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alcade de castelló
óscar noguera alberola

És ben cert que els ingre-
dients per entendre el ta-
rannà de la gent de la nos-
tra terra són ben coneguts. 
Tothom que ens visita queda 
absort per la voràgine de fes-
tes i celebracions que a cada 
poble acostumem a mostrar 
amb orgull i il·lusió, i això, 
palesa que la nostra gent ne-
cessita gaudir dels seus pro-
pis veïns per a fer front, cada 
dia, a tots els entrebancs que 
la vida ens proposa.

Com no pot ser d’una altra 
forma, el nostre poble no n’és 
una excepció, i com a mos-
tra, tot just acabem de tan-
car unes meravelloses festes 
falleres i ja ens endinsem de 
ple en la presentació dels 
nous Sultans i Capitans de les 
festes de Moros i Cristians, 
que celebren el seu Mig Any 
fester com a bestreta del que 
cada mes d’agost esdevé una 

fantàstica mostra de la nostra història, una demostració que el 
nostre és un poble vinculat a la festa i amant, com cap altre, de 
compartir als carrers els seus moments de joia i alegria.

Podria semblar que per al nostre equip de govern això suposa 
un motiu de preocupació i cansament, però el raonament no 
pot estar més allunyat de la realitat. Efectivament, la nostra 
motivació beu del treball del teixit social castelloner per con-
vertir el poble en un viver de festa, cultura i tradició. Per això, 
volem transmetre el nostre agraïment a tots i cadascun dels 
membres que hi formen part i que cada any assumeixen el 
repte de fer de Castelló un poble millor, més viu, més intens 
i acollidor, més cívic i participatiu, en definitiva, més poble…

I ara, al bell mig d’una nova i radiant primavera, comencen a 
aparèixer els fruits del treball d’un col·lectiu que ha aconseguit 
arrelar al nostre poble una festa amb poca tradició a la comar-
ca. Ningú pot dubtar que l’esforç que fan tots els integrants de 
la festa de Moros i Cristians per consolidar la festa és d’una 
envergadura sorprenent. Des de ja fa molts anys, han treba-
llat amb molta esma per aconseguir que la nostra gent poble 
puga gaudir també del color, música, cultura i festa que irradia 
aquest esdeveniment tan valencià, tan nostre.

I això, sense cap tipus de dubte, és el motor que ens empenta a 
assumir el repte i ajudar-los perquè continuen compartint amb 
tots els veïns i veïnes de Castelló la seua immensa alegria i il·lusió.

Des del nostre equip de go-
vern i de tota la corporació 
municipal, volem transme-
tre el nostre suport i alegria 
per consolidar una festa que 
farem el possible perquè no 
s’acabe mai. És emocionant 
veure passar generacions 
per davant dels nostres ulls 
quan ocupen el carrer du-
rant les seues magnífiques 
desfilades, i això, com a cas-
telloners, suposa un orgull 
enorme.

Només ens queda desitjar a 
Míriam i Josep i José Vicen-
te i Ayla, que gaudisquen 
al màxim d’un any que els 
durarà tota la seua vida. Per 
la nostra part, quedem a la 
vostra disposició i vos fem 
arribar honestament tot el 
nostre suport i orgull perquè 
sigueu la imatge viva i alegre 
de la vostra festa, però tam-
bé de tot un poble.
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regidor de festes
lluís ferrando i cuenca

Per mig any mitges festes
Huit mesos fa dels últims tra-
bucs, de la desfilada del mes 
d'agost, de les ambaixades, 
les despertades...De les fes-
tes del poble... Tres mesos de 
La Pato a la sala multiusos 
per Carnestoltes... Mes i mig 
de la cremada de les falles, 
dels coets a totes hores, la 
música pels carrers... 

Ja està bé de tranquil·litat... 

Entrem en la següent de les 
festes de Castelló: el Mig 
Any de Moros i Cristians. 

El moment de recordar a tota 
la gent del poble, que sem-
pre tenim algun motiu per fer 
que hi haja algú pels carrers 
gaudint de la companyia 
dels que formem part de les 
festes, d'alguna de les  que 
omplin el calendari quan a 
esdeveniments festers.

Serà el moment de retrobament de les com-
parses, de recordar els dies en que allà pel mes 
d'agost ens fem visites i compartim xerrades, ens 
despertem prompte per alçar a base de trabuc tot 
el veïnat del poble que gose estar dormint a això 
de les 08.00 del matí, fem una de les desfilades 
més espectaculars de la Ribera i omplim el carrer 
de música festera, de gel·labes, Abenferris i emis-
saris.

Serà el moment d'ajuntar-nos com sempre, pen-
ses el que penses o vingues d'on vingues i fer la 
partideta en les diferents modalitats de jocs de 
taula, sense importar-te massa el resultat i sí el 
moment que passes amb els components d'altres 
comparses fent germanor i sobre tot unes rialles. 
I entre aquests i aquelles, un entrepà, una paella, 
un bon sopar i com no, una desfilada.

Els actes començaran el 14 i el 21 d'abril amb les 
proclamacions cristiana i mora respectivament i 
amb la presentació de càrrecs el 28 d'abril al Tea-
tre Ideal.

Maria, Joan, Mª José i Julio cediran el seu coman-
dament al capdavant de les hosts cristianes i mu-
sulmanes a Josep, Míriam, Jose Vicente i Ayla, que 

hauran de donar el màxim 
de sí mateix per igualar l'any 
com a Capitans i Sultans que 
els primers ens han ofert, 
participant en tots i cadas-
cun dels actes als que han 
estat convidats i complint 
amb les seues tasques de 
cara les comparses i la resta 
del poble en general.

Començarà el seu regnat i 
hauran d'esperar fins l'estiu 
per exercir-lo, assajar les 
ambaixades els ajuntarà i 
agermanarà per a la resta 
dels seus dies.

