BASES DEL 36è CONCURS D’ESTELLADORS

1. Breu història i descripció del concurs
La població de Torrelles complementava al segle XIX la feina agrícola amb l'explotació del bosc i
va arribar a ser el principal abastador de llenya dels municipis de la vall baixa del riu Llobregat.
Els treballadors del bosc eren els boscaters, un ofici que, amb la pèrdua de valor de la fusta, va
anar desapareixent. En aquest context, per la Festa Major de Sant Pau de l’any 1983, va néixer
el Concurs d'Estelladors amb l’objectiu de recuperar i difondre els oficis del bosc, especialment
la feina d'estellar (obrir troncs de diferents diàmetres amb només uns tascons, una maça, i,
ocasionalment, amb una destral). Al concurs, els estelladors es basen en la seva força i destresa
per a poder asclar els troncs el més ràpid possible.

2. La tècnica d’estellar
S’anomena “estellar” a l'acció de dividir un tros de tronc d'arbre en quatre parts, més o menys
iguals. Per estellar es necessita una maça grossa de fusta, dos o tres tascons de ferro de mides
(pesos) diferents i una destral. La fusta que s’ha d’estellar acostuma a ser de troncs de pi blanc,
tallada en seccions d'uns 60 cm de llarg, anomenades "tions".
Per començar, es clava amb la mà el tascó més petit a la part més tova del tió. És a dir, la que
correspondria al costat on es poden veure que les anelles de creixement són més separades.
Aquesta seria la norma general, però cal tenir en compte també els nusos i desviacions de les
betes que presenti la fusta, evitant-los de principi. Seguidament es comença a picar el tascó per
clavar-lo, primer fluix i després fort, per tal que no reboti ni es torci.
Quan la fusta comença a esquerdar-se, s’afegeix un tascó més gros cap al mig del tió i es pica
amb la maça per clavar-lo. Si cal i podem, es treu el primer tascó i s’empra per obrir la part final
del tió. També es pot casar o emparellar dos tascons per a aconseguir una major obertura de
l'esquerda. En tot moment cal picar ben pla per evitar que saltin o es torcin els tascons.
Un cop ben separades les dues meitats del tros de fusta sovint es troben estelles que les
mantenen unides. Aleshores s’utilitza la destral per acabar de dividir-les. Tot seguit es pren una
de les meitats, es recolza al terra per la seva part plana i es torna a començar el procés fins a
tenir quatre parts o “estelles” de cada tronc.

3. Objecte i finalitats
L’objecte del concurs és promoure, preservar i difondre una de les feines de l’antic ofici de
boscater, que forma part del patrimoni cultural immaterial de Torrelles, el qual representa un
important instrument d'identitat i de cohesió social.

4. Data i lloc del concurs
El concurs tindrà lloc el 27 de gener de 2019 a l’esplanada de Can Balasch de Baix (c. Can Balasch
de Baix, s/n. 08629. Torrelles de Llobregat) dins de la Festa Major de Sant Pau. Per més
informació es pot consultar el programa d’activitats de la Festa Major a la pàgina web municipal:
www.torrelles.cat

5. Participants
Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’omplir una
autorització signada pels seus pares o tutors legals (annex 2 de les bases)

6. Categories
S’estableixen dues categories:
-

Femenina
Masculina

7. Inscripcions
Els participants s’hauran d’inscriure el mateix dia del concurs, i omplir el document d’inscripció
(annex 1 de les bases).

8. Normes
8.1.

Cada participant tindrà una pila de quatre troncs de diferents diàmetres, els quals
s’hauran d’estellar en quatre parts i apilar degudament amb el mínim temps possible.

8.2.

Els troncs seran de fusta principalment verda de pi blanc o, en tot cas, d’algun arbre típic
de Torrelles.

8.3.

Els diàmetres pels quatre troncs seran variats i la llargada serà de 60 cm.
aproximadament. Un d’ells tindrà més dificultat. Les piles estaran supervisades pel jurat.

8.4.

