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Alcade de Castelló
ÓSCAR NOGUERA ALBEROLA

Formar part d’un equip de govern et dona la possibi-
litat de mirar les coses amb una perspectiva temporal 
interessant. Fent de nou l’escrit per a les festes de Mo-
ros i Cristians de Castelló, ens adonem que una de les 
coses més properes que hem viscut en els darrers qua-
tre anys és la possibilitat de conviure  amb les diferents 
associacions festeres de Castelló. I és important perquè 
hom pren consciència que tota l’espectacularitat de 
què gaudim els veïns i veïnes del nostre poble durant 
les celebracions, porta darrere un esforç enorme que 
només es pot entendre per la voluntat altruista i la il·lu-
sió de qui l’executa.

I, a més, això no para. Fa poc que encara el foc consu-
mia l’últim alè de les Falles, i ja tenim els Moros i Cris-
tians presentant els qui seran màxims representants 
d’una festa ja molt consolidada al nostre poble. Unes 
festes de Mig Any que esdevenen comiat i benvingu-
da, retrobaments i, sobretot, molta festa per als nostres 
carrers, i això, en un poble que dia rere dia demostra el 
seu esperit fester i obert a tothom que hi vulga partici-
par, és absolutament imprescindible.

Amb tot, volem aprofitar l’espai que ens ofereix l’AFMIC 
per a fer arribar a tothom que durant tota la legislatura, 

el nostre compromís amb les entitats festeres ha sigut 
ferm i posicionat des del vessant participatiu que tant 
ens caracteritza. Però també contundent a l’hora de 
demanar respecte per als qui no volen o no poden par-
ticipar de la festa, perquè entenem que és el suport im-
prescindible des d’on bastir un model social sostenible.

Potser estem davant de l’últim cop en què podem do-
nar la benvinguda als nous Capitans i Sultans i acomi-
adar-nos dels qui han esdevingut fidels representants 
de la festa. Per això, volem aprofitar l’avinentesa per 
agrair la possibilitat que hem tingut de compartir amb 
tanta gent què significa gaudir d’eixe honor, a tots els 
qui ens heu representat, gràcies per deixar-nos formar 
part humil del vostre càrrec, gràcies per obrir-nos de 
bat a bat les vostres comparses i fer-nos sentir part de 
vosaltres, part de la festa.

Finalment, només ens queda adreçar-nos als Capitans i 
Sultans eixints, Josep, Míriam, Jose i Ayla, per haver os-
tentat la responsabilitat amb tanta alegria i bona acti-
tud. I com no, donar la benvinguda a Fàtima, Josuè, Jose 
i Alicia que venen a garantir que, un altre any i ja en van 
molts, Castelló podrà tornar a gaudir de les seues festes 
de Moros i Cristians. Per a nosaltres, tot un honor... 
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Regidor de Festes
LLUÍS FERRANDO I CUENCA

Mai és un mig any més

Tots els anys per aquestes dates comencem a recordar 
a Castelló que hi ha comparses de moros i cristians al 
poble. Durant un període de temps curt, no sol anar 
més enllà de tres dies, la música i els components de 
totes les càbiles s'ajunten al parc de l'estació i parlen 
del que va passar a festes, del que seran les del mes 
d'agost, o de les estratègies que utilitzaran per a la par-
tida de truc o de dòmino en la qual s'enfrontaran als 
rivals per moments de la comparsa de torn.

Cada any les comparses augmenten el seu número, i 
això és senyal que les coses van bé i que la gent vol 
tindre festa i gaudir de pertànyer a una sèrie d'associa-
cions que van ja cap als 50 anys d'existència, cosa que 
depén de si comptem l'any 1972 o 1973 com a inici de 
les primeres filades dels Alfàrabs i el Castellet.

Com sempre, totes les festes estan formades per per-
sones, per aquelles que fan que les coses funcionen, 
com l'Associació Festera de Moros i Cristians, als quals 

m'agradaria felicitar per la tasca desenvolupada, ja que 
aconsegueixen que els actes cada any vagen a més i fa-
cen lluir al màxim els participants i gaudir als visitants 
i espectadors.

Agraïr també a totes les persones que any rere any 
aconseguiu que quan s'entre en el vostre espai, siga la 
comparsa que siga, feu que qui us visite se senta com 
a casa i tinga sempre un lloc on poder compartir mo-
ments, menjars i beures que permeten eixa «agustor» 
(palabro) que utilitzem per expressar la sensació exac-
ta que ens feu sentir.

I ja per acabar, felicitar a les quatre persones que re-
presentaren als Sultans i Capitans, que són el màxim 
exponent de la festa de l'any 2018: Josep, Myriam, 
José Vicente i Ayla; i donar la benvinguda als qui en-
capçalaran les festes de moros i cristians 2019: Fàti-
ma, Josuè (i Pol i Lluna) i Jose i Ali, que malgrat que 
els ha costat decidir-se, ens han donat una alegria 
ben gran als representants de la festa i als castello-
ners en general.  
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COMPARSA CÀRREC

Eduard Ferrando Cuenca Contrabandistes President

Jose López Aranda Alfàrabes Vicepresident

Cristina Duato Iborra Almoràvids Tresorera

Elisa Tomàs Sala Contrabandistes Secretaria

César Pla Fons Alfàrabes Vocal

Juan Antonio Navarro Francés Alfàrabes Vocal

Ricardo López Aranda Almohades Vocal

Belén Climent Franco Almohades Vocal

Eva Negre Reig Almoràvids Vocal

Mª José Puertos Talens Califes-Tuaregs Vocal

Mª Julia Acevedo Badenes Califes-Tuaregs Vocal

Yurema Talens Tebar Califes-Tuaregs Vocal

Eva Aviñó Liñana Castellet Vocal

Pep Albero Badal Castellet Vocal

David Caerol García Castellet Vocal

Jose Vicente Bosch Martínez Conqueridors Vocal

Pascual Soriano Orta Conqueridors Vocal

Lorena Piqueras García Contrabandistes Vocal

Adrià Alfonso Luna Roders Vocal

Adriana Aranda Martí Roders Vocal

Raymi Navalón Peris Roders Vocal

Jose Antonio Puertos Martínez Contrabandistes Responsable loteria

Marco Puig Franco Almohades Representant UNDEF

Juan Antonio Herrero Martorell Castellet Representant UNDEF

Junta AFMIC
2018-2019
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Diuen que el temps passa i els records es queden, i potser 
este és un dels factors que cada any ens permet reinventar-
nos i continuar treballant perquè les festes de Moros i 
Cristians de Castelló no s’acaben mai. Enguany, amb la 
il·lusió renovada i l’esperit fester ben ferm, comencem de 
nou celebrant la festa de Mig Any amb la qual donem a 
conèixer a Castelló els qui seran els nostres Capitans i Sultans 
durant l’any fester. Una commemoració que executem de 
l’única manera que sabem: omplint els carrers i barrejant 
amb mestratge la dosi perfecta de música i festa que cal per 
aconseguir ser fidels a la tradició i cultura del nostre poble.

Ja ens acostem al mig segle de festa de Moros i Cristians 
i cada cop més ens adonem de la sort que tenim per 
continuar gaudint d’este esdeveniment any rere any. I ja en 
fa molts també que des de l’Associació Festera de Moros 
i Cristians es treballa perquè tota la il·lusió que s’emana 
de cada comparsa, siga gestionada i projectada perquè 
tothom la puga gaudir. I per això, i per moltíssimes coses 
més, pensem que enguany cal reconèixer tot el treball que 
els qui han passat per l’AFMIC han realitzat amb l’única 
recompensa de poder gaudir de les cares de felicitat de tot 
el poble i, sobretot, de tots els festers i festeres que formen 
part de cadascuna de les comparses. Per tant, aprofitem 
este espai per a retre’ls un merescut homenatge i un sentit 
agraïment, perquè no hi ha cap dubte que són els vertaders 
artífexs que hui, tothom, puga gaudir d’estes festes.

Homenatges a banda, enguany fem front de nou al repte 
de continuar consolidant una festa que cada any es fa 
més gran. L’entrada de gent nova a les comparses és una 
constant que ens enorgulleix i ens aporta el grau d’il·lusió 
necessari per a continuar treballant amb tota l’esma del 
món, i així, continuar garantint un cicle que per a tots els 
qui ens estimem la festa amb força esdevé gairebé vital. 
De fet, no som capaços d’imaginar un maig i un agost 
sense gaudir de la màgia i espectacle que formen part de 
la nostra festa.

