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l’entorn inigualable de poder fer castells al pati interior del Castell de Bellver. 
Castell de planta rodona, construït al 1310, que custodia la ciutat des del 
costat oest de la badia i dalt d’un turó a 100 metres per damunt del nivell 
de la mar. En aquesta plaça hi van descarregar el seu primer castell de 7, el 
4de7 l’any 2000 i un any més tard el primer 3de7. Per tancar l’any celebren 
la seva Diada, actuació on també participen els Al·lots de Llevant i altra colla 
catalana. La realitzen el primer o segon dissabte d’octubre i representa la 
seva festa més gran per a la colla. Allà fan un petit cercavila que recorre 
vàries places, des de la trobada de les tres colles a la plaça d’Espanya fins 
l’entrada a la plaça de Cort, la plaça de l’Ajuntament on té lloc l’actuació. La 
plaça de Cort ha vist, sens dubte els millors castells: el primer pde5 (1999), 
el primer 4de7a (2000), el primer 5de7 (2001), el primer 3de7 per sota 
(2003), primer 2de7 (2005) a més de la millor actuació d’una colla de fora, 
amb el 3de9, el 2de8f i el 5de8 dels Minyons de Terrassa l’any 2004.
Tot i els seus 15 anys, són molt conscient del llarg camí que els queda per 
recórrer, però una cosa sí que es pot assegurar, si algú es pensa que no 
hi ha fet casteller (ni festa castellera) més enllà del Principat, a les illes hi ha 
una realitat consolidada.
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Concept de tenségrité en 
ostéopathie

És el primer llibre, en versions catalana 
i castellana, que aborda els castells 
com un exemple per a les relacions 
humanes i objectius a l’empresa i, 
de fet, per a qualsevol organització 
López Daltell explica com el Rodrigo, 
un empresari d’una multinacional 
víctima de l’estrés i en situació de 
crisi, troba en els valors del món 
casteller les eines per superar la seva 
situació personal, així com per a 
liderar eficaçment persones, equips 
i organitzacions d’alt rendiment. 
Inspirat en una colla mitjana d’una població de costa, López 
Daltell s’ha documentat i assessorat sobre el món casteller 
per tractar-lo de forma acurada i assegurar-se que les 
conclusions del seu treball són útils per a empresaris que 
vulguin saber més de la gestió de grups a partir d’un cas 
pràctic, però, també, per als castellers, que trobaran els 
entramats del seu funcionament.

Gehin, doctor en osteopatia, 
director de les Escoles 
Universitàries d’Osteopatia de 
Xile i Argentina, professor de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona i resident a Catalunya, 
ha fet servir fotografies de 
castells en el seu últim llibre 
-Concept de tenségrité en 
ostéopathie- per il·lustrar el 
concepte de tenségrité, sobre 
l’equilibri de les estructures i dels 
cossos en base als components 
de tensió contínua i compresió 
discontínua, com a conceptes complementaris que 
permeten l’equilibri, segons ell, també aplicables als castells. 
Un 4de8 dels Castellers de Lleida a Esparraguera i un pilar 
de 8fm dels Castellers de Vilafranca obren el llibre amb el 
peu de foto: sinèrgia humana en tenségrité.
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Torre de 8 amb folre dels Minyons el passat octubre, a la plaça de la Cort 
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