Les piles seran atorgades als participants per sorteig.

8.5.

Un cop s’hagi donat la senyal per començar, els concursants estellaran tots alhora.

8.6.

Els troncs s’estellaran amb la maça i els tascons; la destral només es podrà utilitzar per
tallar les betes que pugui oferir el tronc.

8.7.

El temps serà cronometrat, i el temps no es pararà fins que el concursant hagi acabat
d’estellar totalment els quatre troncs, els hagi apilat degudament i alci el braç.

8.8.

Cada participant ha de tenir una persona voluntària al costat que faci de cronometrador.
L’organització facilitarà alguns cronòmetres però es permetrà fer ús de les aplicacions
de cronòmetre dels telèfons mòbils.

8.9.

Només estarà permès participar amb les següents eines:
Maça de fusta
Tascons reglamentaris
Destral gran i petita

9. Jurat
Estarà format per persones coneixedores de la tècnica d’estellar, del funcionament del concurs
i de les presents bases. En cap cas els membres del jurat podran participar al concurs.

10. Premis
Els premis, tant de la categoria femenina com de la masculina són:
1r premi: 100 euros i trofeu
2n premi: 75 euros i trofeu
3r premi: 50 euros i trofeu
A tots els participants se’ls lliurarà un record acreditatiu.

11. Altres
11.1.

Els participants del concurs d’estelladors assumeixen els riscos que es puguin derivar
d’aquesta activitat i són coneixedors que l’organització i col·laboradors no es fan
responsables de les conseqüències que pugin succeir en el transcurs d’aquest.

11.2.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i dels drets i de les
obligacions que se’n deriven.

11.3.

Els participants autoritzen que pugui aparèixer la seva imatge en materials audiovisuals
corresponents al concurs d’estelladors.

11.4.

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Per a més informació:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Tel. 93.689.00.00 (ext. 118)
www.torrelles.cat
cultura@torrelles.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Organitza:

ANNEX 1:

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS D’ESTELLADORS

I. Dades identificatives del participant
Nom:

Cognoms:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

CP:

Adreça electrònica:

Edat:

II. Declaració

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:

(marqueu-hi una X)

Que assumeixo els riscos que es puguin derivar de la participació al concurs
d’estelladors i de qualsevol accident que es pugui produir durant la participació en
aquest concurs.
Que assumeixo que els organitzadors i col·laboradors no són responsables de les
conseqüències que puguin succeir durant el transcurs del concurs.

II. Autorització

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge,
AUTORITZO: (marqueu-hi una X)

Que la meva imatge pugui aparèixer en materials audiovisuals corresponents al
Concurs d’Estelladors per qualsevol forma o mitjà.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, amb la
finalitat indicada.
La participació al Concurs d’Estelladors implica l’acceptació de les bases.

ANNEX 2:

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS D’ESTELLADORS (MENORS D’EDAT)

I. Dades identificatives del participant menor d’edat
Nom:

Cognoms:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

CP:

Adreça electrònica:

Edat:

II. Dades identificatives del pare, mare o tutor legal
Nom:

Cognoms:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

Adreça electrònica:

CP:
Edat:

III. Declaració
DECLARO, com a mare, pare o tutor legal, el següent: (marqueu-hi una X)
Que, en nom del meu fill/a, assumeixo els riscos que es puguin derivar de la
participació al concurs d’estelladors i de qualsevol accident que es pugui produir durant
la participació en aquest concurs.
Que, en nom del meu fill/a, assumeixo que els organitzadors i col·laboradors no són
responsables de les conseqüències que puguin succeir durant el transcurs del concurs.

IV. Autorització
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge,
AUTORITZO, com a mare, pare o tutor legal, el següent: (marqueu-hi una X)
Que la imatge del meu filla/a pugui aparèixer en materials audiovisuals corresponents
al Concurs d’Estelladors per qualsevol forma o mitjà.
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, amb la
finalitat indicada.
La participació al Concurs d’Estelladors implica l’acceptació de les bases.