I precisament este cicle es veu representat en la figura 
dels nostres principals exponents: els Sultans i Capitans, 
que cada any ens fan combinar la tristesa del comiat 
amb la força de la benvinguda en un meravellós còctel 
que no deixa indiferent mai a ningú. Enguany ens deixen 
Jose, Ayla, Josep i Míriam i per a ells només podem 
tindre paraules d’agraïment per ser uns meravellosos 
ambaixadors que han sabut aportar experiència, il·lusió, 
treball i joia a cadascun dels actes realitzats. I, finalment, 
donem la benvinguda a Josuè, Fàtima, Jose i Alicia perquè 
prenguen el relleu amb la mateixa força i il·lusió que 
desprenen en cadascun dels actes que hem compartit amb 
ells. Des de l’AFMIC, només ens queda oferir-nos per a tot 
allò que necessiteu i garantir-vos que farem possible que 
les que seran les vostres festes, vos siguen absolutament 
inoblidables.
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Dissabte 6 d’abril
19.30 h
Proclamació Capitania. 
Eixida des de la seu de l'AFMIC ubicada 
a l’edifici de l’Obrera fins a la seu dels 
Contrabandistes, ubicada al carrer de Baix.

Dissabte 13 d’abril
19.30 h
Proclamació Sultania. 
Eixida des de la seu de l'AFMIC ubicada 
a l’edifici de l’Obrera fins a la seu dels 
Almohades, ubicada al carrer Moreretes.

Divendres 3 de maig
20.30 h
Passacarrer de recollida dels Capitans i Sultans. 
Eixida des de la seu de l'AFMIC ubicada a 
l’edifici de l’Obrera.

22.00 h
Presentació al Teatre Ideal. 
En acabar l’acte se servirà un vi d’honor al 
Mercat Municipal.

00.00 h
Discomòbil a la Sala Multiusos.
Organitza comparsa Alfàrabes.

Dissabte 4 de maig
10.30 h
Esmorzar al parc de l’Estació.

11.30 h
Jocs per als membres de les comparses.

14.30 h
Dinar al mateix parc de l’Estació.

21.00 h
Passacarrer.

22.00 h
Sopar de Germanor a la sala Multiusos.

00.00 h
Entradeta Falsa amb el recorregut següent:
Plaça de la Constitució, Sant Josep, Blasco 
Ibáñez, Joanot Martorell, Vicent I. Franco, 
carrer Major, plaça de l’Om.

En acabar l’Entradeta Falsa, 
Macrodiscomòbil amb Rubén Simón. 
Un magnífic muntatge amb regals, confeti, 
milers de Watts de so i llum, etc. 
A la plaça de l’Om.
Patrocina: 
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9 COMPARSA 

Contrabandistes
Capitans
2019

El sentiment de pertànyer a les festes de Mo-
ros i Cristians  és un sentiment que es gesta 
dins la panxa de la teua mare o des que en-
tres a formar part de la comparsa, ambdós són 
igual d'intensos, t’envaeixen i ja no pots deixar 
de ser fester/a.

Des que tinc ús de raó recorde posar-me ner-
viosa cap a finals d'agost perquè s'apropaven 
les festes de Moros i Cristians, les festes que 
des de ben xicoteta he mamat gràcies als 
meus pares, Carlos i Nora, antics components 
de la comparsa Contrabandistes. Recorde 
una  anècdota  d'un diumenge de festes, que 
era i és un dels meus dies preferits. Tenia uns 6 
o 7 anys i  quasi  em perd el passacarrer, quins 
plors tenia, la comparsa ja anava amb la banda 
pels carrers de Castelló, el meu disgust va ser 
gran però amb la música de la banda i amb 
l'ambient fester se’m va passar ràpidament. El 
sentiment és tan fort que qui haja nascut al si 
d'una comparsa m'entendrà  no pots deixar 
de formar part de la mateixa.

Josuè és músic de l’Agrupació Musical de Ma-
nuel, i fins a la seua incorporació a la Compar-
sa coneixia les festes de Moros i Cristians de 
Castelló, ja que venia a tocar a la Comparsa 
Almohades, però mai havia sigut component 
de cap comparsa al nostre poble. Ràpidament 
va quedar contagiat del sentiment fester de la 
mà dels Contrabandistes.  És un apassionat de 
la música i vetlla perquè tot el faça referència 
a la música en la setmana de festes en la Com-
parsa, esdevinga perfecte.   

Aprofitem aquestes línies per donar les gràcies a 
tots/es músics. Què seria de la festa de Moros i 
Cristians sense la vostra música?

Per això sentim  de tot cor  representar la nostra 
Comparsa i les nostres festes amb els càrrecs de 
Capitans, màxim càrrec que pot acceptar un/a 
fester/a.

Volem agrair  a les nostres famílies  tot el suport 
rebut, sense vosaltres no seria possible aquest 
somni; a la nostra Comparsa per tota la tasca in-
condicional que intensament esteu realitzant, a 
l'Associació Festera de Moros i Cristians, a totes 
les Comparses que any rere any s'esforceu per fer 
possible unes festes de Moros i Cristians úniques 
i, com no, als càrrecs eixints, Josep, Míriam, José i 
Ayla per la representació duta a terme.

Donar l'enhorabona als Sultans, Jose Antonio i 
Alicia, ens espera un any que de segur mai obli-
darem.

Per finalitzar, volem escriure unes línies en reco-
neixement d'aquelles persones que ja no formen 
part de la Comparsa i  que trobem a faltar: "els   
majors",  gràcies per tots els anys de dedicació a 
la mateixa, per les vivències, per les rialles, per la 
taula redona,   pels vostres consells, hem aprés 
molt de vosaltres, i en especial a les persones que 
ja no estan entre nosaltres, sempre perdurareu  
en la memòria dels nostres cors contrabandistes.

Amunt Contraband!
Amunt Contrabandistes de Castelló!
Capitania 2019
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Fàtima Piqueras García
Josuè Donet Perales



12

MEMBRES COMPARSA

Contrabandistes
President
Òscar Martí López
Vicepresident
Rafael Antoni Escuriet Roig
Secretari
Lluís Ferrando Cuenca
Sotssecretària
Empar García Isern
Tresorer
Enrique Puertos Grimaltos
AFMIC
Eduard Ferrando Cuenca
Lorena Piqueras Garcia
Elisa Tomàs Sala

Components
Sarai Albelda Puertos
Marta Albero Martínez
Mara Aparicio Bellver
Pablo Aparicio López
Esther Azorín Palazón
Mª Dolores Benavent Mascarós
Jesús Caerol Ribes
Cristian Capsir Penalva
Ana Casanova Aràndiga
Sara Chordà Belda
Anna Cuenca Arnal
Cintia Daràs Castañeda
Josué Donet Perales
Ruth Donet Perales

Laia Egea Someño
Cristià Escuriet Roig
Mª Dolores Ferrando Bolinches
Elena Claudia Firca
Reme Garcia Bou
Míriam Giménez Martorell
Alba Granero Almiñana
Cristina Grimaltos Ribes
José Enrique Grimaltos Miñana
Eduard Liñana Tomàs
Juan Carlos Maiques Tomás
Gemma Martínez Muñoz
Vicente Ordiñaga Uberos
Ulisses Ortiz Badal
Fàtima Piqueras García
Jose Antonio Puertos Martínez
Josep Oliver Seguí
Guillem Reig Sanz
Tània Sanz Honrubia
Guillem Sentandreu Sebastian
Ricard Sentandreu Sebastian
Javier Soler Pérez
Elena Soro Martorell
Javier Soro Martorell
Arantxa Talens Hurtado
Juan José Tomàs Sala
Medes Vallès Benavent
Carlos Verdú Savall
Neus Vidal Puertos
Teresa Vidal Vila

Xiquetes i Xiquets
Tonia Brovdi
Mireia Caerol García
Pol Donet Piqueras
Lluna Donet Piqueras
Ariadna Escuriet Egea
Guillem Escuriet Egea
Vega Elionor Escuriet Santiño
Clàudia Escuriet Santiño
Nil Ferrando Cuenca
Júlia Grimaltos Tomàs
Aina Liñana Azorín
Aarón Ordiñaga Gomis
Tessa Ordiñaga Gomis
Adrià Puertos Piqueras
Carla Puertos Piqueras
Carles Maiques Borja
Arnau Verdú Grimaltos
Joana Verdú Grimaltos
Joan Rafel Tomàs Bucea
Yarelis Grimaltos Tomàs
Miquel Grimaltos Tomàs
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Com anàvem dient...

