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El passat dissabte 4 de febrer es va fer
l’Assemblea General Ordinària dels
Al·lots de Llevant. Una quarentena llar-
ga de castellers acudiren a la cita que
es va celebrar al nostre local del carrer
Nou. La primera part de l’Assemblea
va servir perquè l’equip sortint retès
comptes. Tant de la gestió administra-
tiva i econòmica de la gestió tècnica. 

A la segona part es va presentar i pas-
sar a votació l’única candidatura pre-
sentada encapçalada per Martí Miquel
a la presidència i Joan Riera com a cap
de colla. Les persones elegides són les
següents:

JUNTA DIRECTIVA
Martí Miquel, president
Joan Riera, cap de colla
Jordi Pedrals, vicepresident
Bartomeu Marqueño, secetari
Pedro Sansaloni, tresorer
Maria Gayà, vocal de merxandatge
Maria Martí, vocal de patrocinis
Miquel À. Bisquerra, vocal d’actuacions
T. Arnau Llull, vocal de xarxes socials
Xisca Alou, vocal de local
Margalida Buades, vocal d’act. canalla
Pilar Barceló, representant tècnica

EQUIP TÈCNIC
Joan Riera, cap de colla
Tiana Bonet, responsable de pinya
Pilar Barceló, responsable de tronc
Bel Font, responsable de canalla
Maria Gayà, ajudant de pinya
M. Agnès Bonet, ajudant de pinya
Mateu Llodrà, ajudant de pinya
Tomeu Mas, ajudant de tronc
Nerea Font, ajudant de canalla
Paula Vives, ajudant de canalla

Assemblea General Ordinària

Dades tècniques de 2016
- S’han fet 16 actuacions, 6 de les quals a Manacor i
4 a Palma. Es va suspendre una actuació, no inclosa
dins les 16 anteriors, que va ser la de Cala Millor per
inclemències del temps.

- S’han intentat 58 castells puntuables (iguals o supe-
riors al quatre de sis) dels quals 57 s’han descarregat,
1 ha quedat com a carregat i cap ha caigut abans de
carregar. Tampoc cap s’ha hagut de desmuntar.

- Dins les estructures no puntuables només s’han
intentat pilars de 4, en diverses modalitats, i tots
s’han descarregat. En total 45.

- No podem parlar de quin ha estat el castell més segur
de la temporada ja que ho han estat tots menys el pilar
de 5, l’únic que, només en una ocasió, no va poder ser
descarregat.

- Hem fet més castells de set pisos que de sis. 27 cas-
tells de set per 22 castells de sis. En canvi 8 pilars de
cinc per 45 de quatre. Ah, i un castell de vuit pisos, el
quatre de vuit de Tarragona.

- El castell que hem fet més vegades ha estat el tres de
set, que s’ha descarregat en vuit ocasions.
Curiosament hem fet sis 4d7a per només cinc 4d7.



Joan Llodrà

En lloc de publicar el clàssic article
del cap de colla i del president inicia-
rem cicle amb una entrevista a
cadascun dels dos màxims respon-
sables de la nostra entitat. En primer
lloc i en aquesta pàgina en Joan
Riera, el cap de colla; i a la següent
en Martí Miquel, el president.

Joan, per què et tornes presentar per
cap de colla?
Perquè encara no estic cansat! A
finals de temporada no em trobava
gens cremat i crec que tenc corda
per dos anys més. Quan ho comentà-
rem amb en Martí em vaig posar a la
seva disposició però li vaig dir ben
clar que si ell veia algú amb ganes i
disposició que no passàs gens de
pensa per jo. Així i tot en Martí va tro-
bar que havia de ser jo. 

Esser cap de colla ha estat tal com
t’ho esperaves ara fa un any?
La cosa ha estat bona de dur perquè
per una part sempre he tengut gent
que m’ha ajudat molt i sobretot per-
què tot ha anat molt millor que no
em pensava quan vàrem començar. 

