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SALUTACIÓ

Tinc l’honor i privilegi de dirigir-me a
vosaltres com a president de la nostra Associació
Amics del Tractor d’Època del Bages.
Aquest IV campionat de llaurada de les
comarques de Barcelona es celebrarà als municipis
de Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar on
tots hi sou convidats, en aquest esdeveniment
esperem aconseguir una gran repercussió i
implicació en el sector agrícola.
Aquest any s’han organitzat dos dies d’esdeveniments, on tothom pugui gaudir
de les diferents activitats organitzades per l’associació .
Duran el transcurs del dissabte i diumenge hi haurà exposició de tractors
antics i de nova generació, demostració de diferents mètodes de treball, tan amb
tractors com amb màquines de batre, engegada de motors estàtics i tractor de vapor ,
també incorporem una subhasta d’un atractiu tractor antic.
A partir de les 6h. de la tarda es podrà gaudir d’una marató de Country.
El programa del diumenge està ple d’actes, començant a les 9h. del matí amb la
recepció de participants en el concurs de llaurada, a les 10h inici del campionat de
llaurada i posteriorment es farà l’entrega de premis, a les 14h hi haurà un dinar de
germanor amb tots el socis i participants del concurs i tothom que ens vulgui
acompanyar.
Vull agrair de manera especial el treball de la junta directiva, a la comissió del
campionat de llaurada, als col·laboradors de cases comercials, als ajuntaments de Sant
Vicenç Castellet i Castellbell i el Vilar, diferents col·lectius i persones que han
realitzat un gran treball perquè aquest esdeveniment sigui un gran èxit i referent per
una propera edició.
Només em queda dir, que passeu tots una bon cap de setmana gaudint dels
tractors i activitats organitzades.

Ignasi Torné Mohedano
President
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III CAMPIONAT de LLAURADA
TRACTOR d’ÈPOCA de les COMARQUES de BARCELONA
El III Campionat de llaurada amb tractors d’època de les comarques de Barcelona, es va
celebrar el dia 15 de setembre del 2013, al camp del costat de l’aeròdrom del Prat; a la finca
del Prat, de Moià.
El dia abans, els organitzadors vam començar amb el marcatge de les parcel·les tot delimitant
la zona a llaurar, així com la resta de preparatius.
El diumenge van anar arribant els tractors de diferents indrets.
Es van fer les inscripcions, amb un total de 16 participants.
Mentre s’esmorzava es va fer el sorteig de les parcel·les.
Amb la col·laboració dels jurats de Girona i de Moià es començà a
preparar el concurs. Ales 10 del matí els tractoristes van
començar amb la llaurada, amb la incertesa de si el temps
deixaria poder acabar el concurs, ja que la boira s’anava arrossegant i de tant en tant queia
alguna gota.
Cap a la una del migdia, es va poder acabar la llaurada,
sense que el temps fes massa la
guitza.
Seguidament el jurat va fer les
últimes valoracions i recompte
de punts per determinar la
classificació dels participants i
l’entrega de premis.
En primera posició va quedar en Josep Ma Llorens, de Casserres.
En segona posició en Nasi Torné de Castellgalí
I en tercera posició en marc Cardona de Manresa
A part dels classificats, també es va entregar un trofeu al participant més jove i al
participant més gran. El més jove va ser en David Xirgo de Llagostera, i el de més edat en
Jordi Beringues soci de Navarcles.
Per l’entrega de premis es va comptar amb la presència de Dionís Guiteras, alcalde de la vila
Moià i diputat per ERC al Parlament de Catalunya.
Paral·lelament, es va fer una exposició d’una desena de tractors antics i algunes fotografies
antigues de les feines del camp, que van aportar veïns de Moià.
Finalitzada l’entrega de premis, es
va anar a dinar al restaurant de
l’aeròdrom del Prat, just al costat
del camp del concurs. Van ser 78
persones. Acabat el dinar i la
sobretaula, es va donar la festa per
acabada.
Jaume Clusella
5

6

ARADES A DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES
Com acoblarem una arada al tractor i el regularem, perquè llauri correctament.