Estatuts de la Comparsa Contrabandistes de Castelló de la 
Ribera

CAPÍTOL I
Constitució. Denominació. Finalitats, Domicili i Àmbit

Article 1r.- El 26 de setembre de 1981, reunits en assem-
blea constituent, els senyors/es:

Juan Aliques, Rafael Benetó Torres, Luis Ferrando Bolinc-
hes, Julio Climent Ortiz, Vicente Luna, José Marzal Candel, 
Vicente Moscardó Salom, Inmaculada Piera Vidagany, Lluís 
Piqueras Quiles i Emilio Sauco Vidal, acordaren per unani-
mitat: constituir una Associació que s'anomenarà «Com-
parsa Contrabandistes de Castelló de la Ribera" i que serà 
regida pels presents estatuts, a l'empar de la Llei Orgànica 
7/2002, de 22 de març i de l'article 22 de la Constitució i 
tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, 
mancant d'ànim de lucre.

Article 2n.- Són finalitats de l'Associació: 

- Participar en les festes de Moros i Cristians de Vva. de Cas-
tellón i contribuir a la seua conservació i major esplendor 
mitjançant la participació activa en les Desfilades, Am-
baixades, Despertades, Alardos i qualsevol altre esde-
veniment organitzat per I ‘Associació Festera de Moros i 
Cristians de Vva, de Castellón.

- Facilitar la participació de tots els seus membres en els 
actes de les festes de Moros i Cristians.

- Afavorir les relacions de germanor i camaraderia entre 
els seus components, així com amb els seus familiars i les 
seues amistats.

- Fomentar (promoure) la difusió de la festa i les bones re-
lacions entre els festers/res...

Total... fa 38 anys? 

COMPARSA CRISTIANA

Contrabandistes
Per circumstàncies, els que estem som els que hem arribat, 
junt amb els qui vinguen serem els que mantindrem les 
premisses amb les quals comencem l'escrit que ara llegiu: 
participar, facilitar, afavorir, fomentar... Totes les accions 
en positiu, mostrant el tarannà del que suposa ser Con-
trabandista, marcant la pauta del que suposa pertànyer a 
una de les comparses que forma part de la festa de Moros 
i Cristians de Castelló. 

La festa va creixent, cada any la desfilada és millor, el nom-
bre de components de la comparsa va en augment i la par-
ticipació de cadascun dels qui formem part de la festa està 
siguent major. I tot això té responsables clarament iden-
tificats dintre de l'entorn Contrabandista... VOSALTRES... 
Valga aquest escrit per recordar-vos dos coses:

- Faciliteu, afavoriu, fomenteu i promoveu tant com es 
puga aquells objectius i premisses que aquell 26 de se-
tembre de l'any 1981, aquell grup de gent va proposar.

- Quan vinguen èpoques més males (que en vindran) 
compareu allò bo i allò no tant; i no vos preocupeu pel 
resultat... A la llarga els que quedem sempre mantindrem 
L'OBJECTIU...

Vull avisar també als que vingueu enguany a visitar-nos 
siguen festes, mig any, proclamacions o qualsevol acte... 
Com sempre... Benvinguts; no us faltarà mai cervesa fre-
da, algun plat de capellà, morro, pernil o formatge... Si vos 
porteu bé, fins i tot podreu provar la poció màgica que ens 
fa “inembriagables”; si aneu fotent, sereu fàcilment enviats 
a fer la mà per qualsevol dels components antics o nouvin-
guts... Educadament... Però enviats... 

Només ens queda dir, i ells també ho diran on correspon-
ga, que anem encapçalats enguany per Fàtima i Josuè, o 
el que és el mateix, Josuè i Fàtima, (i Pol i Lluna). Mai no es 
faran de notar en cap lloc, mai utilitzaran paraules buides 
ni falses lloances, però si alguna vegada necessites suport 
i treball, estaran al teu costat per al que faça falta.
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MEMBRES COMPARSA
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President
Vicente Jesús Climent Mateu
Vicepresident
Ramón Mascarós Martí
Secretària
Eva Aviñó Liñana
Vicesecretària
Andrea Sauco Gilabert
Tresorer
Jordi Vizcaíno Garrido
Casalers
Gustavo Castillo Palacios
Pepe Sanchis Cabanes
Robert  Vallés Vidal
Cuina
Jose Vicente Climent Vila
Representant UNDEF
Juan Antonio Herrero Martorell
Captació Nous Talents
Jose R. Pous Bono
AFMIC
Pep Albero Badal
David Caerol Garcia

Components:
Luís Poveda Estrada
Vicenta Casells García
Andrés Miralles Fabregat
Neus Luna Granero
Reyes Sala Franco
Mª del Carmen Mateu Peris
Otília Martínez Guzmán
Sonia Pons Sanz
Joaquina Ribelles Morrió
Fernando Sánchez Moreno
Maria Dolores Furió Climent
Juli Sanz Cogollos
Salvador Gomar Belda
Josep David Gómez Pascual
Andrés Miralles Casells
Jose Ibáñez Hernández
Eduardo Sala Pausà
Josep Someño Sanchis
Miquel Albero Ibáñez

Anna Albero Ibáñez
Miguel Ángel Cuenca Chordà
Andrea Herrero Sala
Carles Soriano Larosa
Marta Herrero Sala
Laia Grau Romero
Andrea Sauco Gilabert
Dennise Castañeda Mahiques
Anna Beltran Momparler
Vicent García Martí
Robin Sanz Pausà

Xiquets-Xiquetes
Laia Vallés Pons
Lluna Climent Luna
Raúl Canet Aviñó
Vera Albero Molina
Ona Albero Molina
Izan Castillo Sanz
Naia Castillo Sanz
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Ja arriba la festa de Mig Any, una tradició que per-
met ajuntar totes les persones que formem part 
d’aquesta. Persones que independentment del 
bàndol, tenim un propòsit comú: conservar el nos-
tre patrimoni i la nostra identitat com a festa amb 
tota la feina que això suposa però, gaudint i ‘pas-
sant-ho d’allò més bé.

La nostra comparsa, en un parell d’anys, hi ha crescut 
considerablement, ja que s’han incorporat moltes i 
molts joves. I és en aquest sentit on nosaltres consi-
derem que tenim un dels nostres punts forts, la con-
ciliació que s’hi ha aconseguit entre les diferents ge-
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neracions. I no és una tasca senzilla ni fàcil. La convi-
vència que hem assolit és fruit de molts dels debats 
que s’han establert, partint dels diferents punts de 
vista i de les distintes concepcions de la diversió que 
poden haver-hi. I és que les diferències no són dolen-
tes, tot al contrari, ens enriqueixen perquè ens per-
meten aprendre dels altres i, també, respectar-los. 

