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mes de setembre, és on crec, que
hem de tenir un compromís més
gros als assajos i on es faran les
proves més serioses, on es veurà si
estam en condicions de dur el tres
de vuit o el quatre de vuit a
Tarragona. 

Sincerament, crec que si hi ha un
compromís per part de tots d'acudir
als assajos, una mica de
tranquil·litat a la gent del tronc
(assolir el repte amb naturalitat i
fermesa) i deixar de banda una
mica els possibles egos i remar tots
cap a una mateixa direcció, crec

que, és possible descarregar un
castell de vuit, que aquest podria ser
l'inici de molts de castells de vuit. I si
no pot ser, tranquils, vaig dir a principi
de temporada que l'objectiu era pas-
sar-nos-ho bé fent castells i crec que
fins ara ho hem aconseguit. Si no
podem dur un castell de vuit al con-
curs, durem els que tenguem en
aquell moment, amb molt d'orgull i
dignitat.

I seguirem assajant...

Joan Riera

que anàrem a les festes desenals
de la Candela a Valls.

Tenc esperança que molta gent que
fa temps que no ve a la colla s'animi
a participar d'aquesta experiència
nova, perquè el vintè aniversari de la
colla no pot tenir millor colofó que
formar part d'aquesta fita castellera
amb, no tots, perquè sempre ens
faltara gent estimada, però si molts
dels qui una època o una altra han
format part de la nostra gran família
castellera. 

A Tarragona podem fer coses gross-
es, coses grosses que  només es fan
amb esperit de superació, d'unió i
de compromís amb la colla. Ho
tenim tot per aconseguir-ho tot, però

Fent pinya

Escric aquest article el dilluns 1
d'agost. Falten dos mesos exactes
per al cap de setmana del Concurs
de Castells de Tarragona. Ja hi som,
el ritme de gent apuntada al viatge
és bo, però encara es pot millorar,
així que encoratj a tots aquells que
encara no s'hagin decidit perquè s'a-
nimin a anar amb la colla a una
experiència que sens dubte serà
única. I no perquè no puguem anar-hi
altres anys. Tot i les dificultats
econòmiques i logístiques que
suposa un viatge així estic segura
que no serà la darrera participació
dels Al·lots de Llevant al concurs.
Però sí serà especial pel fet de ser la
primera, com especial va ser el
primer viatge de la colla, a
Torredembarra, o la primera vegada

no ens ha de faltar el convenciment
que ho podem fer, i un darrer esforç
per arribar a l'octubre al cent per cent. 

Perquè per tocar el cel dels vuit pisos
no només fa falta gent sinó també
assaig, assaig i assaig. Ningú sap com
aniran les coses, però mai ens ha de
quedar la sensació de no haver inten-
tat amb totes les forces assolir els
nostres objectius. Quan tornem de
Tarragona podrem dir que vàrem
donar el millor de nosaltres mateixos
perquè una colla de Mallorca par-
ticipàs de ple dret al Concurs de
Castells.

Setembre de feina

Hola Al·lots.

Comença el mes d'agost i com
aquell que diu, amb els deures fets
de cara a la nostra participació al
concurs de Tarragona. Durant aque-
st mes tendrem dues actuacions
importants; Sant Llorenç i Sant
Joan. Seran actuacions per consoli-
dar els castells que hem fet aquesta
temporada i que ens serviran per
començar el proper mes amb confi-
ança. Perquè per a mi el mes, més
important de la temporada serà el

Carme Rosselló

EL CAP DE COLLA
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Vine els dies 1 i 2 d’octubre al
Concurs de Castells a Tarragona dimecres, 10 d’agost,

darrer dia per apuntar-s’hi
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AGOST DE 2006