Què és per tu el millor d’aquest any
de cap de colla?
Veure la il·lusió de la gent. I sobretot
veure l’alegria de la gent que debuta
o dels nins quan baixen de pis.

I el pitjor?

Haver de prendre decissions que
poden saber greu a castellers. Com
aquell entrenador de futbol que ha
deixar algú al banquet. Igual que
l’entrenador però, intentes fer les
coses pel bé de la colla.

Amb qui comptes per aquest mandat
dins l’equip tècnic?
Enguany som molts, deu persones i
amb les feines ben repartides!
(Vegeu la llista a la pàgina 2)

I què li quedarà per fer al cap de
colla?
Poca cosa! Dirigir els castells, coordi-
nar-ho un poc tot i posar oli als
engranatges...

L’organigrama és prou diferent al de
l’any passat?
Crec que enguany serà més bo de
dur. L’any passat a la pràctica érem
tres persones que decidíem i
enguany serem deu. Això fa que la
feina es reparteixi més. Només hi ha
el perill, per pura lògica, que hi pugui
haver alguna discrepància enmig de
tantes opinions. Però això enriqueix i
no ha de ser necessàriament dolent.

Quins objectius et planteges per
aquesta temporada que ara ence-
tam?
El principal objectiu és el mateix que
l’any passat, passar gust de fer cas-
tells. Després és clar que tenim la
il·lusió de poder tornar fer el quatre
de vuit i avançar cap al tres. Però

Entrevista a Joan Riera, cap de colla
sempre orgullosos d’arribar on
puguem.

Tu abans pujaves de segon a pràcti-
cament tots els castells. El 2016
has pujat a molts pocs. Trobes que
el cap de colla no ha de pujar als
castells?
L’any passat vaig pujar a sis castells.
El quatre de vuit i les cinc torres.
Procuraré no pujar als castells on no
sigui estrictament necessari, però
enguany això s’ha de demanar a la
cap de tronc!

Està en marxa la instal·lació d’una
xarxa al local. S’hi faran els assa-
jos?
En principi la destinarem a assajar
estructures de pilar i de dos. Tal
vegada abans de l’assaig. De tota
manera encara està per definir.
També és cert que no frissam per-
què la xarxa encara no està posada.

Com encaram el Concurs de
Castells de 2018?
Ha de ser un repte aconseguir anar-
hi. Crec que tothom considera que
l’experiència de l’any passat es
totalment repetible i hem de tenir la
il·lusió d’anar-hi.

Canviarem el dia i hora d’assaig?
Ho farem més o menys com l’any
passat. Durant tot l’any els dimecres
de 19:30 a 21:00. Quant al cap de
setmana farem assaig els dissabtes
de 19:00 a 21:00 d’ara fins al juny i
a partir del mes de juliol fins a final
de temporada el farem els diven-
dres de 20:00 a 22:00.

Quina és a dia d’avui la teva princi-
pal preocupació com a cap de colla?
Que el pom de dalt funcioni. Jo sem-
pre dic que dues coses marquen
l’estat de salut d’una colla: la cana-
lla i les gralles. Si la música sona bé
i els infants pugen la resta ve segur.

Ja per acabar, per què contes un
acudit al final del teu parlament en
acabar l’assaig?
No és cap dinàmica de relaxament
planificada. Simplement que a prin-
cipi de mandat es va donar el cas
que na Carme un dia no hi era i hi
havia poca cosa per contar. Algú va
dir: que conti un acudit! I així ho vaig
fer. La gent va riure i ara s’ha con-
vertit amb un clàssic.



Joan Llodrà

Conversam amb en Martí una setmana
després de la seva elecció per posar
damunt paper les opinions del flamant
nou president dels Al·lots de Llevant.

Per què decideixes presentar-te com a
president?
Feia molts de mesos que un parell de
persones em punyien perquè fes el pas.
Em va semblar una bona idea que
només era realitzable si s’hi implicava
un grup important de persones. Jo
només hauria de ser una cara al capda-
vant. No és una cosa que em faci gaire
por, pensa que jo entrava a la colla a
l’octubre de 2014 i el gener de 2015 ja
era de la directiva. Duc una carrera
meteòrica...