I passarà el cap de setma-
na, aquest any una mique-
ta més llarg i tindrem més 
ganes que arribe el mes 
d'agost per poder tornar a 
estar junts durant eixos set 
dies que fa que ens sentim 
part  de la festa del nostre 
poble.
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MEMBRES JUNTA AFMIC 
2017-2018

Comparsa Càrrec
Eduard Ferrando Cuenca Contrabandistes President
Jose López Aranda Alfàrabes Vicepresident
Jose Antonio Martínez Sala Almohades Tresorer
Delia García Pasamar Almoràvids Secretaria
Cristina Duato Iborra Almoràvids Vicesecretari
César Pla Fons Alfàrabes Vocal
Juan Antonio Navarro Francés Alfàrabes Vocal
Ricardo López Aranda Almohades Vocal
Vicent Villar Ribes Amohades Vocal
Xaro Reig Ferrando 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
Josep Sanchis Cabanes Castellet Vocal
Jose Vicente Bosch Martínez Conqueridors Vocal
Pascual Soriano Orta Conqueridors Vocal
Elisa Tomàs Sala Contrabandistes Vocal
Lorena Piqueras García Contrabandistes Vocal
Adrià Alfonso Luna Roders Vocal
Adriana Aranda Martí Roders Vocal
Raymi Navalón Peris Roders Vocal
Marco Puig Franco Almohades Representant UNDEF
Juan Antonio Herrero Martorell Castellet Representant UNDEF
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JUNTA AFMIC 
2017-2018

Segurament, un dels 
reptes més importants 
que ha de superar la 
nostra festa any rere 
any és la recerca de la 
motivació necessària 
per tornar a gaudir de 
cada acte. Podria parèi-
xer que el tedi i la com-
plaença poden guanyar 
la batalla a una festa 
ja consolidada i arrela-
da als nostres costums 
festers, però això som 
capaços de demostrar 
cada any que està molt 
lluny de la realitat.

Des de la nostra asso-
ciació hem acceptat 
el repte de renovar la 
festa i acostar-la a tots 
els veïns i veïnes de 
Castelló; de fer-la parti-
cipativa i oberta i oferir 
tota l’esplendor que 
s’emana dels nostres 

actes perquè tothom la puga gaudir, viure i sentir com 
a seua. Hem agafat el relleu dels qui han treballat amb 
tota l’esma del món per a intentar humilment millo-
rar-la, per a plantar la llavor de l’esperit fester entre 
tots aquells que naixen en la festa, però també entre 
els qui, encuriosits, s’acosten a les comparses i que 
mereixen rebre les mostres de germanor i convivència 
que han caracteritzat el nostre món fester. 

Per tot això, i un any més, des de l’Associació Festera 
de Moros i Cristians volem transmetre el nostre com-
promís més ferm per emplenar cada racó de Castelló 
de festa, cultura i tradició i, com no pot ser d’una altra 
manera, sempre des del civisme i la companyonia que 
necessitem per a gaudir-ne plenament. 

I ara, de nou, la primavera ens espera perquè tornem 
la festa de Mig Any als carrers i places del poble. I com 
sempre, volem fer-ho amb força i alegria, unes eines 
imprescindibles que ens arriben dels nostres Capitans 
i Sultans d’enguany, i també de tots i cadascun dels 
membres que formen les huit comparses castellone-
res. Perquè sense el suport inestimable de tothom, el 
repte esdevindria inabastable.

Míriam i Josep, José Vicente i Ayla, la vostra il·lusió i ale-
gria és la guia que ens acompanya en el nostre somni 

i, junts, lluitarem per fer 
que tothom recorde el 
nostre poble, també, 
per les festes de Moros i 
Cristians. Des d’estes lí-
nies volem garantir-vos 
que disposeu de tot el 
nostre esforç perquè 
siguen absolutament 
inoblidables, i perquè 
compteu amb nosaltres 
en tot moment i en cada 
espai compartit. 

El cicle fester de nou es 
renova, i volem aprofitar 
l’ocasió per felicitar els 
Sultans i Capitans 2017, 
uns dignes i extraordi-
naris representants de 
tots nosaltres, i desitjar 
que els qui ara accepteu 
el relleu enteneu l’honor 
que suposa ser la imat-
ge i l’orgull de la festa 
de Moros i Cristians de 
Castelló.

LA CULTURA DE L’ESFORÇ



mig any
2018

  PROGRAMA
d’ACTES
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Dissabte 14 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 Conqueridors, ubica-
da a la Ronda Monteolivet.

Dissabte 21 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 Alfaràbes, ubicada a 
la Plaça de la Constitució.

Divendres 27 d’abril
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 Munici-
pal.

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

Dissabte 28 d’abril
10.30 h: Esmorzar al parc de l’Es-
tació.

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 des de 
la plaça de la Constitució fins a la 
plaça de l’Om.

En acabar l’Entradeta Falsa, dis-
comòbil al pub La Taverna, al car-
rer de Francesc Benetó.
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comparsa
CONQUERIDORS

capitania  
2018 

Canvi de calendari. 2018 aplega amb una força impara-
ble. La roda continua el seu camí i és enguany quan ens 
toca als Conqueridors assumir el màxim càrrec. 

Els Capitans 2018, Míriam i Josep, estem molt agraïts de 
ser-ho en aquesta festa que ens acompanya des de fa 
molts anys. Des de ben xicotets l’hem viscuda en primera 
persona i és un orgull poder gaudir aquest any com als 
representants del nostre bàndol.

Primerament ens agradaria donar les gràcies a les nos-
tres famílies ja que han aconseguit que el nostre somni 
es complira i es portara a terme. Com no, agrair també 
a la nostra comparsa, els Conqueridors, per tot el suport 
que ens han proporcionat i l’alegria i entusiasme amb què 
ens han proclamat Capitans. Així i tot volem donar grà-
cies a totes aquelles persones que confien en nosaltres i 
ens han facilitat la feina al capdavant del càrrec. Per últim, 
agrair a l’Associació Festera de Moros i Cristians per la 
seua labor i responsabilitat perquè aquesta festa siga la 
millor del nostre voltant. 

No ens podem oblidar dels nostres com-
panys del bàndol contrari, Jose i Ayla, que 
de segur porten el seu manament de la 
millor manera possible. Cal afegir també 
la importància de la resta de comparses, 
tant mores com cristianes. Com solem dir: 
no hi ha moros sense cristians ni cristians 
sense moros. Tots junts formem un dels 
grans esdeveniments de la comarca. 

Per finalitzar, recordar també els càrrecs 
eixints, Maria i Joan com a Capitans, i Ma-
ria José i Julio com a Sultans. Hem aprés 
molt del vostre any viscut amb alegria i 
responsabilitat. Sols ens falta fer memòria 
de tots els castelloners i castelloneres que 
fan possible la festa, aportant la seua ale-
gria i presència en tots els actes de la festa. 