El butlletí del mes d’agost de fa
deu anys es presentava amb una
imatge de l’actuació de Portocristo
a la portada. Precisament, l’actua-
ció de Portocristo era un dels eixos
de l’escrit del cap de colla.
Sebastià Grimalt destacava que hi
havíem pogut descarregar el pri-
mer quatre de set amb agulla de la
temporada, un any en què es reno-
vava el pilar de cinc. També desta-
cava un tres de set en solitari a la
fira de Sant Jaume i comentava
que no havíem resolt la manca d’e-
fectius a la canalla. Malaura-
dament, l’ escrit de Joan Pascual,
president de la colla, no podia ser
tan positiu. En Joan recordava na
Margalida Veny, castellera i mare
de castellers de la colla que ens
havia deixat feia algunes setma-
nes. També tenia unes paraules
per a Mariona Galindo,  la castelle-
ra dels Capgrossos que també
havia perdut la vida feia poc.

Antoni Vidal tornava a signar la
crònica castellera, crònica que par-
lava de les actuacions de Son
Servera, Portocristo i de la fira de
Sant Jaume. Entre d’altres coses,
n’Antoni destacava que na Petra
Riera havia debutat a quarts sense
haver fet cap castell de sis en el pis
inferior al pom. 

L’entrevistat d’aquella ocasió va
ser Miquel Vives, antic cap de
colla, el qual en un exercici de futu-
rologia deia que al cap de deu anys
es veia al segon o tercer cordó de
la pinya. També deia que el castell
que li agradava més era el tres de
set aixecat per sota. Els dos ger-
mans Berga, Pere i Sebastià, con-
taven la seva experiència. En
Sebastià recordava el primer tres
de set carregat, a Torredembarra.
En Pere recordava unes paraules
de sa mare a la primeria d’ell fer
castells: Tu lo que has de fer és
anar alerta a no fotre-te un braç!
En Joan Llodrà, a la secció  10 anys
d’història recordava les tempora-
des 2002 i 2003, anys de consoli-
dació i d’expansió quant al nombre
de castells de set.

Fa deu anysDIADA DELS MINYONS 1998
Un deu perfecte

Les darreres setmanes de la tempo-
rada de 1998 varen ser una cursa fre-
nètica per veure qui s’apuntava el pri-
mer castell de deu pisos de la histò-
ria. El tret de sortida d’aquella cursa
va ser al juliol d’aquell mateix any,
quan, a la festa major de Terrassa,
els Minyons intentaven sense èxit el
primer tres de deu. Dos mesos més
tard, la diada de Sant Fèlix veuria una
altra etapa d’aquesta cursa; en
aquest cas varen ser els Castellers de
Vilafranca els que provaren, també
sense sort, de fer la primera aleta de
deu.

Dos mesos després, la diada de Tots
Sants va acabar de desfermar les
hostilitats. Un altre cop els Castellers
de Vilafranca intentarien el tres de
deu i també un altre cop seria de
manera infructuosa. Això no obstant,
aquell intent va ser molt bo (el castell
va caure quan l’enxaneta ja arrenca-
va per anar a carregar) i els vilafran-
quins, en una votació després d’as-
saig al cap d’uns dies, varen decidir
fer una actuació especial per tornar a
provar el castell de deu (de 257 vots,
224 es mostraren favorables a tornar
intentar el castell). La data triada va
ser dia 15 de novembre. Aquell dia, i
després d’un altre intent, els
Castellers de Vilafranca varen carre-
gar el primer tres de deu amb folre i
manilles de la història dels castells.
D’alguna manera, els verds guanya-
ven l’esprint parcial d’una meta
volant, però calia esperar una setma-
na per donar una dimensió exacta a
aquella victòria.

L’altre contendent de la cursa, els
Minyons de Terrassa, celebrarien la
seva diada al cap d’una setmana,
dia 22 de novembre. Amb una tem-
peratura no gaire superior als zero
graus, la colla malva va enlairar el
tres de deu en primera ronda. El cas-
tell va pujar ferm i quan l’enxaneta
començava a fer les passes per
carregar va llenegar i va caure del
castell. La resta d’estructura va
aguantar i els Minyons desmuntaren
el castell sense caure. Hi tornaren
tot d’una, això sí, fent un canvi d’en-
xaneta. I aquesta vegada va ser la
bona. Tot i que el castell no pujava
tant bé com abans, aquest pic l’en-
xaneta no va fallar i va carregar el
tres de deu; poc segons després, els
Minyons de Terrassa completaven el
primer castell de deu pisos de la his-
tòria.