Qui t’acompanya i amb quines funcions
dins la Junta Directiva?
Un grupet ben interessant de gent
implicada i motivats per fer una bona
feina per la colla. (Podeu veure la llista

amb les persones i funcions a la pàgina

2)

Quins objectius tens per aquests dos
anys de mandat?
Tenir una colla amb més gent.
Aconseguir noves actuacions. Intentar
fer més activitats. En resum ser una
cola de vuit.

Seràs un president continuista o inno-
vador?
Durant la història de la colla els canvis
de directiva mai han estat rupturistes.
Nosaltres tampoc en serem l’excepció.

Tenim gent com na Maria Gayà i en
Pedro Sansaloni o jo mateix que ja
venim de la directiva anterior, o en
Jordi o na Maria Martí que ho han
estat altres vegades. Seguirem amb
la recerca del màxim nombre de
socis per tal de millorar el finança-
ment de la colla. Intentarem mante-
nir el màxim nombre d’actuacions
actuals i a la vegada fer-ne de noves.
La Junta Directiva ha de tenir l’objec-
tiu de ser el lubricant de l’engranat-
ge de tota la colla. La gent nova a la
Directiva aportarà punts de vista
diferents que intentarem integrar en
el fer del dia a dia.

Tendrem Sant Pere i Sant Pau per
Fires i Festes i Xiquets de Tarragona
per la Diada. Voleu tornar a la dinà-
mica de dur dues colles cada any?
Sempre que econòmicament sigui
factible crec que s’ha de dur colla
per Fires i Festes i també per la
Diada. Amb la visita de Sant Pere i
Sant Pau ens asseguram una colla
tarragonina que ens podrà acollir pel
concurs de l’any que ve, si ens hi
classificam. 

Enguany farem la sortida a Igualada.
Pel 2018 que es preveu?
Per enguany no es preveu cap altra
sortida i per l’any que ve l’objectiu ha
de ser el concurs com ja t’he dit. Si
véssim que no ens hi classificam
sempre trobaríem colla per anar per-
què et puc assegurar que amb una
setmana de president he comprovat
que estam molt sol·licitats dins el
món casteller.

Com estan idò les relacions amb les
altres  colles? I amb les institucions?
És una feina que duc jo. Tenc una reu-
nió prevista amb la regidora de
Cultura per ben aviat i amb
l’Ajuntament segur que la cosa segui-
rà sense problemes. Quant a les
altres colles, pel bé dels castells a l’i-
lla hi ha d’haver contacte fluïd i per-
manent amb els Castellers de
Mallorca. Amb la resta de colles
supòs que només es tracta d’anar
parlant quan faci falta.

Et duen moltes hores de feina
aquests primers dies com a presi-
dent?
Si faig el càlcul podria dir que més o
menys una hora diària d’ençà que
hem començat. Ara es tracta d’anar
delegant. Segur que en Tomeu
Marqueño en fa més que jo...

Com tenim la instal·lació de la xarxa?
Quan estarà a punt?
Aquest és un tema que du personal-
ment el vicepresident Pedrals. Crec
que amb un mes estarà instal·lada.
Però bé, també havia d’estar a punt
per l’inici de temporada...

Com vos repartireu les feines tu i el
vicepresident?
De moment ja m’ha fallat un poc!
Confii que es comenci a centrar un
poc. ;-) És broma, segur que ens
entendrem a la perfecció.

Has parlat que teniu previst des de la
Junta promoure activitats extracaste-
lleres. Es tracta més de coses inter-
nesde cohesió o més bé externes de
promoció?
Hem de fer les dues coses però em
referia més a les coses internes com
a festes, sopars o excursions. Com a
exemple tenim a punt una calçotada
per dia 12 de març. Quant a l’altre
aspecte, també hi hem d’actuar però
no tenim encara res definit.