Esperem gaudir de molts anys més de la 
Festa de Moros i Cristians.
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Capitans 2018
Josep Puertos Beneyto
Míriam Castells Franco
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President
Alejandro Luna Granero
Vicepresidència i Tresoreria
Nati Alcover Grau
Fani Tomàs Mascarós
Secretari
Carlos Alcover Grau
Casaleres
Conxin Larrosa Sanchis
Juli Benavent Ferrer
Loteria
Inma Franco Sarasol
AFMIC
Pascual Soriano Orta
Jose Vicente Bosch Martínez
Música
Joan Samblancat Martínez
Vestits
Imma Martínez Lamata
Manteniment
Alejandro Varela Bellver

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
Noemi Zamora Martínez
Dani Mejias Adrián
Àlex Colomer Talens
Pablo García Tortajada 
Nicolau Escribá González
Julio Pastor Jiménez
Borja Pla Ramis

membres 
comparsa CONQUERIDORS

Xiquets/es:
Nico Mejias Zamora

Laia Juan Tomàs
Hugo Espí Marrahí 
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conqueridors
comparsa cristiana

4O ANYS CONQUERIDORS
Fa 40 anys un grup d’adolescents 
del poble (el més major tenia 17 
anys) decideixen fer una comparsa. 
Era la moda de Castelló, un poblet 
on les possibilitats de passar-t’ho 
bé eren molt reduïdes en festes: o 
anaves de processó, o al Califòrnia 
a vore la presentació amb exaltació 
inclosa del “orgullo patrio” (encara 
eren temps de foscor), escoltar el 
concert de la Lira Castellonera o al-
gun ball que es feia, també anome-
nats “verbena” o com a molt podies 
gaudir del “arte torero” del Gallo; o si 
ja tenies l’edat, vore la vedet i el seu 
cos de ball dels varietets dels Espec-
taculos Excelsior. En poques parau-
les, en eixos temps ací a Castelló o 
eres Faller, que ja portava algun any 
en marxa la festa, o no hi havia molt 
on triar. Era evident que quan els 
festers del poble portaren una com-
parsa d’Ontinyent com a reforç de la 
cavalcada que feien en festes, molta 
gent obrira el ulls a esta festa. 

Podria estar contant anècdotes i 
barbaritats fetes per un grup de 
xiquets que era el que érem, i que 
només veient el resultat del pri-
mer any, en què no arribàrem ni a 
Nadal, era tot un presagi que fra-
cassaríem. Però no va ser així i des 

d’aquell any ací estem aportant 
a la festa el que podem. Pel camí 
companys i amics ens han deixat 
per a sempre, com qualsevol com-
parsa, hem vist gent que venia i se 
n’anava, hem tingut diferències, 
però quasi sempre més coincidèn-
cies. Uns ara som més panxudets i 
hem perdut el pèl, o si en tenim és 
canós, altres han perdut eixe bonic 
títol de joves i van entrant en la ma-
duresa, perquè aquells/es que no fa 
massa anys anaven agafats de les 
manetes en l’entrada infantil, els 
han arrabassat el títol. I és que tot 
açò de complir anys està bé, però el 
realment important no és el còm-
put d’anys, en poques paraules; no 
és qüestió de bufar ciris en el pas-
tís, és il·lusionar l’altra gent perquè 
entre en el món de les comparses, 
transmetre als nostres joves la nos-
tra festa, i que ells vagen complint 
anys en la festa. Ja fa temps que 
no veiem els menuts Conqueridors 
participar en la desfilada infantil, i 
la veritat és que ganes en tinguem, 
i prompte els vorem i, sabeu què? 
Això és bon senyal, en una compar-
sa on més de la meitat dels mem-
bres no tenen 40 anys. 

I acabe, enguany tinguem Capita-
nia i ells són la demostració del que 

he escrit abans. Ell, Josep, ve de 
pares festers de comparsa mora, 
ha mamat la festa en sa casa, i es-
tes festes tindrà el cor partit perquè 
ell serà qui encapçalarà el bàndol 
cristià… i ja sabem qui guanya. De 
Míriam… què dir! Els pares festers 
Almogàvers i Conqueridors i amics, 
l’he vista créixer i fer-se major dins 
de la comparsa, pertany a les do-
nes de hui en dia que exigeixen el 
seu espai en la societat, i com a 
Capitana segur que ho farà valer. 
Tinguem una doble celebració, un 
doble repte, la nostra Capitania i la 
del nostre 40 aniversari, esperem 
no defraudar. 

D’aquells temps que vam fer la 
comparsa em quede amb els re-
cords inoblidables d’un temps que 
no ha de tornar, em quede amb tot 
allò bo i amb quasi tot del dolent. 
Volíem canviar tantes coses… i no 
canviàrem res, començàrem molts 
projectes i res vam fer quallar, bro-
mes i “cabassades”, motos per dins 
la càbila, municipals a la porta, 
matalassos en terra, carreres de 
mules, porc ensabonat, les fotos 
engroguides, els vestits perduts i el 
vell estàndard censurat... 

Jo, un més.
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Avda. de l’Estació, 4 - 46270 Vva. de Castellón
Tel. 96 245 04 71 - 96 245 26 22 - cep@cepsl.com

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Tel. 96 259 11 95 • Mòbil oficina 667 601 440 • info@jcamposmaquinaria.com
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President
Òscar Martí López
Vicepresident
Rafel Antoni Escuriet Roig
Secretari
Lluís Ferrando Cuenca
Sotssecretari
Empar García Isern
Tresorer
Enrique Puertos Grimaltos
AFMIC
Eduard Ferrando Cuenca
Lorena Piqueras Garcia
Elisa Tomàs Sala

Components
Sarai Albelda Puertos
Esther Azorín Palazón
Laura Bellver Garcia
M.ª Dolores Benavent Mascarós
Medes Vallès Benavent
Cristian Capsir Penalva
Ana Casanova
Sara Chordà Belda
Anna Cuenca Arnal
Cintia Daràs Castanyeda
Josué Donet Perales
Ruth Donet Perales
Laia Egea Someño
Cristià Escuriet Roig
M.ª Dolores Ferrando Bolinches
Elena Claudia Firca
Alba Granero Almiñana
Cristina Grimaltos Ribes

Eduard Liñana Tomàs
Juan Carlos Maiques Tomás
Gemma Martínez Muñoz
Vicente Ordiñaga Uberos
Ulisses Ortiz Badal
Fàtima Piqueras García
Lluís Piqueras Quiles
Jose Antonio Puertos Martínez
Guillem Reig Sanz
Tània Sanz Honrubia
Guillem Sentandreu Sebastian
Ricard Sentandreu Sebastian
Elena Soro Martorell
Javier Soro Martorell
Arantxa Talens Hurtado
María Elena Vercher Barroso
Carlos Verdú Savall
Neus Vidal Puertos
Teresa Vidal Vila

membres 
comparsa CONTRABANDISTES

Xiquetes i Xiquets
Tonia Brovdi
Mireia Caerol García
Ángel Donaire Vercher
Pol Donet Piqueras
Lluna Donet Piqueras
Ariadna 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
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comparsa cristiana
contrabandistes
L'ESSÈNCIA D'UNA COMPARSA
Diuen els consells de savis dels que 
disposa cada comparsa, que entre 
1972 i 1973 un grup de valents, 
dels que encara queden represen-
tants, velles glòries diuen alguns, 
nosaltres preferim continuar ano-
menant-los: braus, eixiren al carrer 
a fer una desfilada imitant la tradi-
ció de festes de moros i cristians 
tan arrelada a altres poblacions no 
massa lluny del nostre voltant.