Fig. 1ª - L'encreuament d'eixos és el centre "G"

Fig. 2ª - L'encreuament d'eixos és el centre "G"
Croquis, fig. sup. i inf., mostrant el centre de gravetat, variable en funció de l'estructura de
cada tractor. Concursos de llaurada, amb tractors d'època.
Les demostracions o concursos d'habilitat en la llaurada, amb diferents tipus d'arades i, amb
tractors clàssics, s'estan popularitzant, en els últims temps i, és molt instructiu veure
evolucionar els tractors durant la demostració, en cadascun dels concursos que es convoquen.
Analitzant els reportatges fotogràfics i, com es veuen els diferents arades enganxats al
tractor, observant els solcs voltejats, es pot apreciar deficiències, que indiquen alguna
deficiència en el coneixement general del sistema d'acoblament, entre l'arada i el tractor, a
més dels reglatges essencials, indispensables, que s’han de fer
Amb aquest treball, espero ser capaç de posar un granet de sorra, descrivint la forma de
regular, la majoria dels tipus d'arada que, enganxats al tractor corresponent, són els
veritables protagonistes, juntament amb el tractorista participant. Hem de pensar que, el que
es tracta de valorar, és l'execució de la llaurada: la profunditat, l'aparellament de la terra
voltejada, solcs ben executats (bé semblants) que no es puguin distingir, a simple vista, les
passades d'anada i tornada.
L'angle de la terra voltejada, és molt important, estimat en 75 º, respecte al fons del solc.
Aquest angle, finalment, determina la velocitat d'avanç del tractor. A velocitat d'avanç
excessiva, la terra és llançada més lluny (l'angle es tanca) i si aquesta velocitat és massa
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lenta, aquest angle s'obre. La terra capgirada, caurà al fons del solc i dificultarà l'execució de
la propera passada.
Arada acoblat al tractor. A remarcar:
a) Els braços inferiors de l'elevador i la bancada de l'arada, sempre s'han de mantenir
paral · lels al terreny.
b) El braç tercer punt en posició inclinada apuntant a l'eix davanter
c) Si volem més pressió sobre els pneumàtics de tracció (2 rodes motrius), l'eix tercer
punt, hauria d'apuntar a prop del centre de gravetat.
d) Si volem millorar la penetració, en terreny dur, el posicionarem el forat més baix del
capçal de l'arada, sempre que el tractor no s'aixequi de la seva part davantera.

Fig. 3ª .- Braços inferiors de l'elevador i el xassís de l'arada, sempre paral·lels al terreny,
encara que per l'altura del àncora (gola), causa de la grandària de l'arada, aquest en un pla
inferior.
El primer pas és acoblar l'arada al tractor, al sistema tripuntal. Per a això, en primer lloc,
fixarem la bola esquerra del braç inferior, després la bola dreta del braç. Per mitjà de la
maneta, ho ajustarem a l'altura del bulón de l'arada. Finalment, ancorarem el tercer punt, el
superior, que s'acobla, primer, al capçal de l'arada i després al punt d'ancoratge del tractor.
Després de la maniobra, tornarem el tirant articulat del braç dret a la seva posició correcta,
si és el cas d'una arada reversible.
Ajust de la profunditat del solc, ample de labor de 1a pala Iniciem el solc i veiem si el control
hidràulic està regulant a la profunditat desitjada. Si no tingués control hidràulic, la regularem
de la següent manera: escurçant el braç tercer punt, per donar profunditat o bé, allargant-lo
per reduir aquesta profunditat, és a dir, en el primer cas posarem l'arada punter i en el segon
cas "talonero". L’ arada hauria de disposar de rodeta, en el cos posterior, per assegurar la
profunditat desitjada.
Per aconseguir un correcte volteig de la terra tallada, d'haver una correcta relació entre
l'ample i la profunditat del solc: la relació és que la profunditat del solc ha de ser aprox, 2/3
de la seva
amplada. De manera que, per a un ample de solc de 40 cm. la profunditat del solc ha de ser =
40 x 0,707 = 28 cm. (Arrel quadrada de 2) En les arades de bancada baixa (distància curta
des de la part inferior i la punta de la reixa), per aconseguir que els braços inferiors del
hidràulic segueixin paral·lels al terreny, pujarem els bulons de l'arada a l'altura dels braços
8

