA`T
4 e

2x3,75eÓ

2,50e**

1,87e/ud.

ELS 3 PER

TRONS



Realitza petites explosions de 
crackling de color.

Gira sobre si mateix, es posa dret i fa un 
cercle d’espurnes vermelles i verdes.

Petites explosions mentre es desplaça 
en Zic Zac.

Produeix un cercle lluminós rotatori de colors 
vermell, verd i groc.

Realitza cercles de llum blanca amb 
lluernes daurades girant ràpidament.

Gotets que, en ser encesos, emeten 
una llum espurnejant i intermitent amb 
efectes de flaix.

Realitza un gir sobre si mateix, fent un 
cercle d’espurnes de color i finalitza amb un 
sorprenent efecte de cracker.

Produeixen una petita explo-
sió per deixar sortir divertides 
serpentines de colors.

**Pot incloure Ojos Locos o Pitón.

6
uts.GIRASOLES

GRANDES

6
uts.SONRISAS

6
uts.

10
uts. PISTOLAS

SERPENTINAS
BOTELLA
SERPENTINAS

3
uts.ROTOR TRICOLOR

6
uts.BELZEBÚ 5

uts.ZIC ZAC 10
uts.CRISPITAS 3

uts.OJOS LOCOS

2e

2e*

4e

4,50e

3e**2,50e*

LOT
TERRA*6e

ESTALVIA`T
4e

Produeix un petit esclat i expulsa 
serpentines de color.

1,50e 2,50e

2,50e

2,50e

Boles de fums de diferents colors.

6
uds.BOLAS DE HUMO

S’eleva realitzant un gir helicoïdal de color. S’eleva girant sobre si mateix deixant 
una cua verda.

S’eleva en forma giratòria realitzant un cercle 
de llum intens de color vermell i verd.

S’eleva ràpidament deixant una cua platejada 
i una corona de color.

*Aquests petards no es venen separats de l’oferta.*Aquests petards no es venen separats de l’oferta.

Dispara un tret que fa que surti un paracaigudes que 
descendeix il·luminat per una llum vermella.

Fa una ascensió girant i realitzant un cercle d’espurnes 
de color. Finalitza amb un sorprenent  cracker.

Tres avions s’eleven, realitzen una cua blanca i al final del 
trajecte desprenen un paracaigudes.

PARAPENTE 2
uts.

2
uts.SUPER DRON

2
uts.DIÁBOLOS12

uts.TÁBANOS 4
uts.DRACULINES 2

uts.ZÁNGANOS

3e*

4e

3,50e 3,50e 3,50e

2,50e*

LOT
VOLANTS*

6e
ESTALVIA`T
3.50 e

2e*2e

Realitza un gir al terra per elevar-se helicoïdalment realitzant 
un intens xiulet i finalitza amb un efecte de color verd.

MARIQUITA 2
uds.

6e

Realitza una ràpida ascensió fent un gir helicoïdal i finalitza 
amb una explosió amb efecte combinat de color verd i vermell.

6
uds.MINI HURACANES

3
uds.ESCUADRILLA DE ATAQUE

Genera una expansió de la pastilla 
ubicada a la part posterior en forma 
d’un divertit excrement.

Tira de 50 cm que realitza petites 
explosions d’espurnes de cracker 
de color.

Realitza una font de color i acaba amb la 
gallina posant l’ou.

1
uts.PERRO CAGÓN 3

uts.PITÓN GALLINA TURULECA 3
uts.

5e

2,50e 2,50e

7.50e

OFERTA LA 

GRANJA
ESTALVIA`T
2.50 e

ELS 3
PER

¡NOVETAT!

EFECTES TERRAEFECTES VOLANTS

FESTA



 

OFERTA FONTS
PETITES

OFERTA FONTS
GRANS

SÚPER
MIXING

FOUNTAIN

10 sortidors petits amb efecte de cracker 
daurat i diferents colors: vermell, groc, 
verd o violeta.