La idea era clara, siguent un poble 
fester i de carrer com som, neces-
sitàvem festa, (una altra) en la que 
omplírem Castelló d'espectadors, i 
ja posats, disposàrem d'espais on 
poder gaudir dels que estimem, 
del bon menjar, la cervesa freda i el 
pensament pendent de fer gaudir 
qui vinguera a veure'ns. 

Amb eixa idea, la comparsa Con-
trabandistes de Castelló començà 
el 1981 després de l'escissió amb 
el Terç LLombard: 

Fer gaudir a qui vinguera a veure 
les Festes de Moros i Cristians de 
Castelló.

És per això, que ser Contrabandis-
ta suposa que tot aquell que for-
me part del Contrabando s'haurà 
d'atendre  a una sèrie de reptes:

1.- La cabassà: Tot aquell que s'en-
fade al llarg del període de festes i 
intente fer passar una mala estona a 
qui habitem la càbila, pot suposar-li 
una simbòlica sanció econòmica.

2.- La trucà: Si formes part de la 
comparsa Contrabandistes és con-
venient que sàpigues jugar al truc; 
perquè sempre hi haurà algú que 
estiga disposat a fer-ho 

3.- La festa improvisada: Quant 
més temps passes dintre de la 
comparsa més opcions tens de 
caure en el parany d'una festa que 
ningú esperava i que gairebé segur 
el veïnat no t'agrairà.

4.- El xupitet d’absenta: Els gals 
tenien la poció màgica que els feia 
invencibles; el contrabando té l'ab-
senta que els fa imprevisibles.

De nou arriben els últims dies del 
mes d'abril, i amb ells la festa de 
Mig Any de Moros i Cristians. Per 

a nosaltres, això comporta prepa-
ratius per poder juntar com cal a la 
família que som. En aquestos dar-
rers anys, ens ho hem demostrat 
més que mai, quan algú necessita 
dels seus, allí estem tots.

Sabem viure i gaudir el moment, 
sabem riure junts i junt a tots, com-
partim cadascuna de les coses que 
tenim i sobre tot la nostra festa viu 
amb nosaltres formant part de la 
nostra vida. Per això, el que volem 
és expandir aquesta manera de veu-
re la festa, de viure i sentir cada acte, 
però no sols als festers, sinó a tot el 
poble. Eixiu, que cada rialla nostra 
siga vostra, que cada nota de mú-
sica faça moure el vostre cos, que 
cada instant siga màgic junt als vos-
tres, i sobretot que compartiu amb 
nosaltres tot allò que preparem.

Volem fer arribar als nous Capitans 
i Sultans, que visquen al màxim 
cada instant, perquè eixos no tor-
nen, que cada minut és un regal, i 
que nosaltres estem disposats a re-
galar-los molts moments bons per-
què aquest regnat siga inoblidable.

A GAUDIR I A FER GAUDIR!
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odontologia general

cirurgia

ortodòncia

pròtesi

implants

estètica

blanquejaments

Finançament sense interessos 
fins a 12 mesos

Dra. XELO PERIS MOLL
Col·legiada nº 2786
Màster en pròtesi dental

C/ La Séquia, 5 · Vva. de Castellón

T e l .  9 6 2  4 5 2  2 6 9

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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President
Vicente Jesús Climent Mateu
Vicepresident
Ramón Mascarós Martí
Secretària
Reyes Sala Franco
Vicesecretària
Sònia Pons Sanz
Tresorer
Jordi Vizcaíno Garrido
Casalers
Gustavo Castillo Palacios
David Caerol García
Robert  Vallés Vidal
AFMIC
Pep Albero Badal
Josep Sanchis Cabanes
Cuina
Jose Vicente Climent Vila
Representant UNDEF
Juan Antonio Herrero Martorell
Captació Nous Talents
Jose R. Pous Bono

Components:
Luís Poveda Estrada
Vicenta Casells García
Andrés Miralles Fabregat
Neus Luna Granero
Ian Vidal Pla
Mª del Carmen Mateu Peris
Otília Martínez Guzmán
Eva Aviñó Liñana
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
Carlos Giménez Solivares

membres 
comparsa EL CASTELLET

Xiquetes i xiquets
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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comparsa cristiana
el castellet

Una tradició que no es perd és 
entesa com aquella que té al-
guna característica que la fa 
especial, particular, peculiar. És 
entesa com aquella per la qual 
les noves generacions estan 
disposades a dur endavant de la 
millor forma possible. És entesa 
com aquella per la qual els qui 
ja la practiquen decideixen no 
abandonar i conservar. Les fes-
tes de Moros i Cristians són una 
tradició!

La comparsa El Castellet i, més 
en concret, els seus fundadors, 
van decidir seguir la tradició. 
Cal remarcar que a dia d'avuí 
encara tenim a alguns dels fun-

dadors de la festa de moros i 
cristians a la nostra comparsa, 
com ara José Vicente Climent 
Vila, Luís Poveda i Estrada. Des 
d’aleshores han arribat nous 
components, altres han mar-
xat... Però el motor que ens 
impulsa mai ha deixat de fun-
cionar. El motiu? Viure la festa 
sentint-nos protagonistes d’ella. 
Percebre el plaer indescriptible 
que provoca el cúmul de fets 
que es concentren en una sola 
setmana: desfilades, pólvora, 
música i marxes, vestimenta, 
espectacles...

Un vertader esdeveniment al 
qual tots esteu convidats.