Qualque cosa per afegir abans d’aca-
bar?
Vull donar les gràcies a tota la gent
que ens fa confiança. Només puc dir
que intentarem fer molta feina i que
la colla estigui contenta. Tots els sug-
geriments seran ben rebuts. Jo
només vull que la gent se senti a gust
fent castells i passi bons moments
entre companys i amics. Res més.
Salut i castells de vuit!

Entrevista a Martí Miquel, nou president



Temps era temps

Estrenam secció al butlletí. Cada dos mesos tendrem una foto
de fa estona. Tendreu fins al proper butlletí per saber on està
feta, quan i totes les circumstàncies que l’envolten. Per encetar,
un caramull d’infants davant una porta que sembla d’una esglé-
sia. Us atreviu a dir-hi més coses?

Tallers a l’IES Manacor

Durant la segona setmana de febrer hem impartit
sis tallers de castells a tots els grups de segon
d’ESO de l’IES Manacor. Gràcies en nom de la
Junta Directiva a tots els voluntaris que un dia o
altre hi han col·laborat per tal d’oferir als alumnes
d’Educació Física una bona experiència. Seguim
endavant amb la difusió castellera!

Sopar de Nadal

La darrera activitat extracastellera de l’any 2016 va ser el sopar
de Nadal. Es va fer al local dissabte dia 17 de desembre i va ser
una agradable trobada de molts de castellers abans de festes.



L’entrevista: Miquel Àngel Bisquerra Brunet

Sara Sureda

En Miky és un al·lot de 14 anys, aca-
bats de complir, que va entrar l’estiu
passat a la colla. Tot i haver-se ena-
morat dels castells amb el temps
que hi porta, li agrada jugar a pàdel,
anar amb bicicleta i passejar per
Manacor amb els amics. Feim l’en-
trevista a dos dies de començar els
assajos per conèixer les expectatives
d’aquest jove casteller.

Quan i per què et fas casteller?
Un dia vaig anar a veure a n’Alicia, la
meva cosina, a una actuació a Cala
Millor i quan vaig veure els castells
em van venir ganes de provar-ho i li
vaig demanar al meu tio, en Miquel
Àngel, quan eren els assajos. En
conèixer els dies vaig intentar qua-
drar horaris per poder venir i aquí
estic. Ara començaré la meva segona
temporada.

Què et suposa que la teva família
també participi amb la colla? 
Que la meva família formi part de la
colla em dóna coratge perquè sé que
si alguna cosa no em surt bé o he
fallat, ells m’entendran i segurament
em podran ajudar.

Què en pensen els teus amics sobre
que facis castells? Els has intentat

convèncer per que s’apuntin? Per
què encara no formen part de la
colla?
Els meus amics pensen que estic
“loco” i he intentat convèncer a molta
gent perquè vengui als assajos, però
me diuen que els fa molta por i que
si cauen es mataran i que jo estic
boig per fer-ho.  Tot i així, tenc una
amiga del gimnàs que diu que potser
vendrà.

Quins són els teus objectius per a la
següent temporada?
Eh... Han de ser possibles? Me pro-
pos aprendre a pujar una mica més
finet, perquè sé que som un poc
“bruto” i també vull intentar no pas-
sar tant de tremolor als pisos infe-
riors. Com a castells em propos fer
un 4d7, que consider que és un cas-
tell difícil i me fa ganes fer-lo.

Quin ha estat per tu el castell més
difícil en què has participat?
El 5 de 7 que vaig fer per Fires i
Festes. Però tot i que hem resultés
difícil el vaig gaudir.

Actualment fas de quart, quines són
les coses que més t’agraden d’estar
en aquesta posició? I les que menys?
La cosa que més m’agrada de fer de
quart és que no hem de aguantar
molt de pes i el que menys m’agrada

és tenir un dos obert a sobre, perquè
tenir només un peu a una espatlla
me fa tenir una posició molt incòmo-
de.