inferiors del hidràulic, que situarem en posició horitzontal, un cop la roda estigui el fons del
solc i l'arada a la profunditat desitjada.- Si cal, es farà un nou trepant, per allotjar el boló del
tercer punt, i aconseguir una inclinació del braç convenient i apunti a l'eix davanter. En el cas
d'aquest quedés massa baix. Veure les recomanacions de la Norma per a les tres categories,
d'acord amb la potència dels tractors Les categories i la posició dels forats del capçal de
l'arada són regulades per la norma ISO 730, on s'estableixen, les següents:
Categoria 1ª

Categoria 2ª

Categoria 3ª

Tractores

Fins a 48 kW ( 65 CV.)

Fins a 92 kW ( 125 CV.)

Des de 80 a 125 kW ( 108 a 250 CV.)

Altura del Capsal.

460 mm. (+- 1,5=)

610 mm. (+- 1,5)

685 m.m. (+- 1,5)

Normalment, les altures especificades, són mesures de centre de boló de l'arada al centre del
trepant, per ancorar el tercer punt superior. Alguns arades ambivalents porten mecanitzats
els tres forats, un a cada distància indicada. Els arades seran ho seran, si tenen l'alçada de
coll suficient alta o els perns de l'arada estan situats a l'altura adequada, com s'indica més
amunt. Es tan important que la primera pala aixequi la mateixa amplada de terra que les altres
que, em permeto mostrar, el croquis de la figura 4ª.
Figura 4ª
Al croquis s'indica l'alineació de la reixa tallant de la primera pala amb la part interior del
pneumàtic o roda de ferro. Si no fos així, canviaria el volum de la terra voltejada que
presentaria desigualtats d'altura en els solcs voltejats, veient, en la distància, les passades
de l'arada.

CV. a la barra de tir (Nb) per pala o cos d'arada, en funció de l'ample de reixa i
duresa de la terra.
Amplada en polzades

12”

14”

16”

18”

20”

Amplada en cm.

30

35

40

45

50

Profunditat del treball cm.

21

25

28

32

35

CV. Terra lleugera (40 Kg/dm2)

4,72

6,41

8.28

10,57

18,90

CV. Terra mijana(60 Kg/dm2)

7,86

10,74

13,76

17,68

21,50
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CV. Terra forta (80 Kg/dm2)

10,97

15,05

19,24

24,70

30.-

CV. Terra extra Forta (100 Kg/dm2)

14,14

19,35

24,25

31,38

38,70

Com conèixer al tractor necessari: Tenim dos arades de 16 polzades. (4 dm x 2,8 = 11,2 dm) i
un terreny Fort (80 kg. Dm2) i cada pala precisa 19,24 CV. Així tindrem:
CV. motor

19,24 x 2 : 0,65 : 0,85 = 70 CV.

Vull insistir en el que es diu, relatiu al croquis figura 4a, que ho torno a mostrar el croquis
següent, fig, 5ª i, és possible, faci més assimilables les explicacions de l'anterior figura.
Figura 5ª
Fixeu-vos en la posició de la pala, respecte a la roda, fixin-se en l'interior de les arada, les
dues àrees de terra voltejades I fixin-se en la fletxa que indica l'àrea de terra que serà
voltejada, per les dues arada. Només aixecant àrees exactes, obtindrem un camp llaurat amb
solcs ben aparellats. Ara, per la importància que suposa, vaig a insistir, també, en el tema del
volteig de la terra. Està experimentat que, perquè el tall de l'àrea hagi de ser una àrea
rectangular. I en posició plana, perquè obtinguem un correcte volteig de la pala i la relació
profunditat / alçada ha de ser l'arrel quadrada de 2 l'ample es a dir, 40 cm. d'ample x 0,707
= 28 cm. de profunditat.