Anna Albero Ibáñez
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Mòbil 617 249 031
Tel. 962 451 389

C/ Argentina, 4 - Vva. de Castellón

NO TENS CARNET? NO T’HO PENSES
SOM LA TEUA AUTO-ESCOLA
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President
Joan Benetó Vallés
Vicepresident
Raymi Navalón Peris
Secretari i tresorer
Ricard Navarro Arau
AFMIC
Adriana Aranda Martí
Raymi Navalón Peris

Components
Alberto Alfonso Albuixec
Adrià Alfonso Luna
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
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
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
Vicent Ortiz Alfonso
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
Carla Sanchis Cabanes
Vicent Vicens Sastre

membres 
comparsa ELS RODERS

Xiquetes i Xiquets
Aitana Alfonso Garrido

Ander Aranda Correal
Vega Calatayud Gregori

Maria Wei Candel Moscardó
Pau Navarro Climent

Pau Ortiz Sanchis
Lluís Pérez Gregori

Júlia Peris Pallàs
Júlia Redondo Gregori

Miquel Redondo Gregori
Pol Sala Daràs
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comparsa cristiana
els roders
LES ARRELS DEL LLEDONER
Ja sé que és difícil de creure però el 
ben cert és que els Roders som com 
un arbre i, més concretament, com 
un lledoner. Si deixeu de banda el 
vostre escepticisme i continueu lle-
gint potser hi trobareu l’explicació.

El lledoner, com nosaltres, resta 
aparentment endormiscat quan els 
dies són més curts i resorgeix fron-
dós i exuberant quan el que s’acur-
ten són les mànigues i les nits cos-
ten d’arribar. És aleshores quan 
mostra la seua copa ampla i densa, 
d’un verd intens, per oferir aixopluc 
als viatgers sobtats per la tempesta 
o recer i ombra als assedegats.

Com els Roders, el lledoner és un 
arbre sa i robust, però sense mas-
sa pretensions. Amb la dosi ade-
quada d’orgull per mantenir sa i 
estalvi el seu tarannà però sense 
la (in)necessària supèrbia per im-
posar-lo a ningú. Potser és per 
això que les seues branques són 
flexibles i, a la vegada, resistents. 
I justament per això, d’elles se’n 
fan... forques!

A les seues fulles, quan siga el 
moment, no els farà res, obeint 
designis superiors, caure a terra 
les vegades que calguen i tornar 
amb noves energies per rejovenir 
l’arbre.

El nostre lledoner fa unes flors, 
menudes i humils, vestides amb 
discreció, elegants, sense estri-
dències i què guarden secreta-
ment al seu interior tot el poten-
cial de l’espècie, embolcallat en 
una polpa dolça i nutritiva.

I què em dieu de l’arrel, forta, dis-
creta i generosa. Dóna aigua en 
els pitjors moments de la seque-
ra, aliment quan la fam apreta i 
manté l’arbre dempeus quan bra-
ma la tempesta.

Veieu com ha quedat clar el pa-
ral·lelisme? No? Tant se val. Re-
alment, el que volem fer palés és 
què, darrere d’aquest repertori de 
símils mal endreçats i metàfores 
d’anar per casa, l’únic que s’hi 
amaga és el nostre humil agraï-
ment a aquells que fins fa poc han 
estat, alhora, la densa capçada 
acollidora, el fullam verdós i pro-
tector, la fusta altiva, els dolços i 
enjogassats lledons i, sobretot, 
l’arrel que tot ho sustenta.

Fins sempre, amics...i que la forca 
vos acompanye.
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Plz. del Ayuntamiento, 9-2-5ª
46270 Vva. de Castellón (Valencia)

HERNÁNDEZ
Clínica Dental

Dr. Enrique Hernández Liñana
Nº Col. 46003022

Tel. 962 454 208
www.clinicadentalhernandez.es

clinicahdz@gmail.com
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sultania   
2018 

 comparsa
ALFÀRABES

Un any més, ja estan ací les festes de Mig Any de 
Moros i cristians, però aquest any és especial per 
a mi. Després de més de 20 anys sent moro em 
toca ostentar el càrrec de Sultà junt amb la meua 
filla Ayla, que és mora des que va nàixer.

Aquest any som els Sultans, un càrrec que al meu 
pensar és el premi més gran de ser component 
d’una comparsa.

Des d’aquest escrit vulguem agrair a tots els com-
ponents de la comparsa Alfàrabes tot el que es-
tan fent per nosaltres i per aquesta Sultania 2018. 
Per part nostra intentarem no defraudar i com no, 
intentar estar a l’altura d’antics Sultans. 

Esperem gaudir amb tots vosaltres de la Festa de 
Mig Any i com no, a l’agost en les Festes de Mo-
ros i Cristians.

Per últim, donar l’enhorabona als Capitans 2018, 
Josep Puertos i Míriam Castells i esperem que 
gaudim els quatre d’aquesta festa tan meravello-
sa que de segur que per a nosaltres serà inobli-
dable.

Finalment dir-li al capità:  
EN EL CAMP DE BATALLA ENS VEUREM!
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Sultans 2018
Ayla Muñoz Vayà
José Vicente Muñoz Galbis
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President
Pepe Ribes Pellicer 
Vicepresident
Jose Vicente Muñoz Galbis
Secretària
Nerea Penadés Sanz
Tresorera
Paula Aviñó Isern
Cabilers
Tonet Guitart Maiques 
Edu Amat Samper
Jesús  Puertos  Sanjuan
Loteries
Mari Estarlich Pérez
AFMIC
Jose López Aranda
Juan Antonio Navarro Francés 
César Pla Fons
Coordinadora Sultania 
Sonia Llacer Lorente 
Complements
Sara Lorente Llorens 
Verónica Pizarro Díaz 

Components
Eusebio Amat Sanjuan
Esther Argente López
Graciela Argente López
Sara Badenes Capsir
Esteban Benetó Aranda
Mati Benetó Argente
Lino Calatayud Mongort
Bárbara Campos Albaladejo
Vicent Chordà Abad
Cristian Chordà Belda
Vicen Climent Carbó
Mapi Climent Penalva
Juanjo Estruch López
Lorena Ferrer Guardiola
Jose Francés Poveda
Ricardo Hinojosa Francés
Elena Hinojosa Peris
Maria Ibáñez Hernández
Blanca López Lorente
Alma Llacer Gomis
Miguel Llacer Lorente
Nerea Llorens Durà
Mercè Martí Beneyto
Ayla Muñoz Vayà
Ana Emilia Olcina Llinares
Noemí Pausà Climent
Fani Perales Isern
Dani Pineda Oltra
Miguel Angel Pla Caldés
Miquel Pla Climent
Laura Ramis Alba
Carla Salom Ferrer
David Talens Díaz
Ruth Vayá Soler
Eduard Vidal Puertos

membres 
comparsa ALFÀRABES

Xiquetes i xiquets
Ana Amat Estarlich

Emma Amat Olcina
Irene de Andrés Vert

Valeria Benetó Argente
Joana Estruch Martí

Laia Estruch Martí
Aitana Francés Climent
Gal.la Francés Climent

Anna Guitart Pizarro
Marta Guitart Pizarro

Natalia Hinojosa Peris
Nerea Muñoz Vayá

Daniela Pla Climent
Iker Pla Climent

Vicent Pla Climent
Lara Úbeda Calatayud
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comparsa mora 
alfàrabes
Vos contaré un fet que em va passar 
l’altre dia:

Mentre estàvem a la porta de ma casa 
xarrant, aparegué un missatger pre-
guntant per Francisco Sánchez, duia 
una carta per a ell.