Assortit de 4 petites fonts que fan espurnes
i efecte cracker amb diferents colors.

Sortidor de llarga duració que finalitza amb 6 carcassetes de colors 
vermell, verd i blanc.

Sensacional volcà d’intensa i brillant llum plateja-
da de gran intensitat i duració.

Sortidor de pluja de perles colorejades amb salze 
daurat, crisantems blancs, efecte acústic i crackling 
blanc final.

Sortidor de desmai daurat amb 
perles verdes i cracker final.

Sortidor amb doble xiulet, perles 
blanques i grogues 
i cracker final.

Sortidor d’intensa pluja daurada amb 
perles verdes i blanques acompanyades 
d’harmònics xiulets.

Sortidor amb doble xiulada, perles 
blanques, grogues i cracker blanc 
final.

*Aquesta font no es ven 
separada de l’oferta.

Sortidor resplendent de llum blanca que alterna amb 
trets de xiulets i estela daurada.

Sortidor de colors amb xiulades molt 
intenses i sorprenent final amb boles 
ballarines de colors.15”

19”

18”

36”
25” 35” 25”

17”/un

10”/un 10”/un

20”

23”

70”
100”

100”

240”

 30”/un

 50”

Realitza assortiments de llum blanca 
amb xiulets, efecte vermell i verd amb 
cracker.

Sortidor daurat amb gira-sols blancs, 
serpentines  i efectes multi-flaix.

Sortidor amb doble xiulador, perles blan-
ques i grogues  i cracker blanc final.

Volcà de llum intensa de color blanc, de gran 
força i llarga durada.

Sensacional volcà de 7 tubs amb intensa i brillant 
pluja de colors variats de crisantem.

Sensacional volcà de 8 tubs amb intensa i brillant 
pluja de colors variats de crisantem.

Multi-sortidor que alterna en la seva 
espectacular combinació  efectes de 
xiulets, cracker i variació de colors: 
vermell, verd, daurat i blau.

1
uts.PICOLO 1

uts.SAMBA

1
uts.MARIPOSAS

2
uts.LA FONT

10
uts.GRILLOS 4

uts.TUBBIES

MAKAKO 2
uts.

MONFORT 1
uts.

WIKI 1
uts.

1
uts.FUENTE TAROT 1

uts.PALMERA IMPERIAL

1
uts.NIT DE REVETLLA

1
uts.UTOPIA

1
uts.CASTELLERS 1

uts.DULCE MÚSICA1
uts.KARIOKA 1

uts.TONTONYS

2,50e

1,50e

2,50e

2,50e 3e

5e

5e 5e*

7e

4e

2e

8e 8e

16e

19e

17e

45e

16e
ESTALVIA`T

3 e

ESTALVIA`T
2 e

ESTALVIA`T
7e

4,50e 4,50e

TEMPS
APROXIMAT

Font de diferents sortidors que realitza efectes de 
cracker, xispes i intermitents en diferents colors. 70”

1
uds.

1
uds. ALEGRÍAGRAN FUENTE BLANCA

12e

MECHAS 2X1 e

Realitza efectes de cracker i estrelles 
de color.

1
uds.HIT

15”

6e

21e

¡NOVETAT!

LES 3
PER

LES 3 PER

FONTS



230e

1
uts.ANTIAÉREA 25 MISILES

1
uts.ANTIAÉREA 81 MISILES

48 trets amb efecte d’àlia, peònia, 
coco i flaix en verd, lila, daurat, blau i 
vermell, amb cues verdes i blaves.

35 trets amb esteles multicolor i efectes 
coco, peònia, corona, cracker, flash i 
crisantems  amb un intens final. 50”40”

36 trets d’esteles vermelles i verdes amb efectes 
multicolor i final de Kamuro vermell i coco. 60”

Volador amb petita 
cua daurada i petita 
detonació final.