Així que ara que ja hem  superat el  moment  de 
transició, estem en plenes condicions de gaudir de 
la festa tal i com ho hem fet fins ara i,  com no, de 
convidar a la gent a plaure d’aquests dies de festa 
i germanor.
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Els Roders

President
Joan Benetó Vallés
Vice-president
Raymi Navalón Peris
Secretari i tresorer
Ricard Navarro Arau
AFMIC
Adriana Aranda Martí
Raymi Navalón Peris 
Adrià Alfonso Luna

Components
Alberto Alfonso Albuixec
Vicent Aranda Martí
Carlos Barber Pausà
Claudia Barber Pausà
Marc Benetó Juan
Aida Briz Estrela
Valerià Calatayud Galdón
Mar Calatayud Gregori
Javier Caldés Argente
Edu Candel García

Celia Carmona Gutiérrez
Marc Castelló Escuriet
Gerard Castelló Escuriet
Lluís Castelló Grau
Francisco Cháfer Císcar
Cecília Climent Pons
Emma Correal Bernabeu
Mónica Daràs Talens
Nora Escuriet Roig
Franc Garrido Rodrigáñez
Llúcia Garrido Rodrigáñez
Carles Giménez Ribes
Pepe Giménez Solivares
Amadeu Giner Pons
Carles Gregori Lafuente
Elena Gregori Orta
Míriam Gregori Sebastià
Núria Gregori Sebastià
Maria Hurtado Benetó
Mónica Martí Gómez
Màxim Martínez Gil
Pilar Moscardó Martí 
Inés Navalón Peris

Ponç Navarro Climent
Salvador Ortiz Badal
Susanna Pallàs Garrigues
Vicent Pérez Chinesta
Anna Peris Pallàs
Antoni Peris Varela
Adrià Pla Perucho
Francis Redondo Carmona
Teresa Reig Sanz
Salva Sala Talens
Vicent Vicens Sastre

Xiquetes i Xiquets
Aitana Alfonso Garrido
Ander Aranda Correal
Vega Calatayud Gregori
Maria Wei Candel Moscardó
Pau Navarro Climent
Lluís Pérez Gregori
Júlia Peris Pallàs
Júlia Redondo Gregori
Miquel Redondo Gregori
Pol Sala Daràs
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MIRADA NOSTÀLGICA D’UN EX-RODER

Dissabte vesprada d’un calorós setembre de 1977. Un grup 
de joves que vorejàvem els 25 anys estàvem reunits al bar 
la Mena. Les festes majors feia uns dies s’havien acabat i 
des de feia més d’un any estàvem darrere de fundar una 
comparsa i incorporar-nos a la festa que s’havia iniciat al 
nostre poble tan sols feia uns pocs anys abans.

Ja sabíem que la comparsa , o si o si, havia de ser cristiana, 
doncs uns dies abans havíem anat a parlar amb Juan 
Sola, que aleshores ostentava un càrrec important en 
l’Associació Festera de MMCC i ens havia dit:

“Mireu xiquets, per molt que s’empenyeu, si voleu eixir 
l’any que ve, heu de configurar una comparsa cristiana, ja 
que en estos moments hi ha 4 de mores i 3 de cristianes. 
A més a més, ja voreu que igual dóna, el més important és 
la festa i vos assegure que s’ho passareu pipa. Feu-me cas”. 
Tots els que havíem anat al taller que Juan Sola tenia en 
la carretera anàvem en la idea de que eixiríem d’allí amb 
el vist i plau de Juan amb la creació d’una nova comparsa 
mora.

En la reunió del bar la Mena, i després de fer-nos a la idea 
de cristianització, entre els punts que tractàrem estava el 
de donar-li nom a la nova comparsa. Després de vàries 
propostes, quedaren per a la final els noms de Llauradors i 
Roders. El final ja el sabeu, però si vegeu els nostres vestits 
al llarg de la nostra dilatada història, crec que ha triomfat 
més el primer.

Al final la comparsa la constituírem oficialment al mes 
d’octubre del 77 i s’apuntaren eixe primer any 22 joves (tot 
mascles), dels quals 7 ja han faltat. Curiosament, llogàrem 
una casa en el  número 7 del carrer del Pla, durant tot l’any, 
cosa que, com sabeu, poques vegades hem fet al llarg de 
la nostra història (crec que 3 ó 4 vegades)

Molts records inesborrables al llarg dels més de quaranta 
anys festers. Des de l’organització el primer any del 
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concurs de paelles en el que hi havia de primer premi un 
borreguet que quasi no arriba a la nit del concurs, perqué 
la nit anterior algú es va empenyar en bufar al pobret 
animalet, fins la gran xopada que algú li va provocar al 
pobre Eduardet “el mec” quan des de dalt del balcó li va 
reballar per damunt una gran safa d’aigua i el tinguérem 
que portar a l’ambulatori tot tremolós.

Els primers anys els passàrem al carrer del Pla, primer en 
casa Glòria Roig i després en casa Aranda i a partir d’ahí 
hem anat roders per tot el poble, llogant cases només el 
mes d’agost. On més vam repetir va ser al carrer Francesc 
Benetó en la casa que actualment és La Taverna. Allí si que 
hi ha molts i molts records. Per eixos anys es va posar de 
moda les batalles aqüíferes en les que acabaves del tot 
remullat. Recorde que algunes comparses enemigues 
venien en tractors de polvoritzar plens d’aigua i t’atacaven 
amb les mangueres i pistoles amb aigua a tota pressió.

Eixos anys van ser molt entranyables, ja que a principis 
dels noranta vàrem tenir la Capitania de Paz Mínguez, la 
nostra gran i recordada Capitana.

Després van vindre anys de depressió, ja que la comparsa 
va desaparèixer 4 o 5 anys, fins que en 1998 tornà a 
ressorgir i......fins avui.

En l’actualitat no queda cap component del primer any. 
Això és llei de vida! Els últims que se n’eixiren foren Vicent 
Aranda i Josep Lluís Gregori, però tots dos han deixat 
una gran llavor en la comparsa ja que els seus fills i néts 
són components i sobretot grans festers. No puc dir jo el 
mateix, ja que cap dels meus fills hi és a la comparsa. Però 
estic molt orgullós de veure la colla de gent que configura 
l’actual comparsa, la majoria alumnes meus de l’Institut, 
persones compromeses en la nostra cultura i la nostra 
llengua, amb uns profunds sentiments democràtics i 
defensors de les llibertats. I ahí si que puc dir que he posat 
el meu granet d’arena.

 Andreu Pons – Març 2019
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MEMBRES COMPARSA

Conqueridors
President:
Alejandro Luna Granero
Vicepresidència i Tresoreria: 
Fani Tomàs Mascarós 
Nati Alcover Grau
Secretari:
Carlos Alcover Grau
Loteria:
Inma Franco Sarasol 
Juli Benavent Ferrer
Cabiler:
Vicent Grau Romero
Música:
Joan Samblancat Martínez
Vestits:
Imma Martínez Lamata
Manteniment:
Alejandro Varela Bellver
AFMIC:
Pascual Soriano Orta
Jose Vicente Bosch Martínez

Components:
Jose S. Pérez Barrachina 
Yolanda Folques Penalva 
Juani Ruano Gil
Jose L. Samblancat Sanz 
Josep Encarnación Aliques 
Vicent Castells Puig 

Míriam Castells Franco 
Iris Soriano Larrosa
Mireia Samblancat Martínez 
Maria Encarnación Benavent 
Maria Val Zamora
Andreu Bosch Terol 
Roger San Mateo Franco 
Rubén Llòria Sanmiguel 
Josep Puertos Beneyto
Vicent Grau Romero 
Carles Penalva Huerta 
Enrique Juan Garrigues 
Alex Colomer Talens 
Pablo García Tortajada 
Nicolau Escribà González 
Julio Pastor Jiménez
Juan Carlos Daràs Mercé
Andrea Penalva López 
Anabel Sauco Gilabert 
Tania Borràs Grimaltos 
Núria Perales Martí
Joan Gallego Romero 
Emma Soriano Grimaltos 
Carla Tomàs Crespo
 

Xiquetes i Xiquets:
Laia Juan Tomàs 
Hugo Espí Marrahí
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Que el clima està canviant crec que ningú ho posa en 
dubte, ni el cosí del penúltim president de govern. 
Temps enrere l’Afmic va proposar implicació de totes les 
comparses en la lluita per LA IGUALTAT DE GÈNERE I LA NO 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE, detalls com que foren dones qui 
pujaren els estàndards de les comparses a la balconada 
de l’Ajuntament en l’Homenatge a la música festera, cosa 
que, si bé només és un detall, tots sabem la importància 
de les dones a tots el nivells de la nostra festa, començant 
per presidentes de comparses passant per tots els càrrecs 
fins a presidentes de l’Afmic, i això està molt bé.