De seguida em vaig identificar, era un 
sobre de color blau amb un segell amb 
el nom de Vila Cel de Dalt.

Més tard, amb curiositat vaig compro-
var el contingut del sobre.

El primer que deia era: Dirigit a fun-
dador de la Comparsa Alfàrabes i 
seguidament una frase que em va sor-
prendre. ”No la llegiràs amb la vista, 
solament amb el record”. Ràpidament 
em vaig adonar d’on provenia i endevi-
nar el lloc, tot i que mai he estat i estic 
segur sense el de vosaltres tampoc.

El remitent era un tal Jolgorio Festines, 
Regidor de Festes d’aquell lloc, fent-me 
saber que allí també volien fer festes de 
Moros i Cristians, com al nostre poble.

I seguidament, em contava com els va 
arribar la idea.

Durant un ple, el Sr. Alcalde, de nom 
Deumeu (nom que li ve a d’ell perquè 
ajudava a tots i sempre responia amb 
“no et preocupes, tu deu-m’ho) va pro-
posar formar una comparsa. I així ho 
ferem.

De sobte, vaig recordar, que un dia mi-
rant pel balcó vaig veure un poble on 
s’estava formant una comparsa de mo-
ros. L’alcalde em va dir que buscara al 
calaix que hi havia un llibret: Guia te-
lefònica, Comparsa Mora Alfàrabes. 

La meua alegria augmentava per mo-
ments, ja que, el nom m’agradava i jo 
em vaig preguntar: i això d’Alfàrabes, 
què voldrà dir?. De seguida l’alcalde em 
va dir que com havia sigut la primera 
comparsa del lloc igual que la primera 
lletra del grec és Alfa, ALFÀRABES, ba-
tejàrem la comparsa amb el nom d’AL-
FÀRABES.

De seguida em vaig posar amb contacte 
amb ells i junt amb els meus companys 
pensar en  allò que ens faria falta.

Primer, un cap d’esquadra. -Sí, jo en vaig 
veure un que omplia la filà, Eduardo 
Isern.

- També necessitem una banda de mú-
sica, preguntaré a Pepe Gallego.

- Parlaré amb Antonio Morrió i que 
busque trages. Ara haurem de fer lo-
teria.- Si al davant de l’administració 
treballa un d’ells, Salvador Gómez i 
Ángel Julián el que té la impremta.

- De la barra que s’encarreguen Juan 
Sola i Tomás Serra. I crida a Enrique 
Aliño i a Pepe Sala que cuinen molt 
bé.- Ah i els comptes, per a Rafael 
Campillo.

- Com la filà queda un poc curta, avisa-
rem a algú més, però estos no seran 
fundadors, seran veterans: Luís Chor-
ques, Rafael Caldés, Jose Corredor, 
Rafael Grau, Vicente Marrahí, Vi-
cente Isern, Federico Escuder, Anto-
nio Ferrús, Jose Beltran i Francoins 
Fazio.

Una salutació a tots els components de 
la Comparsa Alfàrabes.

En Vila-Cel de Dalt, Agost 2010 

Signat:
Jolgorio Festines

Membres fundadors de la Comparsa Alfàrabes 1971
Rafael Domènech, Tomás Serra, José Sala, Enrique Aliño, Rafael Campillo, Francisco Sánchez, Juan 
Sola, Jose Gallego, Eduardo Isern, Antonio  Franco, Antonio Caldés, Salvador Gómez, Ángel Julián, 
Emilio Sala, Salvador Marrahí i Juan Puertos, Jose Beltran i Francoins Fazio.

HISTÒRIA, HUMOR I FANTASIA
Per Paco Sánchez Merenciano, membre 
fundador de la Comparsa Mora 
ALFÀRABES en el seu 40 aniversari.
1971-2010
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METALCODINA

Treball en alumini, 
ferro, acer i PVC
Muntatges de finestres 
i portes sense obra

Carlos Codina Bernabeu
Tel. 699 080 132

C/ Santo Domingo, 75 D • 46270 VVA. DE CASTELLÓN 
Avda. Ribera Alta, 28 • ALCÀNTERA DE XÚQUER

SERVICIO OFICIAL

Ctra. Sant Joan d’Ènova, s/n - Tel. 962 450 245
46270 CASTELLÓ DE LA RIBERA (València)

www.talleresmomparler.citroen.es
tallmomparler@hotmail.com

OMPARLERM

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
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President
Jesús Patuel Climent
Vicepresident i Rep. UNDEF
Rafael Gregori Alventosa
Secretari
Josep Vicent Martínez Expósito
Tresorer
Víctor Martorell Grau
AFMIC
Ricardo López Aranda
Jose Antonio Martínez Sala
Representant UNDEF
Marco Puig Franco
Cabilers
Guillem López Murillo
Àlex Villar Martínez
Vicent Villar Ribes
Manteniment
Miquel Gregori Ribes
Loteries
Blasi Álvarez Carbó
Ana Maria Olcina Franco
Vocals Junta
Zenaida Gascó Rodrigáñez
Vicen López Aranda
Tere Ribes Fons

Components
Joan Aliaga Isern
Juan Emilio Aliaga Selva
Manolo Amorós Aviñó
Maria Pilar Amorós Aviñó
Blanca Anguera Blanch
Esther Aviñó Fernández
Desirée Bañuls Perucho
Elvira Bataller Moreno
Vicente Benavent Vila
Antonio Borja Ordiñaga
José Vicente Català Candel
Marcos Chinesta Garrigues
Belen Climent Franco
Marisa Córdoba Ferrandis
Franck Cuisinier Martínez
Delia De La Torre Fernández
José Luís Encarnación Martorell
Juli Esparza Chulià
Rafael Francés Alonso
José Ramon Gascó Amat
Pilar Isern Romero
Graciela López Aranda