Volador que produeix un 
triple xiulet.

Volador amb cua platejada 
que fa xiulets.

Volador núm. 4 que realitza una ràpida ascensió i fina-
litza amb una gran detonació de titani (Elysium Tro), 
o finalitza amb unes precioses palmeres de diferents 
colors (Elysium Color).

Volador núm. 4 que realitza una roncadora 
i finalitza amb una explosió i una preciosa 
palmera de color.

Volador núm. 4 que realitza una ronca-
dora i finalitza amb una explosió i una 
preciosa palmera blanca.

Volador de petites dimensions que realitza una forta pujada i finalitza amb 
un tro (Shovien Tro), o finalitza amb una palmera multicolor (Shovien Color).

Volador núm. 8, que realitza una ràpida ascensió
i finalitza amb un impressionant esclat de titani.

Assortiment de coets de gran qualitat. 
Cadascun d’ells realitza un increïble i 
meravellós efecte de colors.

Per encàrrec. Pots demanar aquests articles a la teva caseta més propera o bé fer la teva comanda a www.latraca.catPer encàrrec. Pots demanar aquests articles a la teva caseta més propera o bé fer la teva comanda a www.latraca.cat

Assortit de 12 coets amb diferents 
efectes de llum i color.

Volador que s’eleva a gran alçada 
amb una estela daurada i amb un 
fort esclat final de color.

Bateria de 25 o 81 míssils amb cua platejada, que 
alternen xiulets i petites detonacions.

20”

50”
Successió de 16 trets amb estela 
de color i efectes de petites 
carcasses verdes, vermelles i 
flash amb cracker. 20”

36 trets seqüencials, cadascun 
dispara un estel que produeix un 
efecte de cracker i color durant la 
seva pujada. 30”

16 trets de cues vermelles
i verdes amb variació d’efecte 
de coco vermell i verd amb 
obertures blaves i final amb 
cracker flaix. 20”

25 trets d’esteles vermelles i verdes amb 
obertura multicolor, acabant amb coco
i flashes amb cracker. 40”

20 trets de cues amb variació de color
i pluja multicolor natural amb flaix. 45”

COHETE
SILBADOR

12
uts. COHETE

CARCAJADA
12

uts.COHETE
TRUENO

12
uts.

VOLADOR
POTI POTI

12
uts.TEXAS ROCKET 6

uts.

5
uts.COHETE ELYSIUM TRUENO / COLOR 5

uts.COHETE RAPAPORT 12
uts.COET SHOVIEN COLOR / TRO

5
uts.COHETE BURÁN TRUENO 5

uts.COHETE ATÓMICO 5
uts.SURTIDO GLAMOUR

1
uts.DELIRIUM

1
uts.ANIGAMI

1
uts.OYAMA

1
uts.ÍTACA

1
uts.QUITO

1
uts.ARUSHA

1
uts.SEÚL 1

uts.USHUAIA

2,50e2,50e

6,50e

6e

2e

4e 8e

9e

100e

170e

14e

17e

24e

15e

22e 40e

40e
70e

16e

24e

75e

50e

40e

35e

24 trets de cues verdes, vermelles i 
daurades amb perles multicolor. Final 
d’ona de brocade i centre blau. 50”

1
uts.OPORTO

TEMPS
APROXIMAT

Selecció de 5 coets que realitzen una forta 
ascensió i finalitzen amb una meravellosa 
variació de palmeres.

5
uds.SURTIDO MOSQUETEROS

131 trets verticals i en ventall, amb efectes multicolor i final 
d’arravatament de set trets amb cua i efecte. 85”

1
uds.VALENCIA

MECHAS

 2X1 e

OFERTA
COETS

OFERTA
BATERIES

ESTALVIA`T
2 e

ESTALVIA`T
5 e

5e 20e

c/ud.