"A" = Ample de feina = ample de reixes 40 + 40 = 80 cm.
Espero que hagi estat capaç d'obrir una finestra, al millor coneixement de la capacitat de
regular una arada i de descriure com actua, adossat a un tractor, Només que hagi aconseguit
ampliar aquestes habilitats, els veritables protagonistes, els nostres entusiastes tractoristes,
s'assimilen altres noves, a la recerca de l'excel·lència i, l'objectiu proposat, es complirà.
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Figura 6ª
"Angle mitjà" de la vertedera indica, (segons proves pràctiques, en arades Kverneland, Finca
Duquessa de Villahermosa, Pedrola, Saragossa) que el resultat va ser: Volteig eficaç i estalvi
de gasoil. Un -12%, fent la comparativa, amb altres arades, equipats amb altres tipus de
arada, muntades en angle més obert. (Kaverneland 33è) altres 38/40 º.
Per completar, en major mesura, els coneixements dels lectors i, fer-los més comprensibles,
es mostra un dibuix, en el qual Es veu, amb més claredat, com actuen les forces que
transfereixen pes a les rodes motrius, en un sistema tripuntal, en aquest cas Ferguson, i la
línia de força que, des del tercer punt, pressiona sobre les rodes davanteres:
Fig. 7ª
Les fletxes ens mostren la transferència de pes (pressió) de:
a)
b)
c)
d)

Braç, tercer punt d'ancoratge, a més, actua el control de profunditat.
L'arada suspès transfereix el seu pes sobre les rodes motrius. Tot llaurant.
El pes de la terra sobre les arada és transferit sobre les rodes
Part de l'esforç de tracció és transferit sobre les rodes motrius.

Les fletxes indiquen com el sistema exerceix la transferència de força. Pressió sobre les
rodes del darrere. I la transferència de força del braç tercer punt, sobre l'eix davanter
(pressió)

Fotografia mostrant la feina d'un tractor ben regulat
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PROGRAMA
IV CAMPIONAT DE LLAURADA AMB TRACTOR D’ÈPOCA DE LES
COMARQUES DE BARCELONA

DISSABTE, 20 DE SETEMBRE
- A partir de les 9h. recepció de tractors
- 12h. Batuda
- 16h. Subhasta d’un tractor antic
- 18h. Marató de Country
DURANT TOT EL DIA EXPOSICIÓ DE TRACTORS I DEMOSTRACIÓ DE
TREBALLS AMB TRACTORS ANTICS

DIUMENGE, 21 DE SETEMBRE
INSCRIPCIONS
Fins al dia 18 de setembre del 2014
tel. 639 15 19 49 Ignasi
El campionat de llaurada amb tractors d’època està condicionat a que el tractor i
arada siguin anteriors de 1970

Horari:
- De 8h a 9h. recepció de concursants i inscripció
- 10h. Inici campionat
- A les 12:45h. el jurat dóna per finalitzat el temps de llaurar i es procedirà a fer el
recompte de puntuacions, per conèixer les classificacions definitives.
- 13:45h. Entrega de premis
- 14h. Dinar de germanor
HI HAURÀ SERVEI DE BAR I BARBACOA
PER DINAR CAL INSCRIURE’S PRÈVIAMENT
12
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Recuperació de Tractors Antics
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ARADES BASCULANTS
Arades basculants: Martorell; Triginer etc.