Maria Dolores López Buitrago
Jose Lorente Aliaga
Ausiàs Martínez Álvarez
Marie France Martínez Roselló
Filiberto Mateu Ribes
Jose Mateu Ribes
Erika Momparler Guardiola
Núria Murillo Martínez
Alícia Murillo Ortiz
Amparo Murillo Perucho
Hèctor Navarro Francés
Jesús Noguera Ferrer
Lucre Ordiñana Terol
Jesús Patuel Alandes
Pablo Patuel Climent
Maria Carmen Penalva Lancero
Noelia Perales Franco
Antonio Ribeiro Pedrosa
Antonio Rodrigáñez Iglesias
Raquel Rodrigáñez Iglesias
Yolanda Rodríguez Parra
Alba Villar Aviñó
Jose Villar Franco
Juan Villar Franco

membres 
comparsa ALMOHADES

Xiquetes i Xiquets
Pepe Aliaga Isern
Pau Amorós Córdoba
Raül Amorós Córdoba
Anna Benavent Bataller
Carme Benavent Bataller
Sergio Berbel Penalva
Carles Borja Ordiñana
Pau Borja Ordiñana
Marta Chinesta Amorós
Andreu Encarnación López
Lluís Encarnación López
Juan Alejandro Fuertes Rodríguez

Alexandre Gascó Rodrigáñez
Aitana Gorris Esparza
Marc Martínez Álvarez
Àlex Mateu Anguera
Pau Mateu Anguera
Naia Mateu Momparler
Gabriel Navarro Perales
Unai Navarro Perales
Unai Ribeiro Bañuls
Cristina Soler Martorell
Edurne Vidal Benavent
Marc Villar Aviñó
Ariane Villar Martínez 
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almohades
comparsa mora 

DE QUÈ PARLE QUAN PARLE DE 
MOROS I CRISTIANS
Imitant el títol d’un dels llibres d’un dels 
meus escriptors favorits, m’agradaria 
donar un gir als escrits que durant els 
últims anys he tingut el plaer de poder 
compartir amb vosaltres. Els darrers 
anys sempre vos he contat històries 
al voltant de la nostra festa, sobre tot 
fent referència a les batalles, tema que 
com ja sabeu m’apassiona, sobre tot el 
personatge d’Abenferri. Ja me n’estic 
anant del tema. De què parlaria sobre 
la nostra festa si ho fera amb el cor? 
Per suposat parlaria de sentiments, i 
més concretament d’emocions. Du-
rant tots els anys que porte a la festa, 
han estat un munt d’emocions les que 
ha acumulat el meu cor, algunes de 
tristor, algunes més d’alegria, però la 
immensa majoria han estat emocions 
d’esperança.  Caldria tornar molt enre-
re,  vora trenta anys, per trobar la meua 
primera emoció, veure desfilar per pri-
mera vegada la meua comparsa. Com 
oblidar eixes primeres filades, i jo rele-
gat a repartidor de beguda, això sí puc 
dir ben alt que també hi vaig participar 
en eixa primera vegada, i tot i que jo no 
hi formava part com a membre, va nài-
xer en mi un sentiment que em murmu-
rava a l’orella que algun dia jo també 
en formaria part. Emoció, per suposat, 
la primera vegada que vaig eixir a des-
filar, la primera vegada que vaig eixir de 

cap de “filà”, encara em tremolen les 
cames. Emoció de veure com els meus 
fills han anat creixent dins la festa, al 
igual que altres xiquets i xiquetes, fins 
al punt que ja tenim una generació que 
ens empenta per darrere per ser pro-
tagonista.  Emoció per poder escoltar 
una marxa dedicada a la meua com-
parsa i composta per un membre de la 
mateixa, Manolo Amorós. Emoció per 
poder interpretar el paper d’Abenferri a 
les batalles i gaudir del sentiment con-
ciliador i pacífic d’aquest ambaixador, 
ja siga a cavall o a peu.

Emoció de recórrer les diferents kàbi-
les, intercanviar opinions, veure vells 
amics i també de nous, riure a la gana, 
i inclús, pegar algun que altre capbus-
só.  I com no emocions molt divertides 
també a l’hora de preparar les presen-
tacions, allò que últimament havia es-
tat un suplici, per no saber ja que fer, les 
darreres vegades ens ho hem passat 
molt bé, ni el que és més important, 
crec que hem fet que la resta de la gent 
també gaudisca i es divertisca.

També han hagut emocions que han 
m’han posat el cor en un puny, i que 
també formen part dels sentiments 
d’aquesta festa, el record d’aquells que 
ja no estan físicament amb nosaltres, 
però que sempre viuran en el nos-
tre record, no puc oblidar l’emoció de 
veure els germans Ferrando desfilant 

o a Lluís, retransmetent el desfile, o la 
Sultania de Zenaida i Joan... malgrat 
aquestos forts colps, seguim endavant. 
Ja sé que hi ha molts altres casos,  sols 
he nomenat aquells que més a prop he 
tingut i he sofert més directament. 

Però no és la meua intenció acabar 
aquest escrit de manera trista, nooo, tot 
el contrari, m’agradaria acabar aquest 
escrit recordant amb moltíssima emo-
ció l’any que vaig ser sultà, en compan-
yia de la meua dona, una Sultania “in 
extremis”, ja que era pel febrer i encara 
no teníem cap component voluntari o 
voluntària que es fera avant. Ho van 
passar mal aquells que estàvem eixe 
any a la junta, però, encara com,  em 
vaig decidir i vaig tirar endavant, sen-
se dubte el meu millor any de festes de 
moros i cristians, mai ho havera pensat. 
Ara ja he d’anar acabant, que el meu 
amic Jose Antonio, em va dir que 3000 
caràcters i crec que ja me n’he passat. 
De segur que m’he deixat moltes emo-
cions pel camí d’aquest escrit, podria 
fer igual com la història d’Abenferri : 
“Continuarà…” però trobe que no deu-
ria ser així. Ja per acabar vull destacar 
l’emoció de l’esperança de tots aquells 
que van incorporant-se a la festa i dels 
nostres fills i filles que van arreplegant 
la nostra herència festera per fer-la més 
gran, més igualitària, més generosa, 
més solidària,.....Bon Mig Any.
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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
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Secretari
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Tresorer
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Cabiler
Salvador Mateu García
AFMIC
Xaro Reig Ferrando
Delia García Pasamar

Components
M. Jose Amorós Brú
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Javi Morales González
Bea Pardo Sánchez
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Samuel Soto De La Torre
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Joana Garrido Puertos
Guillem Rodríguez Calatayud
José Tomás Llopis
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Alba Zalvez Donato
Maria Tomás Llopis
Shakira López Romero
Alejandro Casanova Donato
Teresa Vallés Sala
Carla Gilabert Perales
Laura Sanz Domènech
Aroa Someño Barberà
Aida Pla Alcover
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comparsa mora 
almoràvids

UNA ESPENTA DE JOVENTUT
Ja ha passat un any del mig any 
passat i recorde el sopar de ger-
manor de 2017, a “La Multiusos” 
mirant la gent que hi havia en to-
tes les comparses, em vaig sentir 
molt content i orgullós.