Dit açò, i per a no perdre l’esperit reivindicatiu, parlant en 
la comparsa proposàrem que enguany deuríem implicar-
nos en la problemàtica del canvi climàtic. Com això no està 
del tot en les nostres mans, proposàrem fer una xicoteta 
campanya de L’ÚS ABUSIU DE PLÀSTICS A LES COMPARSES. 
Tots sabem que el plàstic ens lleva molts mals de caps a les 
càbiles, no escurar... “Si s’escalfa la cervesa? Que collons! un 
altre got!”; si perdem el got? “Un altre, serà per gots, plats, 
culleres, forquetes i ganivets”, que per cert no tallen res 
de res, però si diguem que es mengen un bon pessic del 
pressupost? Diguem: “amb diners torrons”. Però realment, 
cal? Si tornem al vidre i la ceràmica va crear tants problemes 
a l’hora de fer torns d’escurar, serà la fi de la festa? Si és així 
sempre ens quedaran els rentaplats. Açò del canvi climàtic 
no és cosa d’ara, ja fa anys que els científics avisen que 
no puguem anar pel camí que portem. Ja fa uns quants 
anys, més o menys pel 1994, el cap científic de la sonda 
Voyager 2 de la Nasa va suggerir girar les càmeres de la nau 
cap a un diminut punt blau, impressionat va escriure una 
reflexió. Aquell home era Carl Sagan i ja ens avisava cap a 
on anava la humanitat, vos deixe amb este fragment:   

COMPARSA CRISTIANA

Conqueridors
“Mira aquest punt. Això és ací. Això és la nostra llar. Això 
som nosaltres. Ací ha viscut tot aquell de qui hagis sentit 
parlar alguna vegada, tots els éssers humans que han 
existit. La suma de totes les nostres alegries i sofriments, 
milers de religions segures de si mateixes, ideologies i 
doctrines econòmiques, cada caçador i recol·lector, 
cada heroi i cada covard, cada creador i destructor de 
civilitzacions, cada rei i cada camperol, cada jove parella 
enamorada , cada xiquet esperançat, cada mare i cada 
pare, cada inventor i explorador, cada mestre de moral, 
cada polític corrupte, cada “superestrella”, cada “líder 
suprem”, cada sant i cada pecador en la història de la 
nostra espècie va viure ací - en una mota de pols suspesa 
en un raig de sol.”

Les persones som com som, no fem res encara que ens 
avisen i sols fem cas quan veiem una tortuga deformada 
pel plàstic eixe que uneix els pots de cervesa, o una 
balena morta pel plàstic que s’ha tragat, ens és igual que 
els plàstic es disolguen en l’aigua i al menjar un bona 
caldereta de rap i d’acompanyament tinguem boletes 
microscòpiques de plàstic. No és fàcil tornar a la panera, 
a les ampolles retornables, o al saquet per l’esmorzar i 
a la carn enrotllada amb paper i no dins d’un blister de 
poliespan o plàstic. Hem de cuidar el món on visquem, 
perquè no és qüestió de ser uns ecologistes radicals, 
és tindre sentit comú encara que sabem que no hem 
d’aconseguir res, però d’alguna cosa servirà encara 
que siga perquè els joves i els nostres fills preguen 
consciència que, al cap i a la fi, ells són els principals 
perjudicats de l’ús del plàstic i, així que seguisquen 
gaudint d’eixe diminut punt blau. Bon Mig Any i menys 
plàstic.

Jo, un més.
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Suministres per a la construcció
Exposició de paviments ceràmics, sintètics i revestiments
Contenidors i gestió de residus de construcció
Serralleria i fusteria metàl·ica

Sanejaments de bany i griferies
Ferramenta de ma d’albanyileria
Assessorament tècnic de materials de construcció
Servici de transport i grua giratoria auto-carregant
Servici arquitectura. Arquitecte tècnic col·legiat
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Almohades

La vida ens presenta davant nostre, 
un dia sí i un altre també, reptes que 
intentem afrontar de la millor mane-
ra possible. No sempre aconseguim 
eixir-ne vençedors, però almenys ho 
intentem i, el que és més impotant, 
ens adonem que al nostre voltant 
hi ha un munt de persones que ens 
estimen i que estan sempre ahí, al 
nostre costat. 

És per això que ens posem davant 
d’aquest nou repte amb il·lusio i 
emoció, però també amb la respon-
sabilitat que pertoca. 

I sabem que no estem sols. Els nos-
tres almohades hi estaran, com sem-
pre, i no sols ells, estem segurs que 
cada mora, moro, cristià i cristiana 
estaran al nostre costat perquè els 
esdeveniments que estan a punt de 
començar siguen únics i meravello-
sos per a nosaltres. 

Sultans
2019

Per això desitgem que disfruteu amb 
nosaltres, i amb els nostres Capitans 
Contrabandistes Fàtima i Josuè, als 
quals donem l’enhorabona i amb qui 
segur disfrutareu de cada moment 
d’estes festes. I que ho feu com ho 
feren els capitans i sultans eixints, als 
qual volem donar l’enhorabona per 
haver reprensentat de manera excelsa 
la nostra festa i assegurar-los que pre-
nem el relleu amb il·lusió, però també 
amb la responsabilitat de saber que 
això es fa gran i que tothom compta 
amb nosaltres per fer una miqueta 
més gran, si cap, la festa de Moros i 
Cristians de Castelló.

Finalment, només ens queda transme-
tre-vos el nostre desig que assaboriu 
cada alenada d’aire, que gaudiu de 
cada nota de música, de cada tro de 
trabuc, de cada moment amb com-
panys, amics..., i que ompliu de somriu-
res i felicitat cada raconet del vostre cor. 
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Alicia Murillo Ortiz
José Antonio Martínez Sala

Sultans
2019
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Almohades
President
Jesús Patuel Climent
Vicepresident 
Rafael Gregori Albentosa
Secretari
Josep Vicent Martínez Expósito
Tresorer
Víctor Martorell Grau
Representant UNDEF
Marco Puig Franco
Cabilers
Guillem López Murillo
David Momparler Martínez
Àlex Villar Martínez
Manteniment
Miquel Gregori Ribes
Loteries
Blasi Álvarez Carbó
Ana Maria Olcina Franco
Vocals Junta
Zenaida Gascó Rodrigáñez
Vicent López Aranda
Tere Ribes Fons
Nuria Murillo Martínez
Alba Villar Aviñó
AFMIC
Ricardo López Aranda
Belen Climent Franco

Esther Barbera Casas
Elvira Bataller Moreno
Vicente Benavent Vila
Ana Beneyto Benetó
Antonio Borja Ordiñaga
Xelo Casas Guardiola
Jose Vicente Català Candel
Marcos Chinesta Garrigues
Marisa Córdoba Ferrandis
Franck Cuisinier Martínez
Jose Luis Encarnación Martorell
Eduardo Encarnación Talens
Juli Esparza Chulià
Rafael Francés Alonso
Jose Ramon Gascó Amat
Pilar Isern Romero
Graciela Lopez Aranda
Maria Dolores Lopez Buitrago
Ausiàs Martínez Álvarez
Marie France Martínez Rosselló
Jose Antonio Martínez Sala
Filiberto Mateu Ribes
Jose Mateu Ribes
Erika Momparler Guardiola
Alicia Murillo Ortiz
Amparo Murillo Perucho
Héctor Navarro Francés
Jesús Noguera Ferrer
Lucre Ordiñana Terol
Ana Cristina Pardo Uberos
Jesús Patuel Alandes
Pablo Patuel Climent
Noelia Perales Franco
Antonio Ribeiro Pedrosa
Raquel Rodrigáñez Iglesias
Yolanda Rodríguez Parra

Anna Talens Beneyto
Iñaki Talens Beneyto
Juan Antonio Talens Sanjuan
Jose Varela Cabanes
Jose Villar Franco
Juan Villar Franco
Maria Luisa Villar Franco

Xiquetes i Xiquets
Pau Amorós Córdoba
Raul Amorós Córdoba
Anna Benavent Bataller
Carme Benavent Bataller
Carles Borja Ordiñana
Pau Borja Ordiñana
Marta Chinesta Amorós
Andreu Encarnación Lopez
Lluís Encarnación Lopez
Marc Francés Olcina
Juan Alejandro Fuertes Rodríguez
Alexandre Gascó Rodrigáñez
Aitana Gorris Esparza
Marc Martínez Álvarez
Alex Mateu Anguera
Pau Mateu Anguera
Naia Mateu Momparler
Martina Momparler Villar
Noa Momparler Villar
Gabriel Navarro Perales
Unai Navarro Perales
Ainhoa Puig Gómez
Unai Ribeiro Bañuls
Erik Varela Pardo
Edurne Vidal Benavent
Marc Villar Aviñó
Ariane Villar Martínez