La proesa dels terrassencs va tenir
un cert ressò internacional. La revis-
ta nord-americana Time, en l’edició
de dia 7 de desembre de 1998, pre-
sentava una fotografia a pàgina sen-
cera del tres de deu. La fotografia
anava acompanyada del titular «A
perfect ten», és a dir, «un deu perfec-
te».

15 de novembre.
Castellers de Vilafranca: i3d10fm,
2d8f, 3d10fm (c), 4d8, 2p5.

22 de novembre.
Minyons de Terrassa: id3d10fm,
3d10fm, 5d9f, 4d9f, p7f (c).

Diades que han fet història



LES ACTUACIONS
Sebastià Grimalt

SON SERVERA
17 de juny
Ja s’ha convertit en tradició que els
Al∙lots de Llevant actuem després del
pregó d’inici de festes de Son Servera.
Sempre complim amb el mateix ritual:
presència al pregó, pilar al balcó de
l’ajuntament just després i actuació a
la plaça de sant Joan.

Dia 17 de juny ho vàrem fer així.
Portàrem un pilar de quatre al balcó i
tot d’una ens traslladàrem a plaça per
alçar hi els castells. El primer de tots va
ser un tres de sis del qual només
podem remarcar una mica de tremolí
en el pom en el moment de la carrega-
da i sortida de l’enxaneta; res que
anàs més enllà d’això. El segon castell
no va anar tant fi. El quatre de sis amb
agulla de la segona ronda, tot i que
descarregat, va patir de valent. Primer
patírem amb el quatre, sobretot per la
part de dalt, i després patírem amb el
pilar. El descarregàrem amb més
esforç del que hauria de ser necessari.
El darrer castell va ser un dos de sis
fotocopiat al que havíem fet a la plaça
de sa Mora el dia de la cercavila amb
els gegants.

Amb un pilar de quatre ens acomi-
adàrem d’una plaça que es preparava
a les totes per a la festa.

P4 balcó, 3d6, 4d6a, 2d6, p4

PORTOCRISTO
9 de juliol
L’actuació de Portocristo es manté
com un dels punts àlgids del nostre
calendari estiuenc. Enguany va ser
dia 9 de juliol, un dia feixuc i calorós,
però que a la plaça de l’Aljub es va
fer agradable. Els Al∙lots hi arribàrem
amb baixes sensibles, la qual cosa
ens va fer renunciar a objectius que
anassin més enllà del quatre de set
amb agulla.

Ens espolsàrem els nervis amb dos
pilars de quatre i tot seguit
enlairàrem el tres de set, castell que
ens va sortir molt correcte, amb
bones mides, i que va permetre el
debut com a aixecadora de set de
l’hereva de tota una nissaga
castellera: Núria Puigsegur Gaià. Per
si fos poc, Marina Fuster es va estre-
nar com a dos en un castell de set
pisos fent de dos tancat.

La segona ronda va ser per al quatre
de set amb agulla, castell que comp-
tava amb l’estrena com a baix de set
de Joan Bisquerra. La veritat és que
l’estructura exterior va pujar amb
bones mides, ben quadrada, i que la
vàrem fer i desfer amb facilitat. El
pilar ens va dur més feina, i tot i que
no anàrem al límit sí que vàrem
haver de treballar bastant, especial-
ment a la sortida de l’enxaneta. Al
final, segon quatre de set amb agul-
la descarregat de l’any i, encara que
sigui més a tall d’anècdota, estrena
de Pilar Barceló com a terça del pilar
del mig.