Comentant amb alguns veterans 
d’altres comparses tots coincidi-
rem que hi havia més festers en 
totes les comparses i el millor de 
tot és que eixos nous festers eren 
tots gent jove, això és molt impor-
tant perquè la nostra festa Mora i 
Cristiana tinga el futur assegurat.

Com vaig dir en un anterior es-
crit... “La joventut vol festa i la 
festa vol joventut.” 

Este escrit va dedicat a tots eixos 
festers i festeres que han decidit 
formar part d’esta gran família 
que són els moros i cristians de 
Castelló.

Centrant-me un poc més amb 
aquestos joves me’n vaig directa-
ment a la meua comparsa, els Al-
moràvids, que hem tingut la sort 
de ser partícips d’eixa espenta de 

joventut i alegria, vull aprofitar 
este escrit per donar-los la ben-
vinguda i traspassar-los tot el bon 
sentiment, l’alegria i la unió que 
ens transmet aquesta meravello-
sa festa.

Benvingudes i benvinguts espere, 
esperem que esteu molts anys en-
tre nosaltres, gaudint i fent gaudir 
del colorit, la música i l’agermana-
ment moro i cristià.

Acabe acomiadant els Capità i 
Capitana i Sultà i Sultana eixints, 
segur que ha sigut un any inobli-
dable per a ells i per a les seues 
comparses i com no!, donar-los 
la benvinguda, enhorabona i de-
sitjar-los un meravellós any fes-
ter a la comparsa Conqueridors 
i al seu Capità i la seua Capitana 
(Josep i Miriam) i a la comparsa 
Alfàrabes i al seu sultà i la seua 
sultana (Jose Vicente i Ayla).

La comparsa Almoràvids desitja a 
totes les comparses i a tot el po-
ble unes bones festes.

Jesús Grimaltos
Fester de la comparsa Almoràvids
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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

C/ Atardecer, 39
Tel. 96 245 09 00
Móvil 654 336 368
46270 Vva. de Castellón
(Valencia)
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comparsa mora califes-tuaregs
Els Moros i Cristians són la festa 
major del nostre poble, allò que 
durant una setmana envaeix el po-
ble de festa, de música, de llums i 
de color. 

Ser de Califes-Tuaregs és algo espe-
cial, és ser germà dels teus amics, 
és ser moro fins les 10 del matí, és 
anar a cada passacarrer, batalla o 
revetlla que el nostre poble ofereix. 
Ser de Califes és especial, és ger-
manor. 

Deixem aquest any el càrrec de la 
Sultania amb el llistó alt, ja estem 
a la Festa de Mig Any de Moros i 
Cristians, el que significa que cada 
vegada queda menys per a poder 
gaudir de tot allò que caracteritza 

les millors festes de la contorna-
da. Els Califes ens preocupem pels 
nostres amics i germans durant 
la setmana de festes, deixem les 
portes obertes per a tot aquell que 
vullga participar a la nostra festa, a 
tot aquell que vullga fer festa. 

Aquest any seran unes festes espe-
cials, com totes les festes que pas-
sem. Tots els nostres components 
esperen el divendres de vesprada 
per a anar a la presentació, la re-
vetlla del divendres nit i el merave-
llós dia del dissabte, dinar al parc, 
fer el sopar a la comparsa rient-nos 
de les anècdotes de la nit anterior 
i rememorant festes passades... 
Quan arriben festes estem tota la 
comparsa ansiosos de gaudir-les, 

de començar el divendres amb el 
“Xupinaço”, el que, per a nosaltres 
serà la millor setmana de tot l’estiu, 
esperem totes les nits amb ànsia, 
sopem per les nits mentre els cali-
fers i les califeres més joves ens fan 
demostracions de balls. 

Pel dia poca cosa, s’arriba a la 
comparsa, on la Yure està esperant 
per fer-nos el dinar amb les seues 
receptes secretes, i mentre ella 
es posa a cuinar, alguns ens dedi-
quem a fer una volteta en bici per 
les comparses del nostre poble, en 
arribar a dinar, música i bon ambi-
ent, i a esperar la nit. 

Una altra cosa característica de la 
nostra comparsa es el “Tu Cara Me 
Asusta” un xicotet PlayBack que 
preparem amb moltes ganes i il-
lusió per passar una bona estona, 
i que per conseqüent dona fi a les 
festes del poble, ja queda menys 
per les properes. 

Germans del poble de Castelló, vos 
convide a que desfruiteu del Mig 
Any perquè és sols un avançament 
del que vindrà a l’agost, gaudiu la 
festa com mai ho heu fet, que ens 
ho mereixem!
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Dilluns i Dimecres de 19 a 20.30 h
www.facebook.com/wingtsundrill

Jordi 644 867 948
Vva. Castellón

clases de Kung Fu
Wing Chun

Escola Fa Li Quan
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C/ Escalante, 18
46270 Vva. de Castellón
Tel. 96 245 13 66
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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
De 8 del matí a 4 de la matinada

C/ Argentina, 22 - Tel. 96 021 23 31

COCTELERIA
PUB - CAFÉ - TAPES

Esmorzar - Tapes - Cervessa 
 Entrepans - Costeleria - Bon ambient
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C/Gaspar Valentí, 7
46700 Villanueva de Castellón

Teléfono: 960 45 38 28
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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

Pepe Sanz
Fontaneria en general 

i calefacció

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

fontaneriapepesanz@gmail.com

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
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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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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

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

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
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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

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

ESMORZARS - DINARS - SOPARS
ASOCIADOS

MANTENIMENT CALEFACCIÓ
ENERGIA SOLAR TÈRMICA • ENERGIES RENOVABLES

661 527 996
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imagine. change.

www. iplgrafica.com
LA POBLA LLARGA

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.

C/ Major, 31
96 245 10 93

ÓPTICA
MÍNGUEZ
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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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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