Components
Juan Emilio Aliaga Selva
Manolo Amorós Aviñó
Maria Pilar Amorós Aviñó
Blanca Anguera Blanch
Esther Aviñó Fernández
Desirée Bañuls Perucho
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Aquest any m’agradaria parlar de l’aigua, tema tòpic i 
típic sempre que en quan parlem dels àrabs i les seues 
contribucions a la nostra història, sobre tot el seu 
sistema de regadiu. No vaig a entrar a escriure sobre 
aquest assumpte, ni vull tampoc, ni pense aclarir el gran 
dilema de si aquest sistema va ser introduït realment 
per ells o simplement el perfeccionaren, això és cosa 
dels historiadors, (jo no ho soc) o dels curiosos de la 
nostra història, que sí que em podria incloure entre ells, 
encara que aquest no és el meu tema preferit. Tampoc 
pense fer referència a la devoció dels castelloneres i 
les castelloneres pels seus dos rius, Xúquer i Albaida. 
i la seua séquia, l’Escalona, ni pels llocs emblemàtics 
d’iniciació a la natació que disfrutàvem els xiquets 
i xiquetes de la meua època, Clot de les Haques, el 
Segon Pont, la Gola, la Casella, la Barca, etc . Tampoc 
pense mencionar com ha influït l’aigua en la vida i 
l’economia de Castelló, sobre tot en els seus cultius, ara 
els tarongers i abans amb l’arròs. Tan sols cal rebuscar 
en els escrits del botànic Cavanilles de finals del segle 
XVIII, on parlant del nostre poble descriu la passió dels 
habitants de l’època per l’arròs: “La pasión del arroz llega 
aquí al exceso, quisieranle tener dentro de sus casas, y 
lo harían si el sol y el agua pudiesen penetrar. Por todas 
partes se ve aguas embalsadas” el que simplement 
m’agradaria es donar a conéixer una xicoteta mostra 
de la passió dels àrabs valencians per l’aigua amb les 
paraules dels seus poetes. Podríem començar per Ibn 
Khafaja d’Alzira enamorat de la seua terra, amb dos 
versos sobre el riu Xúquer:
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Déu meu, com era de bell, el riu, en aquell llit
Més delitós per beure que els llavis d’una bella!

 
O aquestos versos de Ibn al-Zaqqaq de València

València és un paradís
excels d’arbres i de fruits
com la font de la vida i Salsabil
rius hi corren, generosos de vi

Ibn Sad al- Khàïr de València

LA SÉNIA
Déu meu! La sénia vessa aigua dolça al jardí
De brancam cobert amb fruites ja madures (...)

Marj al-Kuhl d’ Alzira

EL RIU
Riu que, de tan bell, fas amar qui ni ha amat mai
I bells poemes fas fer a qui no ha fet versos mai…

LA PÈRDUA D’ALZIRA
No tornarem mai més el Xúquer blau a veure
Si els dels rojos cabells llurs llances apunten vers els nostres

Com ja vegeu molta era l’estima d’aquestos poetes per la 
seua terra i pel seu riu. Que la terra i l’aigua no siga mai 
una excusa de conflicte sinó un pont que ens aprope.

ABENFERRI

Dolç, és el riu, com dolça la saliva
flairant dels llavis de l’amor…. 

(Ibn Khafaja d’Alzira)
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Desverdització de fruites
Manteniment de fruites i congelats
Túnel de congelació
Càrrega i descàrrega de contenidors
Eliminació astringència caquis
Diposit duanes

Ctra. Sant Joanet, s/n
46270 Castelló (València)
Tel. 96 245 01 05 - Fax 96 245 21 33
sebastia@frigorificossebastia.com

C/ Sant Doménech, 75  -  Tels. 96 245 29 69 · 696 130 333

ESMORZARS - DINARS - SOPARS

COPAS HELADO
GRANIZADOS
BATIDOS
FRAPPÉ
HELADOS

C/ Joanot Martorell, 22

SMOOTHIES
GOFRES
CREPES
BOLLERÍA
TOSTADAS
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MEMBRES COMPARSA

Almoràvids
President
Salvador Serra Codina
Vicepresidenta
Delia García Pasamar
Secretari
Vicent Llinares Talens
Tresorer
David García Lloret
Cabiler
Salvador Mateu García
Cuina
Encarna Roca Villar
Banda
Pascual Estrada Espert
Vocals
Xaro Reig Ferrando
Carmen Donato Donet
Andrea Romero López
Sergi Martínez Murillo
Juan Antonio Gisbert Lara
Marina Espí Pausà
AFMIC
Eva Negre Reig
Cristina Duato Iborra

Components
M. Jose Amorós Brú
Cristina Daràs Talens
Clara Mascarós Martí
Fernando Domènech Martorell
Edu Lliso Someño

Xavi Negre Reig
Fabián Negre Gismero
Marian Martorell Torregrosa
Xaro Llinares Romero
Salva Vallés Vidal
Javi Vallés Vidal
Mabel Sala Abad
Joan Tomàs Serra Llinares
Ana Penadés Garrido
Javi Morales González
Bea Pardo Sánchez
Vanessa Pardo Sánchez
Emilio González Ferrando
Dolores Aparicio Barberan
José Romero Alcaraz
Marta Grimaltos Perales
Fede Franco Lorda
Joan Antoni García Camarena
Alba Sanz Doménech
Sílvia Benavent Puertos
Aida Pous Granero
Samuel Soto de la Torre
Adrián García Ferrando
Marc Codina Climent
Carlos Sebastián Puertos
Joana Garrido Puertos
Guillem Rodríguez Calatayud
José Tomás Llopis
Arnau Presencia Sanchis
Jordi Chordà Soro
Alba Zalvez Donato
Marta Martínez Beltran

Shakira López Romero
Cristina Benavent Presencia
David Santiago Monroig

Joves
Alba Domènech Mascarós
Ainhoa Sanz Grimaltos
Júlia García Daràs
Àngela Mateu Martorell
Nerea Mateu Martorell
Alejandro Casanova Donato
Laura Martí Amorós
Maria Tomás Llopis
Teresa Vallés Sala
Carla Gilabert Perales
Laura Sanz Doménech
Aroa Someño Barberà
Aida Pla Alcover
Alejandra Bellver Segura
Berta Tomás Penadés

Xiquetes i Xiquets
David García Daràs
Xavi Morales Pardo
Mireia Morales Pardo
Jean Claude Dernis Pineda
Lia Dernis Pineda
Albert Romero Espí
Claudia Benavent García
Izan Llinares Donato
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Ja ha passat un any i hem de dir que estem consolidant 
i fent gran les comparses i la festa de Moros i Cristians, 
les comparses s’han  omplert de gent i de gent jove, 
que ens garanteix la continuïtat de la nostra festa.

Ara és tasca de tots i totes mantenir el que hi ha, 
donant la paraula als joves perquè engrandeixen la 
nostra festa. I això ho hem de fer dins de les comparses, 
la veritat és que no érem molt més majors quan ens 
vàrem apuntar a la comparsa i hem seguit ací al peu 
del canó, és qüestió de tots i totes sentir aquesta 
festa, i també mantenir tradicions combinant-les 
amb la innovació que ens porta la joventut.

El primer pas de la nostra festa és mig any, i hem de 
seguir lluitant perquè la germanor entre comparses 
es mantinga, que junts i juntes som més.

COMPARSA MORA

Almoràvids

Tampoc no volem oblidar-nos de reivindicar a la 
dona en la festa, per sort en el nostre poble no hi 
han comparses d’homes i de dones, hi ha comparses 
de persones, tots iguals, tots festers i festeres de la 
nostra festa de Moros i Cristians, i esperem que així 
siga per molts anys.

Acabem acomiadant al Capità i Capitana  i Sultà i Sul-
tana eixint,  esperem que aquest any passat gaudireu 
com els que més;  per últim, donar la benvinguda, 
enhorabona i desitjar-los un meravellós any fester a 
la comparsa Contrabandistes i al seu Capità i la seua 
Capitana (Fàtima i Josuè) i a la comparsa Almohades i 
al seu Sultà i la seua Sultana (Jose i Alicia).

La comparsa Almoràvids desitja a totes les comparses 
i a tot el poble unes bones festes.