Quin és el millor record que tens
amb la colla?
El millor record... quan vàrem desca-
rregar el 4d8 i tots ens posàrem a
plorar. Va ser un moment únic i no
crec que ho oblidi mai!

Després d’uns mesos per reflexionar-
hi, que me’n dius de l’experiència al
Concurs de Castells? T’agradaria tor-
nar-hi?
Evidentment que si! Crec que el con-
curs no és una competició on anar a
guanyar, sinó que es tracta de l’opor-
tunitat per demostrar del que som
capaços de fer totes les colles.

Tot i que estimem la nostra colla,
tots  tenim certa afinitat cap a algu-
na de les colles més grans. Quina és
la colla que tu admires i per què?
Jo admir bastant la Colla Joves
Xiquets de Valls perquè... la canalla
d’allà em cau molt bé i perquè fan
castells molt bons i crec que en qual-
sevol moment és una colla que ens
pot sorprendre, i això m’agrada!

Què esperes aquest any de l’equip
tècnic? Quins canvis realitzaries res-
pecte a l’any passat?
Em va agradar la manera de fer
feina de l’equip tècnic i no crec que
s’hagi de canviar res. Però... m’agra-
daria que posessin ja la xarxa i que a
dins hi hagués calefacció i aire con-
dicionat perquè la canalla a l’estiu
passam molta calor i a l’hivern molt
de fred.

Què penses de la nostra colla?
Sobre la colla, crec que més que una
colla és una família. L’ambient que
hi ha és molt familiar ja que ens aju-
dem molt els uns amb els altres i hi
ha molt de companyerisme entre
tots. A l’hora de fer castells, crec que
aquesta situació pot ajudar a tenir
més confiança amb els altres i una
major concentració.

Qui ha de ser el proper entrevistat?
Jo crec que el proper entrevistat ha
de ser mon pare, perquè ens pot
donar la visió d’un baix que viu els
castells des de dins, i crec que pot
ser interessant.
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Cornellà de Llobregat va acollir el
darrer cap de setmana de gener
l’edició d’enguany del Torneig
Intercasteller de Futbol Sala. En
aquesta ocasió els Al·lots de
Llevant vàrem poder ser, fruit del
sorteig, un dels trenta-dos equips
elegits. S’organitzà a tal efecte
una expedició de més de vint per-
sones rumb a la ciutat dels
Estopa.

El resultat final, amb inclemèn-
cies del temps incloses, no va ser
el més lluït de les nostres partici-
pacions (recordem el segon lloc
de l’any 2015) però aconseguí-
rem un meritori quinzè lloc de
trenta-dos participants.

Torneig

Intercasteller de

Futbol Sala

Panorama casteller
Sebastià Grimalt

Cada any, el primer Panorama

Casteller se sol centrar en aspectes
administratius de les colles més que
no en tècnics, i és que l’activitat de
les colles encara no va més enllà de
les assemblees i algun assaig.
Aquest hivern 2016-17 ha suposat
bastants de canvis en les direccions
de les colles capdavanteres. Per
esmentar-ne alguns, direm que les
dues colles vallenques han renovat el
cap de colla: els vermells han diposi-
tat la seva confiança en Francesc
Ramon i els rosats en Albert
Martínez. Els Capgrossos també han
canviat de màxim dirigent tècnic
(serà Cugat Comas) i l’incombustible
Nani Matas tornarà a comandar els
Minyons de Terrassa.

L’època de vacances també ha deixat
un acte en el qual hem participat de
manera directa i com a protagonis-
tes, la Nit de Castells, que enguany
arribava a l’onzena edició. Es va cele-
brar dia 28 de gener a Valls i els
Al·lots de Llevant hi vàrem figurar
com una de les colles premiades.
Concretament, vàrem rebre el premi
Baròmetre Casteller pel fet d’haver
descarregat el nostre primer castell
de vuit pisos. Val a dir que el premi
anava acompanyat d’un lot de pro-
ductes d’alimentació que la colla va
cedir a la Fundació Trobada.