La tercera ronda també va permetre
debuts, i per partida doble. Morena
Contreras va fer de dosos per primer
cop en un castell de set pisos i
Daiana Cortès va debutar de quarta.
Va ser en un quatre
de set descarregat sense més com-
plicació, però que a nivell de forma i
d’estètica no ens va sortir
tant bé com els altres dos castells
de la jornada. I com que no tot és
tronc, direm que el jove Joan Febrer
Matamalas va fer per primera vega-
da de primer vent, saba nova per a
la pinya verda.

Amb la feina feta, ens acomiadàrem
d’una plaça força concorreguda
amb uns altres dos pilars de quatre
simultanis.

2p4, 3d7, 4d7a, 4d7, 2p4



MANACOR (SANT JAUME)
24 de juliol
Les festes en honor al patró de
Manacor, sant Jaume, han anat
cobrant força aquests darrers anys.
Un dels actes més destacats és
l’Encamisada, cercavila en la qual
participam acompanyant altres ele-
ments del seguici popular com els
gegants o la mulassa.

Com és costum, el punt de concen-
tració i partida va ser la plaça de
sant Jaume. Poc després, i a un lloc
habitual de les cercaviles, les can-
tonades de Can Lliro i Can Garanya,
hi vàrem alçar el primer castell de
la jornada, un quatre de sis amb
agulla descarregat sense prob-
lemes i amb l’anècdota que la seg-
ona i la terça que varen parar el
pilar són les dues terces que solen
fer el pilar de cinc. Un poc més
amunt, a l’entreforc del carrer de
Ciutat amb el del Convent hi férem
un pilar de quatre. Un altre pilar de
quatre, caminant però, va servir per
arribar davant l’ajuntament; val a
dir, que va ser molt aplaudit. El ter-
cer pilar va arribar al carrer de
l’Anell, just abans que entràssim a
sa Bassa i hi descarregàssim un
dos de sis un poc tremoladís. Com
ja vàrem fer l’any passat, traves-
sàrem pel pati del Palau i hi
alçàrem un altre pilar de quatre. El
recorregut va acabar a la plaça del
rector Rubí, on descarregàrem un
tres de set sòlid i ben controlat que
va permetre estrenar plaça de set a
Manacor.

4d6a, p4, p4cam, p4, 2d6, p4, 3d7

El passat 24 de juliol, vàrem desca-
rregar un tres de set a la plaça del
rector Rubí. Aquest castell ens va
permetre inaugurar una nova plaça
de set a Manacor i va afegir la plaça
esmentada a les sis que ja havien
vist castells d’aquesta categoria.
Val a dir que algun dels emplaça-
ments aquí on hem fet castells de
set no són places, pròpiament
dites, però a efectes castellers
nosaltres els hi considerarem. A
continuació feim una mica d’histò-
ria de cadascuna d’elles i presen-
tam una taula amb el nombre de
castells de set que hi hem fet, tant
carregats com descarregats.

La plaça Weyler té l’honor de ser la
primera plaça de Manacor a veure
un castell de set dels Al·lots de
Llevant. Va ser dia 30 de maig de
1999, quan vàrem carregar un tres
de set que era tot just el segon de
la nostra història. Dia 10 d’octubre
d’aquell mateix any, aquesta plaça
veia els nostres primers castell de
set descarregats, un tres i un qua-
tre de set.

Al cap d’uns mesos, dia 3 de juny
de 2000, vàrem inaugurar sa Bassa
com a plaça castellera i ho férem
amb els dos castells bàsics de set.
Tot i que aquesta plaça no va ser la
primera a viure i veure les nostres
actuacions, amb els anys s’ha con-
vertit en la nostra plaça per
excel·lència i és la que ha vist els
nostres millors castells.

Dia 19 de març de 2006, i per com-
memorar el desè aniversari, vàrem
instaurar una diada que ha tingut

continuïtat en el temps: la Diada
d’Aniversari. Vàrem triar un lloc
petit i més recollit que les altres
dues places cèntriques de
Manacor: la plaça de la Rectoria.
Aquell mateix dia va esdevenir
plaça de set amb un tres i un qua-
tre de set descarregats.