37

ESCULTURA ARTÍSTICA

LÀPIDES

46270 Villanueva de Castellón - C/ Lira Castellonense, 2 B
46293 Alcàntera de Xúquer - C/ Sant Doménech, 7

fedebellver@hotmail.com
636 602 410

Fruites i Verdures

SARA

Mercat 651 032 968

pla
assessors

Fiscal, Laboral, Comptable, Jurídic

Assegurances

Declaracions de renda
IVA General i Simplificat
Comptabilitat d’empreses

Estimació directa i objectiva
Retencions i ingressos a compte

Automòbils - Hogar -Comerç - Vida - Jubilació

Avda. de Cuba, 23 - 46270 VVA. DE CASTELLÓN
Tel./Fax 962 452 723

C/ Nou, 4 - 46670 LA POBLA LLARGA
Tel./Fax 962 590 420
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MEMBRES COMPARSA

Califes-Tuaregs

President
Juan Jesús Tebar Sanchis
Vicepresident
Jose Franco Martí
Secretaris
Eduardo Estrada Aznar 
Mª Julia Acevedo Badenes
Tresorer
Eduardo Estrada Aznar
Loteries
Mª Amparo Pausà Pocoví
AFMIC
Yurema Talens Tebar 
Julia Acevedo Badenes 
Mª Jose Puertos Talens

Components:
Rafael Clar Franco 
Rosana Acevedo Badenes 
Adriana Pausà Pocoví 
Paola Llorente Blau
Juan Carlos Acevedo Badenes 
Loles Campos Carbonell
Joan Roca Esteve 
Julio Gascó Hurtado 
Vanessa Clar Franco 
Mar Gascó Francés 
Jesús Tebar Acevedo 
Ivan Oliver Ferrer 
Josep Alfonso Chorques
Roge Martorell Oliver
José Espinosa Penadés

Xiquets
Carles Tebar Acevedo 
Javi Talens Tebar 
Paola Clar Acevedo 
Arnau Estrada Pausa 
Marta Estrada Pausa 
Alex Gascó Puertos 
Sergi Gascó Puertos 
Cesc Roca Campos 
Jose Espinosa Clar
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La comparsa Califes Tuaregs compleix en-
guany 30 anys, fa trenta anys que la com-
parsa Califes i la comparsa Tuaregs ens 
vàrem ajuntar i vam formar la gran família 
que ara som.

Des del moment que ens varen ajuntar 
hem aportat al poble llum, festa, color i 
alegria, començarem sent uns quants i des-
prés s’han anat unint a la festa més i més 
persones, primer teníem una càbila i ara en 
tenim una altra, i des d’allò, encara que no 
ho parega, han passat trenta anys.

Trenta anys de moltíssimes alegries, mol-
tíssimes festes i bons moments que queda-
ran per sempre en el record de les nostres 
ments, formant part dels millors moments 
de les nostres vides. La nostra comparsa 
es caracteritza per la família que som i per 
l’alegria que desprenem, i això ens enorgu-
lleix.

Fa uns quants anys arribarem les joves cali-
feretes, el passat mes d’agost s’acomiadaren 
de la nostra comparsa per disfrutar de les 
festes d’una manera diferent, encara que ser 
d’aquesta comparsa és una tasca fàcil, sols 
hem de tenir ganes de passar-ho bé.

COMPARSA MORA

Califes-Tuaregs

Cal dir que l’alegria que ens aporta aques-
ta comparsa a totes les joves és infinita i no 
podríem estar més felices de formar part 
d’ella, estem desitjant tornar a disfrutar la 
Festa de Moros i Cristians, escoltar el so dels 
trabucs, les marxes mores i cristianes i des-
filar.

La nostra comparsa està composada per 
persones de totes les edats, de més majors 
a més menuts i tots amb gustos i ocupaci-
ons diferents, però ens sabem complemen-
tar bé per fer que la comparsa funcione de 
la millor manera possible; durant tot l’any 
els components dels Califes-Tuaregs espe-
rem per disfrutar les festes que caracterit-
zen el nostre poble, una setmana a l’any 
que està plena d’il·lusió i emoció.

Però abans ve Mig Any, un preparatiu de 
les festes, una prèvia del que vindrà i està 
preparant-se amb molt esforç i il·lusió per 
part de totes les comparses que formem 
part, aquest Mig Any gaudirem d’aquests 
trenta anys com a comparsa mora, com mai 
ho hem fet.

Castelloners, els Califes-Tuaregs vos convi-
den a gaudir del Mig Any!
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MEMBRES COMPARSA

Alfàrabes

President
Josep Ribes Pellicer 
Vicepresident
Jose Vicente Muñoz Galbis 
Tresorera
Paula Aviñó Isern 
Secretària
Nerea Penadés Sanz 
Loteries
Mª Esther Argente López 
Cabilers
Edu Amat Samper
Tonet Guitart Maiques 
Jesús Puertos Sanjuan 
Complements
Sara Lorente Llorens 
Verónica Pizarro Díaz 
AFMIC
Jose Carlos López Aranda 
Juan Antonio Navarro Francés 
Cesar Plà Fons

Components
Eusebio Amat Sanjuan
Graciela Argente López
Sara Badenes Capsir
Esteban Benetó Aranda

Jordi Benetó Aranda
Mati Benetó Argente
Lino Calatayud Mongort
Bárbara Campos Albaladejo
Mº Isabel Candel Perales
Emi Caparrós Rubio
Vicent Chordà Abad
Cristian Chordà Belda
Vicen Climent Carbó
Nerea de Haros Herrero
Juanjo Estruch López
Mari Estarlich Pérez
Lorena Ferrer Guardiola
Gema Guitart Maiques
Marta Guitart Pizarro
Ricardo Hinojosa Francés
Elena Hinojosa Peris
Maria Ibáñez Hernández
Adrián López Caldes
Blanca López Lorente
Alma Llacer Gomis
Miguel Llacer Lorente
Sonia Llacer Lorente
Nerea Llorens Durà
Mercè Martí Beneyto
Llorens Merín García
Ayla Muñoz Vayà
Ana E. Olcina Llinares

Noemí Pausà Climent
Fani Perales Isern
Dani Pineda Oltra
Javier Puig Garcia
Miguel Angel Pla Caldés
Miquel Pla Climent
Laura Ramis Alba
David Talens Díaz
Ruth Vayà Soler
Edu Vidal Puertos

Xiquetes i Xiquets
Ana Amat Estarlich
Pau Amat Estarlich
Emma Amat Olcina
Valeria Benetó Argente
Irene de Andrés Vert
Joana Estruch  Martí
Laia Estruch Martí
Anna Guitart Pizarro
Natalia Hinojosa Peris
Nerea Muñoz Vayà
Daniela Pla Climent
Iker Pla Climent
Vicent Pla Climent
Yaima Pla Perales
Lara Úbeda Calatayud
Ivanna Vidal Rigo
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ALFÀRABES, UN SENTIMENT

Arranca el Mig Any amb el que això comporta per al 
poble de Castelló en general i per a les comparses mores i 
cristianes en particular. Època per gaudir junt a companys 
i companyes d’altres comparses, temps de celebrar que 
queden menys de sis mesos per a la gran setmana.

Al mes d’agost, un any més es contemplaran vistoses 
vestimentes de batalla  amb teles de colors vius i 
metalls lluents. S’escoltarà la música rítmica, amb el 
pas dels guerrers. Es podrà olorar aromes de pólvora i 
d’èpoques llunyanes.

Com no he d’estar orgullós d’aquesta festa? I com no, 
de la meua comparsa, Alfàrabes.

Després d’uns quants anys com a component puc dir 
que som una gran família, amb milers d’anècdotes per 
contar i moments inoblidables per recordar. Si hi ha  
alguna cosa que caracteritza els Alfàrabes és la llibertat 
del component a fer en tot moment el que vulga i la 
improvisació i motivació per celebrar qualsevol tipus 
de festa.

COMPARSA MORA

Alfàrabes

Ser dels Alfàrabes és sopar a la cabila tots els divendres 
de l’any, celebrar cadascuna de les festes que hi ha a la 
localitat,  gaudir de la nostra discomòbil, refrescar a tots 
els convidats en la piscina, compartir la festa amb altres 
comparses,  escoltar i gaudir de la nostra magnífica 
banda, cantar amb energia el típic “lololololo”, treballar 
durant tot l’any perqué no falle res i com no, lluir amb 
orgull pels carrers de Castelló el nostre estendard... En 
definitiva, ser dels Alfàrabes és un sentiment.