D’altres notícies de caire més anec-
dòtic són la creació d’una colla caste-

llera a Madrid i la realització d’un
quatre de set de germanor per les
quatre colles de deu en un acte de
solidaritat amb les persones refu-
giades.

A nivell tècnic, l’esdeveniment més
destacat ha estat la celebració de la
diada de Santa Eulàlia, la patrona
de Barcelona. Els Castellers de
Barcelona hi descarregaren el pri-
mer quatre de vuit de l’any i l’acom-
panyaren amb castells de la
gamma alta de set.

Millor castell: 4d8 (Castellers de
Barcelona).
Millor actuació: 4d8, 5d7, 7d7, p5
(Castellers de Barcelona).

Agenda

Dissabte, 25 de febrer
Cercavila-Actuació a Palma
Matí-migdia

Dissabte, 25 de febrer
Paradeta a la Rua de Manacor
Capvespre-vespre

Diumenge, 12 de març
Calçotada castellera
Migdia

Diumenge, 19 de març
Actuació d’aniversari
Amb els Castellers de Mallorca
12:30 Plaça de la Rectoria

i per més endavant...

darrer cap de setmana d’octubre
Viatge a Igualada!



Aquests negocis col·laboren amb els Al·lots de Llevant:

Penalt i gol és gol
Sebastià Grimalt

El cinquè beatle
Si mai us demanen que trieu entre Messi, Suárez i
Neymar i Bale, Benzema i Cristiano, vosaltres no heu
de dubtar i heu de contestar Charlton, Law i Best, la
mítica davantera del Manchester United de finals dels
seixanta. Bobby Charlton, anglès i icona del fair-play,
Denis Law, escocès, i George Best, nord-irlandès i
l’enfant terrible dels tres, varen conformar una força
atacant coneguda com la Santíssima Trinitat. Tots
tres foren campions d’Europa amb el United
(1967/68) i tots tres guanyaren la pilota d’or jugant
als red devils.

Avui ens centrarem en Best, un autèntic geni dins i
fora del terreny de joc, un dels millors dribladors  que
han existit mai i tot un creador de frases per a la pos-
teritat. Best, al qual alguns anomenaren «el cinquè
Beatle», va debutar amb el Manchester l’any 1963,
amb 17 anys, i va protagonitzar una carrera fulgurant,
però també una carrera marcada per l’alcohol. De fet,
als 27 anys va deixar el United i va anar rodolant per
diversos equips fins a la seva retirada. 

Hem dit que va ser tot un creador de frases, i és que
la seva figura anava molt més enllà del terreny espor-
tiu. Una de les seves frases més conegudes és aque-
lla que diu «He gastat molts diners en cotxes, dones i
alcohol. La resta els he tudat». Una altra frase no
queda gens enrere; és aquella que diu «L’any 1969
vaig deixar les dones i el beure. Varen ser els pitjors
20 minuts de la meva vida». La seva facilitat amb les
dones s’intueix amb aquesta altra sentència: «No és
veritat que m’hagi colgat amb sis Miss Món. Només
han estat tres». Evidentment, no tenia problemes
d’autoestima, almenys aparents, «Si hagués nascut
lleig, seria el millor de la història i vosaltres no haurí-
eu sentit parlar de Pelé». Aquesta altra deixa constàn-
cia de la  seva afició pel suc: «Tenia una casa devora
la mar, però per anar a la platja havia de passar per
davant un bar. Mai em vaig banyar».  I així en podríem
dir moltes altres...

George Best va morir l’any 2005, jove encara, i en
part a causa dels excessos que havia comès. Acabam
amb una altra frase seva: «Quan me’n vagi, la gent
oblidarà les coses dolentes i només recordarà el fut-
bol», un futbol de geni i meravella, que el va portar a
ser considerat, almenys per alguns, el millor jugador
de la història.