A la fotografia, veiem una arada Martorell,
durant el 1er campionat de llaurada de
Barcelona, amb tractors d'època, organitzat
per l'Associació D'amics dels Tractors d
'Època, del Bages.
Aquest tipus d'arades van ser populars, fabricats a Agramunt, Lleida, per tallers
pioners en la construcció d'equips d'arades i elevadors hidràulics, per al camp català i
espanyol, per dues dècades, des del 1940 al 1960. Com podem veure, en la fotografia,
es tracta d'arades alternatius, compostos per dos cossos, un d'anada i un altre de
tornada que, mentre un cos aquesta llaurant, el "company" queda suspès. Tenia
l'avantatge que, mentre esperava l'alternança, en quedar un cos suspès, llastrava les
rodes motrius.
Els cossos, que munten les arada, segueixen les mateixes regles que s'han explicat:
paral·lelament al terreny, en el sentit de l'avanç i en el sentit transversal. Han de
mantenir la vertical. Igualment, el primer cos, ha de ser ajustat seguint la línia
interior del pneumàtic, per tal que es compleixi el requisit, que no és altre que, el
primer cos d'una arada de diverses arada, llevant el mateix volum de terra que cada
un dels altres.
El paral·lelisme del bastidor amb el camp, en el sentit de l'avanç, s'ajusta mitjançant
el tirant roscat que fixa el bastidor i la "torreta" de la peça de connexió. El
paral·lelisme transversal, de aconseguirà, afluixant la femella frontal del bastidor, que
ens permetrà el poder actuar sobre el cargol, per donar uns graus de rotació del
bastidor de forma convenient. Aquest arada, format per dos cossos, van units per una
peça "petaca" que els uneix a l'enganxi, situat molt a prop la caixa del diferencial, a
una certa alçada sobre el camp: (uns 50 cm.) Encara que aquests arades no poden ser
enganxats al sistema tripuntal, tot i portar rodeta de camp, al final de l'última pala,
per assegurar la profunditat, transfereix certa pressió sobre les rodes motrius, per
l'acció de l'esforç de tir, que exerceix pressió , sobre la "petaca" que fixa l'arada a
l'enganxi del tractor.
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ARADES ARRASTRADES, DE TIR LLIURE
Aquests eines, com es dedueix de l'enunciat, són arrossegats per un braç articulat o
per cadena, la seva regulació segueix els mateixos paràmetres que s'han explicat, amb
l'excepció que, tant amb els de braç com els de cadena, de llençar l'arada seguint la
línia imaginària del centre de tir de l'arada. Com a exemple pràctic podria dir que en
una arada trisorc (tres solcs) aquest centre se situa, aproximadament, prop de la
punta de la pala de (la segona) en la seva part baixa, on es recolza la reixa
Normalment, les regulacions d'aquests arades segueixen els mateixos principis
explicats, quant a la seva paral · lelisme amb el camp. La profunditat s'ajusta per mitjà
de tres rodes de camp, amb regulació independent.
Hem de tenir en compte que és més complex regular la posició del braç de tir o
cadena, de manera que, per mitjà de tempteig, haurem esbrinar el centre de tir,
actuant de la següent manera:
Si patim error i enganxem l'arada excessivament a la dreta del centre de tir, vist des
de dalt, aquest, en tirar el tractor, desplaçarà l'arada cap a la dreta, cap a la terra
llaurada i voltejada.
Si, per contra, enganxem la cadena o el braç cap a l'esquerra, el, esforç de tir
desplaçarà l'arada cap a l'esquerra, estrenyent les "costaneres" dels seus cossos,
contra la paret del solc.
Per tant, hem de buscar el punt frontal, a l'ample del xassís de l'arada, que coincideixi
amb la línia imaginària del centre de tir. Només aquesta alineació permetrà que les
eines avanç de forma estable.
Naturalment, en les arades que treballen a tir lliure, no hi ha transferència de pes
sobre les rodes motrius, per tant, el braç o cadena de tir, han d'estar enganxats, a la
part posterior del tractor a una alçada, convenient sobre el terreny, de manera que
formin un angle de:
20 º (graus) = a un pendent d'un 34%. Menor grau de transferència del tir sobre les
rodes
25 º (graus) = a un pendent d'un 42% Grau mitjà "transferència del tir sobre les
rodes
30 º (graus) = a un pendent d'un 50% Grau alt "transferència del tir sobre les roda
A remarcar: el pendent o pla inclinat, serà donat per la diferència d'altura entre
l'enganxi del Arada i l'enganxament o punt ancoratge del tractor. Aquest últim,
sempre per sota de l'eix del pont posterior.
Els arades Kverneland que, PHSA i PIMSA, de Barcelona, van importar de Noruega,
només eren coneguts al País, per ser utilitzats en els campionats mundials de llaurada. A
partir d'importar, tant en quantitat com en varietat, la seva qualitat de materials i
disseny, van consolidar la marca a Espanya i el parc d'unitats Kverneland poden comptar
per milers. Vegem l'equip disponible de arada, per a diversos tipus de conreu. Si no
16

recordo malament, el tipus de pala triada, per a la Península, va ser la núm 5ª, com més
general i multipropòsit.

