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U

n año más estamos listos para disfrutar de nuestro verano en Castalla, unos meses rebosantes de actividades, espectáculos festivos y manifestaciones culturales que llenan de vida, música y alegría las calles de nuestro municipio.
Además, inauguramos legislatura que
incorpora una nueva corporación municipal compuesta por un equipo que llega cargado de ilusión, empeño y profesionalidad
para dar continuidad y soporte a todos los
proyectos que quedaron pendientes de finalización, así como para iniciar y gestionar todos aquellos nuevos trabajos que repercutan en un mayor bienestar para todos
los vecinos de la localidad.
A la espectacularidad y grandiosidad
de l’Entrà y de l’Ofrena, la solemnidad de
las procesiones, el arte dramático y escénico de las Embajadas y la emotividad de los
actos en honor de nuestra patrona la Mare
de Déu de la Soletat Gloriosa y en cuyo
honor celebramos estas Fiestas, hay que
añadir y destacar el gran trabajo de organización y puesta en marcha que llevan a cabo, las siete comparsas, Agrupación de
Comparsas, agrupaciones y bandas de música, servicios de restauración y catering,
personal de limpieza pública, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad Local y del Estado,
etc. A todos ellos, gracias por vuestra dedicación para hacer cada año mejores nuestras Fiestas.
Me gustaría pediros que seáis felices
durante estas Fiestas, y que las utilicéis para canalizar y manifestar todo aquello positivo que lleváis en vuestro interior, ya
sea fervor religioso, emoción, agra-

decimiento, simple felicidad, recuerdo, alegría o solamente ganas de divertirse.
Me gustaría concluir estas breves líneas
con un entrañable reconocimiento hacia
esos ciudadanos de Castalla que, por avatares de su trabajo en localidades distintas
a nuestra ciudad, deben ausentarse a partir
del 1 de septiembre para incorporarse a
sus respectivos empleos, imposibilitándoles
estar en su tierra compartiendo estas fechas tan especiales con amigos y familiares.
Nuestro recuerdo y corazón está con ellos.
¡Felices Fiestas!
Antonio Bernabéu Bernabéu
Alcalde de Castalla
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DIVENDRES 26 DE JULIOL
20:30 h. Presentació del Llibre i
Cartell Oficial de Festes a
càrrec de Fàtima Francés
Sánchez, a l’Auditori municipal, on es lliuraran els
premis als guanyadors del
Certamen del Cartell Anunciador de Festes i del concurs de Dibuix Infantil.
DISSABTE 27 DE JULIOL
DIA DE SANT JAUME
09:00 h. Diana.
12:30 h. Missa de comparses. Les
comparses partiran de la
plaça Major i es desplaçaran al Convent amb les
banderes plegades.
19:00 h. Ofrena de les festes a la
nostra Patrona, la Mare de
Déu de la Soledat, i benedicció de les banderes al
Convent. Baixada des de
la plaça de la Magdalena
de la desfilada tradicional
de l’Avís de Festes, que
acabarà a la plaça Major
amb la ballada de banderes.
DIJOUS 15 DE AGOST
00:00-02:00 h. Encierro y posterior
vaqueta i bou.
10:00 h. Processó.
18:30-20:30 h. Vaqueta i bou.

DIVENDRES 16 DE AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
09:00-10:30 h. Encierro matinal (per
Juan XXIII i Constitució) y
posterior vaqueta.
12:00-13:00 h. Encierro infantil i
inflables.
18:30-20:30 h. Vaqueta i bou.
DISSABTE 17 DE AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
18:30-20:30 h. Vaqueta i bou.
DIUMENGE 18 DE AGOST
00:00-02:00 h. Vaqueta i bou.
09:00-10:30 h. Encierro matinal (per
Juan XXIII i Constitució) y
posterior vaqueta.
12:00-13:30 h. Encierro infantil i

tobogan d’aigua.
18:30-21:00 h. Vaqueta i bou.