Aquell mateix any, i amb motiu de
la fira de Sant Jaume, li va tocar el
torn a la plaça de Ramon Llull. Dia
22 de juliol es va convertir en plaça
de set gràcies a un tres de set des-
carregat en solitari. Posteriorment,
hi hem fet dos tresos de set més
tots sols.

Dia 25 de maig de 2008, les incle-
mències del temps ens obligaren a
traslladar la diada de Fires i Festes
al pavelló de Na Capellera. Hi com-
pletàrem el tres de set, el quatre de
set amb agulla i el quatre de set.
Val a dir que ha estat l’única vega-
da que hi hem fet castells.

Al cap d’un mesos, i per descarre-
gar el tres de set número 100 (cosa
que duguérem a terme), vàrem
organitzar una actuació al local. Hi
repetírem aquest mateix castell al
cap d’un anys quan, per mor de la
pluja, hi vàrem celebrar la diada
d’Aniversari.

Plaça Weyler 7
Sa Bassa 88
Plaça de la Rectoria 20
Plaça Ramon Llull 3
Na Capellera 3
Local casteller 2
Plaça del Rector Rubí 1

7 places de set a Manacor



L’entrevista: Maria Francisca Alou Mas

Joan Llodrà

Na Maria Francisca és una jove de
s’Horta, amb arrels carritxoneres,
que té 22 anys i viu de fa un anyet a
Manacor. Fa feina a Palma, de tècnic
de laboratori i diu, qui sap si perquè
són ocultes, que és una dona sense
aficions.

Quan i per què et fas castellera?
És llarg de respondre. El meu germà
Miquel em va dur a la primera actua-
ció de 2014, a mirar. Li vaig acom-
panyar perquè ell estava molt inte-
ressat amb aquella actuació. Vaig
veure en Toni Arnau i em va cridar l’a-
tenció, a partir d’aquí vaig moure fils
per conèixer-lo i mira, ja fa una tem-
porada que vivim junts i aquí em
teniu...

I per quin motiu hi quedes?
Perquè m’agrada. No em pensava
mai que se’m posassin els pèls de
punta en veure un tres de deu. Vaig
venir per n’Arnau però qued perquè
m’agrada.

Què i qui coneixies dels castells?
Mira que a s’Horta tenim tirada a
Manacor però jo no en tenia ni idea.
Ma mare em va dir que a un progra-
ma de festes havia vist cosa. Això és
tot. A part de qualque coseta per
TV3. I gent dels Al·lots? En Pep Bover
perquè és el germà d’una amiga d’un
amic...

Quina és la teva posició?
A la pinya faig de crossa. Vaig debu-

tar a un castell de sis a Cala Millor i
pensava que no sortiria viva de la
pinya. Després hi he fet a castells de
set sense problemes. Record que a la
meva primera llenya, i pràcticament
única, tenia na Xisca Mascaró a l’al-
tre costat i em va dir: “Xisca acota el
cap que això mos ve a damunt.”

Al tronc he començat fent de terça a
castells de sis i enguany de quarta a
qualque castell de set. Però pas
molta pena, massa pena. Ni punt de
comparació amb fer de crossa.

La superarem aquesta por?
Confii que com més n’aprengui la
cosa vagi millor. Encara pas pena de
com he de col·locar els peus.

Què en pensen els teus parents i
amics d’això que siguis castellera?
Les amigues amb molta emoció!
Llevat d’una que ho veia malament
perquè deia que obligàvem els nins.
Obligar? Si es barallen per pujar!

A ma mare li agrada venir a Manacor
a les actuacions grosses. El padrí
d’es Carritxó tot allò que sigui música
i festa li va bé. També li agrada que
sigui castellera.

Tens afició o prioritat per cap colla?
Encara no les conec prou. Tan sols
pel color! (Riu) N’hi ha uns que són
molt bons i que van de verd i no em
facis dir per què però no m’acaben
d’agradar. Em sorprén la rivalitat que
tenim amb els de Palma. No sé tam-
poc ben bé els motius.