Un consell universal: El secret d'un treball excel·lent i amb un mínim consum de gasoil,
és el que, els puxons i retlles , tinguin el seu afilat restaurat. I una regla, també,
Universal: "el 47% de l'esforç de tir d'un arada és absorbit en tallar el prisma de
terra, abans de ser voltejada ".
Tinc la confiança que, aquestes indicacions sobre arades, siguin apreciades per tots
els aficionats, restauradors, de les nostres associacions. Són producte de lectures,
cursets i experiències pràctiques, d'un recorregut professional, no sé si intens, però
si llarg.

Tractor Massey Ferguson, executant
una excel·lent conreu, amb una arada
ben regulat, en terreny humit, propi
dels camps d'Anglaterra.

Juan Artigas Campás, Febrer de 2012
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REGLAMENT DE LES PROVES DE LLAURADA
La competició constarà de proves de llaurada sobre rostoll.
Els concursants hauran de trobar-se en el lloc de les proves a l’hora fixada amb
l’equip de competició. La falta de puntualitat serà motiu de desqualificació.
El Jurat fixarà la profunditat mínima del solc i les dimensions de les parcel·les a
llaurar. El concursant serà informat d’aquests límits i és la seva obligació conèixer
aquestes instruccions. De tota manera sempre podrà demanar als ajudants i membres del
jurat els aclariments pertinents.
El material que utilitzaran els concursants per a les proves de competició podrà ser
el següent:
x Un tractor amb rodes, de sèrie.
x Un arada bicols o trisolc de reixes, fixa o reversible, suspesa o arrossegat i
únicament proveït dels accessoris normals: fulla, rascadora i orelletes planes
En les proves és obligatòria la realització de la tasca de llaurada anomenada de
"competició" i que especialment consta de les quatre parts següents:
x Solc d’obertura
x Fer el cavall recte i ben fet
x L’escurada recta i neta
x Solc de tancament
Les parcel·les mesuraran si és possible 20x100 metres, però en tot cas les seves
dimensions les fixarà el Comitè de les proves en el moment del sorteig.
Les proves de llaurada començaran amb el solc d’obertura, per a la realització
d’aquest treball els concursants disposaran de 20 minuts. A continuació les proves tindran
una parada de 40 minuts com a màxim, i en aquest temps el Jurat obtindrà les dades per
qualificar la tasca efectuada.
Represes les proves, els participants disposaran de 2 hores i 40 minuts. Per a les
dues modalitats, tant de fixa com reversible.
La qualificació de la tasca de llaurada realitzada per cada participant es farà
d’acord amb la puntuació especificada en les fitxes oficials. El Jurat es dividirà en grups
de tres membres, qualificant cadascun d’aquests grups diferents fases de la tasca, uns
des de les capçaleres i altres des de les posteriors.
En les proves de llaurada, al senyal de fi, tots els concursants han d’haver conclòs
el seu treball. S’autoritza l’acabament d’un solc ja començat, però sense que el tractorista
aturi l’avanç del tractor. En un altre cas, per calcular la penalització es procedirà com
segueix:
x Es descomptarà 1 punt per minut de retard en el solc d’obertura i 5 en el final.
x Passats els deu minuts de retard (sense justificació) el concursant quedarà
desqualificat.
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x S’admetrà com a justificació que s’hagi produït una averia mecànica o presentat una
circumstància aliena al concursant. En el cas que el concursant es vegi obligat a esperar al
seu veí per continuar amb la segona part de la tasca (en la qual s’ha d’adossar sobre els
solcs llaurats per aquest), haurà d’avisar a "l’auxiliar del Jurat" que li correspongui, que
donarà compte al jurat perquè li siguin deduïts aquests temps d’espera del seu temps