DEL 22 AL 30 D’AGSOT
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LA
SOLEDAT
(Dies laborables a les 19:30 h. Dissabtes i festius a les 18:30 h)
Dimarts 22: Avinguda.
Dimecres 23: Caserna-Poliesportiu.
Dijous 24: Ajuntament-C/ Major.
Dijous 25: Punta la Penya-Xorro.
Dissabte 26: Carrer Biar-Trinquet Vell.
Diumenge 27: Barri Eres.
Dilluns 28: Escoles.
Dimarts 29: Convent.
Dimecres 30: Centre població.
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DISSABTE 24 DE AGOST
EXALTACIÓ FESTERA
22:00 h. Exaltació festera, presentació dels Àngels de la Rodella i pregó a càrrec de Kiko
Juan Rodríguez a la Plaça
Major. El mantenidor serà
Jesús López Blanco (exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Castalla).
DISSABTE 31 D’AGOST
NIT DE L’OLLETA
21:00 h. Entrada de les bandes oficials de música que intervindran en les Festes,
sopar de comparses i desfilada per tota la ciutat.
23:30 h. Orquestra Montecarlo
(Parc Municipal).
DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
DIA DE L’ENTRADA
12:00 h. Rés de l'Àngelus I salutació de l'alcalde. Seguirà

una mascletà i, tot seguit,
l’Arranc de les bandes de
música oficials que participaran en el Concurs d'Interpretació.
17:00 h. Entrada de Moros i Cristians, seguint l'itinerari tradicional.

22:00 h. Processó de la baixada de
la Verge, que s'iniciarà a
l’Ermita i acabarà a l'Església Parroquial. En este acte
ancestral, la imatge serà
acompanyada per les comparses disparant salves
d'arcabusseria.
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DILLUNS 2 DE SETEMBRE
PRIMER DIA DE TRONS
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Cristià a l'Església
Parroquial i el bàndol
Moro al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.
12:00 h. Desfilada amb alardo d'arcabusseria. El bàndol Cristià iniciarà l'Alardo des de
l'Església i el bàndol Moro
ho farà des del Convent,
per a confluir a la Plaça
Major. Seguidament es
procedirà a la Ballada de
Banderes.
17:00 h. Guerrilla. Simulacre de
combat entre Moros i Cristians. Les comparses
Cristians, Mariners, Moros
Grocs i Mudèjars
començaran a la Plaça Era
dels Cavalls, confrontant

els bàndols. Les comparses Pirates, Maseros i
Moros Vells començaran
des del Portal d’Onil,
també confrontant els bàndols. Estos dos itineraris
confluiran a la Plaça Major
i, davant de la Casa del
Fester, tindrà lloc L’Ambai-

xada del Moro i la pèrdua
del castell per part del bàndol Cristià.
21:00 h. Processó del Passeig de la
nostra Patrona, la Santíssima Mare de Déu de la
Soledat, amb la participació de totes les comparses.
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DIMARTS 3 DE SETEMBRE
DIA DE L’OFRENA
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Moro a l'Església
Parroquial i el bàndol Cristià al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.
12:30 h. Desfilada infantil, des de l'avinguda República Argentina fins a la Plaça Major.
Finalitzada la desfilada, es
procedirà a la Ballada de
banderes per part dels
capitans infantils.
19:00 h. Ofrena de flors. Desfilada
de totes les comparses
que, seguint l’itinerari tradicional, finalitzarà al temple Parroquial amb la tradicional Ofrena de flors a
la Mare de Déu de la Soledat.

DIMECRES 4 DE SETEMBRE
SEGON DIA DE TRONS
08:00 h. Volteig general de campanes i diana.
09:00 h. Missa de Comparses. El
bàndol Moro a l'Església
Parroquial i el bàndol Cristià al Convent.
11:00 h. Solemne Missa Major.

12:00 h. Desfilada amb alardo d'arcabusseria. El bàndol
Moro iniciarà l'Alardo des
de l'Església i el bàndol
Cristià ho farà des del Convent, per a confluir a la
plaça Major, on hi haurà
una Ballada de Banderes.
Tot seguit tindrà lloc la
Volta de Capitans (presen-

DESDE

1925

HELADOS ARTESANOS

Plaza Ntra. Sra. Soledad, 2 • Tel. 96 556 01 91 • Castalla
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tació dels capitans de l'any
pròxim, desfilant amb alardo d'arcabusseria i acabant aquest amb la Ballada
de Banderes per part dels
nous Capitans).
17:00 h. Guerrilla: simulacre de
combat entre Moros i Cristians. Les comparses Pirates, Maseros i Moros Vells
començaran a la plaça Era
dels Cavalls, confrontant
els bàndols. Les comparses Cristians, Mariners,
Moros Grocs i Mudèjars
començaran des del Portal
d’Onil, també confrontant
els bàndols. Estos itineraris confluiran a la plaça
Major i, davant de la Casa
del Fester, tindrà lloc
l’Ambaixada del Cristià i la
pèrdua del castell per part
del bàndol Moro.
21:00 h. Processó de la Pujada.