És complicat explicar amb paraules què és la festa de 
moros i cristians per a mi, per això convide a totes les 
castelloneres i castelloners a participar en cada acte i 
a viure aquesta festa des d’alguna de les comparses, ja 
sabeu que als Alfàrabes sempre sereu ben rebuts.

Per últim m’agradaria acomiadar com cal els Capitans 
2018 Josep i Míriam i als Sultans Jose Vicente i Ayla. I com 
no, donar l’enhorabona a les comparses Contrabandistes 
i Almohades i desitjar el millor per al seu any de regnat 
als Capitans Josué i Fàtima i als Sultans Jose i Alicia.

Que Al·là vos guarde!
Pepe Ribes
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Tel. 645 466 011
metalcodina@icloud.com

C/ Sant Doménech, 75
46270 Villanueva de Castellón

Pilar Gandía Benetó

ODONTOLOGÍA Y ACUPUNTURA

C/ Major, 27-1º · Vva. de Castellón
piganbe@gmail.com

96 245 14 77 · 608 975 221

Col. 461778

TALLERES MOMPARLER
CASTELLO DE LA RIBERA
    96 245 02 45

Maria Jesús Martorell Benavent
Móvil 652 546 547

Tinguem un gran sortit en detallets per a
 comunions, bosses de xuxeries com tu vullgues, 

paperería de qualitat, menatge, fiambreres de plàstic 
fabricat en Espanya, drogueria, tèxtil.

Les novetats en fundes de mòbil de silicona des de 0,75€ 
i fundes de llibre des de 2,5€

Olivera 2
Ara ens pots trobar també al carrer Major, 2

de la Pobla Llarga
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Tel. 96 245 13 66
C/ Escalante, 18
46270 Vva. de Castellón

lapeluesteticaevaimari2005

PELUQUERÍA-ESTÉTICA

MARI
E VA

SERVEIS JURÍDICS • MEDIACIÓ
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

INGENIERIA INDUSTRIAL • ARQUITECTURA

www.ingeniumiuris.com                

C/ Vicent Ignasi Franco, 28, 1, 4 
VILLANUEVA DE CASTELLÓN (Valencia)

Servei Jurídic: 679 973 033  Servei Tècnic: 610 807 226
info@ingeniumiuris.com

Susana García Moscardó
ADVOCADA

ASOCIADOS
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C/ Argentina, 22 - Tel. 96 021 23 31
Vva. de Castellón

Rellotgeria Joieria
CANDEL

VICENTE CANDEL GRIMALTOS
TÈCNIC EN RELLOTGERIA I JOIERIA

C/. Ramón y Cajal, 6
Tel. 96 245 24 19

46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN

Administración de Loterías nº 2

HORARI: 
Vesprada de dilluns a divendres: 17:30 a 20 h.

CLÍNICA VETERINÀRIA

Llda. Anabel Benetó Martí
Nº Col. 1109

Tel. 962 453 230 
Urgències: 626 557 039

C/. Diputació, 11 - CASTELLÓ

PUB - CAFETERIA - TAPES
Esmorzar - Tapes - Cervessa 

 Entrepans - Cocteleria - Bon ambient

Wi
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Pepe Sanz
Fontaneria en general 

i calefacció

Telf.: 651 907 321
C/ Hernan Cortés, 1-1er
46270 Vva. de Castellón

fontaneriapepesanz@gmail.com

C/Gaspar Valentí, 7
46700 Villanueva de Castellón

Teléfono: 960 45 38 28

Carrer Nou, 29
Tel. 96 245 04 40
46270 Vva. de Castellón

Forn artesà
CASA PEPE

Especialitat
en mones
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Ildefonso 
Martí

ildefonsomarti@hotmail.es
C/. Moreretes, 65
46270 Vva. de Castellón
(Valencia)
Tel. 649 380 987
Tel./Fax 962 450 002

TRANSFORMACIONES, MOVIMIENTOS Y PREPARACIÓN DE 
TIERRAS, EXCAVACIONES Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES

REPARTO A DOMICILIO GRATUITO*
de lunes a domingo de 20:00 a 24:00

RESERVAS PARA LLEVAR
96 245 44 10

IMAN DÖNER KEBAB
Y PIZZERIA

De lunes a jueves:
12:00 a 16:00 - 18:00 a 24:00
Viernes, sábados, domingos 
y festivos: 12:00 a 24:00

C/ Maestro Giner, 3 bajo • Villanueva de Castellón

* Pedido mínimo a domicilio en Villanueva 6€, en Senyera 8€ y Sant Joanet 10€

ROLLO PAN
NORMAL

MANTENIMENT CALEFACCIÓ
ENERGIES RENOVABLES

661 527 996
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FONTANERÍA

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

TEL. 636 344 910
C/ Castellonet de la Conquesta, 1

Vva. de Castellón · 46270 Valencia

INSTAL·LACIONS 
DE FONTANERIA
Emilio J. González Ferrando

FLORISTERIA

PAVIA
Arreglos florals,

naturals i artificials
Enviaments a

domicili

Servei Interflora

C/. Pérez Cabello, 5
Tel. 962 452 277

46270 Vva. de Castellón
(Valencia)
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canonche

ESTACIÓN DE SERVICIO
ABIERTA LAS 24 HORAS
servicio de
RESTAURANTE Y CAFETERÍA

Autovía A-7 Salida km. 389
VILLANUEVA DE CASTELLÓN

COMIDA PARA LLEVAR TODOS LOS DÍAS,
POR LA NOCHE TAMBIÉN

ISMAEL

FORN-PASTISSERIA
Elies Varó, 9

Tel. 96 245 02 26
46270 Vva. de Castellón

(Valencia)

ADMINISTRACIÓN 
DE LOTERÍA

Joaquín Ferrús Martínez
SEGUIMOS DANDO  PREMIOS

PRUEBE SU SUERTE

C/ Major, 6 - Tel. 962 451 071
46270 VVA. DE CASTELLÓN

96 245 12 81

Reparació i Muntatge 
d'Electrodomèstics

Rentadores • Frigorífics • Forns
Encimeres • Secadores 

Aire condicionat
Antenes • Internet • TDT • Electricitat

TV • Videoporters, etc.

C/ Mestre Serrano, 26

670 330 772
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DILLUNS A DIJOUS, PRÈVIA CITA

Civil - Matrimonial - Laboral - Mercantil - Penal - Administratiu - Urbanisme
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CASTELLÓ DE LA RIBERA 46270
C/ Reverendo Joan Vidal, 26 - 1r. (Parc de l’Estació)
Tel. 962 452 430 - Fax 963 515 084

VALÈNCIA 46007
C/ Uruguay, 11 - 6a - Desp. 604
Tel. 963 578 013 - Fax 963 515 084

El nostre equip de professio-
nals especialitzats en els distints 
camps jurídics ens permet ofe-
rir servicis molt específics davall 
una mateixa direcció estratègica.

Maite Solomando
667 241 045
tsolomando@solvima.com

Pilar Mas
666 521 243
pmas@solvima.com

Moisès Vizcaino
657 657 145
mvizcaino@solvima.com

Carmen Martínez
661 564 313
cmartinez@solvima.com

DILLUNS A DIJOUS, PRÈVIA CITA

Civil - Matrimonial - Laboral - Mercantil - Penal - Administratiu - Urbanisme

Moisès Vizcaino

www.solvima.com
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Dr. Lorenzo Santamaría, 16
Tel. 962 590 036
Fax 962 970 106

46670 LA POBLA LLARGA (València)
ipl@iplgrafica.com

www.iplgrafica.com
IMPREMTA 

LA POBLA LLARGA, S.L.

imagine. change.

www. iplgrafica.com
LA POBLA LLARGA





Tractaments Fitosanitaris
Treballs agrícoles
Transports
Reparació i manteniment
de maquinària agrícola

Albalat dels Sorells, 19-21 
46270 Vva. de Castellón (València)
Tels. administració 653 794 948 - 96 245 32 47
Tel. gerent 653 794 949
administracion@jaiva.es
www.jaiva.es

PARKING 
PÚBLICP