total i corregir l’entroncament.
Per traçar correctament l’alineació del solc d’obertura es permet la col·locació de
tres fites en la parcel·la, que podran ser retirats per un ajudant del tractorista. Aquesta
serà l’única ajuda que podrà rebre el concursant al llarg de tota la prova de llaurada.
En les proves de llaurada els concursants de les parcel·les extremes que no tinguin
veí pel costat on han d’iniciar la llaurada, hauran de traçar un solc sobre el qual recolzarse. El traçat d’aquest solc es farà durant el termini invertit pel Jurat per qualificar el
solc d’obertura.
Queda totalment prohibida i serà motiu de desqualificació qualsevol correcció de la
feina feta amb les mans, els peus o de qualsevol altra forma. En el cas particular
d’ensopegada amb un obstacle s’haurà de marcar aquest amb l’ajuda dels auxiliars del
Jurat.
Igualment està prohibida d’utilització de qualsevol tipus de connexió amb l’exterior,
ja sigui de paraula, aparells de comunicació. (Mòbils, walky, etc.) o qualsevol altre mitjà.
El solc de tancament ha de quedar visible sobre la tasca tan sols una petjada de la
roda del tractor. El tractorista ha d’acabar el solc de tancament voltejant cap al costat
on es troba el seu solc d’obertura; per a això podrà efectuar prèviament una passada en
va per fora de la parcel·la. La presència de més d’una empremta en la parcel·la serà
penalitzada amb 10 punts. Si volteja el solc de tancament cap al costat contrari al solc
d’obertura, serà penalitzat amb 10 punts.
Els auxiliars del Jurat en les proves de llaurada seran els encarregats de mesurar la
profunditat de la tasca i de prendre nota de les penalitzacions pertinents per retard, per
existència de doble rodada i altres normes establertes.
Únicament les persones designades per la Comissió Organitzadora i proveïdes del
distintiu corresponent estan autoritzades per romandre en el recinte acordonat de les
parcel·les durant l’execució de la Competició. Aquestes persones s’han d’abstenir de
subministrar qualsevol ajuda els participants, ja sigui d’obra o de paraula.
Tota infracció d’aquest article comporta l’expulsió d’aquestes persones de les
parcel·les i la penalització del concursant que s’hagi beneficiat de l’ajuda en qüestió.
Els jutges nomenats pel Comitè d'Arada són els àrbitres de les proves. Les seves
qualificacions i decisions durant el desenvolupament de les mateixes serà inapel·lable.
Qualsevol circumstància no prevista per aquest Reglament, serà sotmesa a la decisió dels
tres membres delegats per l’organització, nomenats amb aquesta finalitat, la resolució
serà inapel·lable i vinculant.
Els concursants classificats per a les Proves Finals podran participar-hi amb arades
fixos o reversibles, a la seva elecció, que en tot cas hauran de fer saber al Jurat abans de
començar els entrenaments oficials.
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COL·LABORADORS I AGRAïMENTS
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Salvador Magem
Toni Torras Daura
Associació de LLauradors Professionals de Girona
MG Búfalos Bages
Escola de Country
Museu del tractor d’época - Castellbisbal
Unió de Pagesos
Agroxarxa SL
Agricola Fargas SL
Agrícola Sovi
Maquinària Agrícola Puig SL
Tallers Bascompte SL
Torras Maquinària Agrícola
Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola
Serveis Agrícoles i Industrials Quicu
Vicenç Maquinària Agrícola
Agència S. Garrós
Excavacions i Transports Vicenç Cardona Santasusana SL
Excavacions Montserrat SL
Celler Cooperatiu de Salelles SCCL
Ignasi Torner (pare)
Grues Rubio Pubill
Pere Argemí
Joaquim Deu
Fèlix Fargas Morera
Joan Ferrer Arnau
Xavier Sancliments
Jaume Masque
La Serra del Teix

1959 Cariñena
Tractor propietat de Jaume Tobella