99 trets diadema, salze i coco de colors 
vermell, verd, blanc i groc. 80”

1
uds.CADAQUÉS

ELS 3
PER

LES 2
PER

COETS BATERIES



CODI DE COLORS:
En el moment d’edició 
del catàleg, les classes 
són correctes. Poden ser 
modificades al llarg del 
transcurs del mes.

 

 

Cat. F1

Sense categoria

Cat. T1 +18

Cat. F2 +16

 Cat. F3 +18

BUSCA LA TEVA 
CASETA MÉS
PROPERA

NA

facebook.com/LaTracaCatalunya

youtube.com/latracaes

www.latraca.cat
+12

COMPRA  A
www.latraca.cat

I RECULL LA
COMANDA A L’ENDEMÀ* A LES CASETES

DE SEMPRE

*Aquests artificis no requereixen de cap autorització governativa segons article 121 del RD989/2015, pel que no es aplicable l’article 141 ni la ITC8.

*Si fas la comanda abans de les 22h la servirem a l’endemà a la caseta de la teva elecció. Consulta les condicions a www.latraca.cat

Per encàrrec. Pots demanar aquests articles a la teva caseta més propera o bé fer la teva comanda a www.latraca.cat

Preus amb IVA / IGI inclòs. Preus i imatges vàlids als punts de venda detallats fins el 23 de Juny de 2020 (inclòs) llevat d’error o omissió d’impremta. Segons estableix la ITC 17 del 
RD989/2015 la empresa no efectuarà vendes superiors a 10kg. de matèria reglamentada per comprador. L’empresa fa saber que l’article 167.3 del RD989/2015 estableix que es pot transpor-
tar en un vehicle fins a 15kg. de matèria reglamentada dels productes de categoria F1, F2, F3, T1 i P1.

Les bosses tindran un preu de 0,05 €, d`acord amb l`article 
195.3 de la llei 5/2017 de 28 de març que estableix que està 
prohibit el lliurament gratiuït de bosses de plàstic.

PER MOTIUS D’ESPAI, LES CASETES TINDRAN UN ESTOC LIMITAT DELS PRODUCTES QUE APAREIXEN EN AQUEST CATÀLEG. EN CAS DE QUE NO 
HI HAGI ESTOC D’ALGUN DELS PRODUCTES, NO ES PODRÀ SUBSTITUIR PER UN ALTRE SI NO S’ESPECIFICA EXPRESSAMENT.

MANRESA: C/ SACLOSA, 42

PLATJA D’ARO:  AV. CASTELL D’ARO, 104

ST. FELIU DE GUÍXOLS: C/ CANIGÓ,
S/N – COSTAT COMISSARIA MOSSOS C/ RIBERAYGUA, 33

395e

585e

650e

Per esdeveniments que busquen amplitud d’efectes juntament 
amb un final espectacular.

Destinat a esdeveniments mediterranis degut als seus vius 
colors i elegants, juntament a un ritme intens.

Ideal per esdeveniments frescos i dinàmics, on es busqui 
espectacularitat i la intensitat del show.

ESPECTACLES
    PROFESSIONALS 
PER A CELEBRACIONS
    PARTICULARS*

INTENSITAT

158
DISPARS

INTENSITAT

152
DISPARS

INTENSITAT

183
DISPARS

ALÇADA

40
METRES

ALÇADA

50
METRES

ALÇADA

50
METRES

DURACIÓ

90”
SEGONS

DURACIÓ

90”
SEGONS

DURACIÓ

120”
SEGONS

CALIBRE

25
MIL·LÍMETRES

CALIBRE

30
MIL·LÍMETRES

CALIBRE

30
MIL·LÍMETRES

EFECTES

21
DIFERENTS

EFECTES

14
DIFERENTS

EFECTES

31
DIFERENTS

VALPARAÍSO

COPACABANA

LA MERCÈ DE BARCELONA

PACK
SUPERSHOWTIME

1200e
ELS 3 PER

1
uds.

1
uds.

1
uds.