Has anat a veure actuacions a fora
de Mallorca?
Amb la colla vaig anar a Eivissa el
primer any i al Poble Sec l’any pas-
sat. A part d’això fa dos anys vaig
viure una experiència que em va
agradar ben molt, anàrem a la Festa
Major de Vilafranca del Penedès.
Gran ambient, grans castells, gran
massa de gent, gran temperatura i jo
em vaig acubar just el moment que
la Vella coronava el tres de deu.

T’agrada però no n’ets una aficiona-
da radical?
Exacte. No som del nucli dur, d’aque-
lla gent que no pot viure sense els
castells i que ho sacrificarà tot per
no deixar un assaig. M’agrada molt i
he deixat de fer coses que feia, com
ara anar a balls de bot, pels castells,
però no he arribat a l’extrem de radi-
calitat que tenen alguns.

Et veus dins la Junta Directiva o
Equip Tècnic a mig termini?
No m’ho he plantejat mai. Crec que
no estic preparada. Sempre que em
necessitin hi som i ho saben, però
ara per ara no és el moment. Tenc
moltes mancances.

I quines són aquestes mancances?
Em ve just saber encara on és la
plena i la buida. Encara he de comp-
tar pisos per saber quin castell feim.
No sé quan comencen a sonar les
gralles... Però ho anam superant. I
no és culpa de la colla que jo no ho
sàpiga, sempre he trobat el suport
per aprendre’n més. No hi he invertit
el temps suficient, però tot millorarà.

Has conegut dos caps de colla, Neus
Barceló i Joan Riera, dues maneres
de fer, de ser?
Na Neus transmet tranquil·litat i
seguretat. És metòdica. En Joan
transmet actitud positiva, sembla
que improvisa, però també transmet
seguretat. Tot ho soluciona amb un
“anirà bé”. No et sabria dir com ha
de ser el cap de colla ideal.

Qui i per què ha de ser el proper cas-
teller entrevistat?
En Joan Sard és molt bon home i jo
voldria que la gent el conegués més.
Quan he necessitat una cosa ell
sempre s’ha oferit i m’ha ajudat amb
tot el que ha pogut. Tot el que té de
gran ho té de bona persona.



de Tarragona, que ha descarregat el
més gros dels pilars. Per la banda
d’enmig, farem una menció especial
als Xiquets de Reus, colla propera als
Al·lots de Llevant, que fa unes setma-
nes varen descarregar el seu primer
pilar de sis. Per la part dels modes-
tos, destaca la feina dels Castellers
de Sant Pere i Sant Pau, colla que ja
duu una partida d’anys amb molt
bona dinàmica i que no fa gaire va
completar la seva millor actuació,
combinant el tres de vuit, el dos de
set, el cinc de set i el pilar de sis.

Tants de castells comporta uns riscos
i, enguany, hom té la sensació que hi
ha més caigudes que l’any passat.
Per reflectir-ho en forma de números
direm que segons les estadístiques
de la Coordinadora l’any passat, en
aquestes alçades, s’havien descarre-
gat 6.120 castells, se n’havien carre-
gat 104, i 56 havien quedat en
intent. Enguany, s’han completat
6.221 castells, 125 han caigut des-
prés de l’aleta, i 73 han caigut abans
de coronar-se. 

Aquests dies entrarem dins el mes
d’agost, el mes casteller per
excel·lència a la zona tradicional, el
qual culminarà dia 30 amb el Sant
Fèlix vilafranquí. L’endemà es tanca-
rà el rànquing Estrella, que determi-
na les colles que es classifiquen per
al concurs en les seves tres cites. De
moment les posicions són bastant
estables i, almenys pel que respecta
a les jornades de Tarragona, no
pareix que hi hagi d’haver gaire can-
vis.

Sebastià Grimalt

La primera part de l’estiu casteller ha
permès a les colles, cadascuna al
seu nivell, resoldre a plaça la feina
dels primers mesos d’assaig. Les fes-
tes majors de Sant Joan, a Valls, la de
Les Santes, a Mataró i, molt especial-
ment, la de Vilanova són les que han
deixat castells de més entitat. Un
castell destaca part damunt tots els
altres, el tres de deu, descarregat
pels Castellers de Vilafranca a la
festa major vilanovina. Altres cons-
truccions importants que s’han fet
són el dos de nou, el pilar de vuit, el
cinc de nou o el tres i quatre de nou
amb agulla. 

D’entre les colles capdavanteres,
aquest pic destacarem els Castellers
de Sants, que varen esser capaços de
descarregar el dos de nou i de fer un
intent molt digne de pilar de vuit just
a començaments de juliol, i la Jove

Agenda

13 d’agost
Actuació a Sant Llorenç

20 d’agost
Actuació a Sant Joan
Amb els Castellers de Mallorca

24 de setembre
Actuació a Cala Millor

1 d’octubre
Tarragona
Concurs de Castells

22 d’octubre
Palma
Diada dels Castelelrs de Mallorca

29 d’octubre
Manacor
Diada dels Al·lots de Llevant
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Museu Casteller

Ha duit molts anys de discus-
sions, de projectes i d’especula-
cions, però sembla que el Museu
Casteller que s’està construint al
bell mig de la ciutat de Valls serà
una realitat ben aviat.

Al quilòmetre zero del món caste-
ller, dins l’any 2017, s’obrirà al
públic aquest espai que ha de ser
tot un referent. 2500 metres qua-
drats per conèixer passat, pre-
sent i futur de les torres huma-
nes. A la foto una de les façanes
acabades a prop de la plaça de
l’Oli. 



El camí cap a Tarragona
Dia 31 d’agost es tanca el Rànquing Estrella i que-
darà determinat quines són les colles classificades
pel Concurs de Castells.

Les dotze primeres tendran dret a la gran final, diu-
menge dia 2 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça.
Aquí el rànquing es mou poc i a dia avui Vilafranca,
Minyons, Vella de Valls i Xiquets de Tarragona
encapçalen.

Del lloc trenta-u fins al quaranta-dos es classifi-
quen per anar, el diumenge abans a allò que abans
es deia el Concurset de Torredembarra i que ara
resta unificat amb el de Tarragona.

I anem a la part que ens afecta més. El capvespre
del dissabte 1 d’octubre, a la TAP, antiga plaça de
Bous de Tarragona s’hi fa el concurs per les colles
classificades de la tretze  fins a la trenta.

Els Al·lots de Llevant, i des d’aquest butlletí ho hem
anat seguint, hem estat, estam de fet, ben a prop
de classificar-nos-hi. Dia 2 d’agost els llocs del 27
al 35 estan així:

27 Tirallongues de Manresa 4640 punts
28 Castellers de Berga 4515 punts
29 Al·lots de Llevant 4490 punts
30 Jove de Barcelona 4465 punts
31 Castellers de Sitges 4445 punts
32 Castellers de Cornellà 4135 punts
33 Colla Castellera de Figueres 4125 punts
34 Xiquets del Serrallo 4120 punts
35 Castellers de Badalona 4085 punts

Hi estam més a prop que mai si tenim present que
segurament s’hi classifiacrà el trenta-u de la llista
ja que els Minyons de Terrassa solen renunciar a
participar-hi i la llista corre un lloc.

Gràcies pel suport, empreses de Manacor
A part de les despeses habituals de
la colla ha sorgit darrerament la
possibilitat de dues millores que
necessitaven suport econòmic per
dur a terme. Per una part adquirir
fundes pels cascos de la canalla i
per l’altra instal·lar al local d’assaig
una xarxa que ens permeti més
seguretat a l’hora d’encarar reptes
més difícils. Gràcies a un grapat de
negocis de Manacor això serà pos-
sible. Aquí els teniu, agraiu-los el
suport fent-vos clients seus i fent-
los saber el motiu.