Des de l'Església Parroquial, autoritats, comparses i bandes de música
partiran en solemne processó de comiat a la
Excelsa Patrona de Castalla, la Mare de Déu de la
Soledat. Arribada la comi-

tiva a la Placeta del Carreter, s'efectuarà el Cant de
l’Adéu.
DIJOUS 5 DE SETEMBRE
21'30 h. Extraordinari castell de
focs artificials, com a colofó a les Festes de Moros i
Cristians de Castalla.
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E

l pregoner d’enguany, Francisco
Juan Rodríguez (Kiko), naix a Castalla fa 38 anys i actualment treballa a Madrid, on és segon cap de la Unitat de Música de la Guàrdia Reial, que és
l'encarregada, entre altres coses, de rendir honors militars a SS. MM. els Reis i
als monarques o caps d'Estat estrangers
en les seues visites oficials a Espanya i
d’interpretar els concerts de cala durant
les recepcions oferides al Palau Reial.
Kiko és Moro Vell des de ben xicotet
per influència familiar. Encara que ha
tocat com a músic amb la seua volguda
banda, l'Agrupació Musical Santa Cecília, en tots els diferents actes i acompanyaments festers. L’any 2014 va ser
capità amb la seua esquadra, ‘Higos
Chungos’.
Des de fa vint anys no viu en Castalla,
però, encara que lluny del poble, l’estima a la seua terra sempre ha estat present en la seua activitat com a músic; de
ahí les seues aportacions com a compositor, entre les quals destaquen ‘Cassana’
(pas masero sobre motius de la ‘Jota del
castellut’ compost per al centenari d'Enric Valor), ‘XX Aniversari’ (dedicat al
Sogall), diferents pasdobles, marxes
mores i cristianes, i les adaptacions de
l'Himne a Castalla, Himne de Festes, ‘La
Jota del castellut’ per a dolçaines i percussió, així com la marxa de processó ‘Mi
dulce Compañía’, sobre els Goigs a la
Mare de Déu.
–Sobre què versarà el pregó? ¿Quina
serà la seua estructura?
El pregó tindrà dues parts. En la primera, com a castellut i fester, parlaré del

nostre patrimoni com a poble i de les nostres tradicions. La segona part, com no
podria ser d'altra manera, estarà enfocada
en això tan necessari per a la festa com és
la música.
–Quines fonts està consultant per a
confeccionar el seu pregó?
No són pocs els llibres que estic consultant; entre ells, tots els llibres de festes,
on he pogut llegir tots els pregons, a més
de tots els llibres que les diferents comparses han publicat per celebrar els seus
aniversaris. També, diversos treballs que
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parlen de Castalla i les seues festes, i
d’altres que fan referència a la música festera
–Com li va ser comunicat i què li suposa ser el pregoner?
A finals d’abril Antonio Bernabéu,
l’alcalde, em va cridar per a comunicarme que havia estat triat pregoner de les
festes d'enguany. Per a mi és un orgull
haver sigut elegit pregoner del meu
poble, i més quan aquest any és el primer
que l’elecció ha estat feta per votació. No
puc negar que és una enorme responsabilitat, però que estic preparant amb moltíssima il·lusió.
–Quin és el seu acte preferit?
Triar un acte fester com a preferit és
complicat, ja que moltes vegades depén
de la implicació que se'n tinga eixe any
en la festa, com ser capità o altres, i de les

circumstàncies personals.
En la Nit de l’Olleta és magnífic vore a
tot el poble nerviós perquè comencen
eixos dies tan esperats.
Com a músic, l’Arranc és un acte molt
especial. Estar any rere any davant de
l’Ajuntament tocant eixe pasdoble que es
prepara amb tanta estima per part de la
banda és una cosa difícil d’explicar amb
paraules.
A l’Entrà, vore als capitans que tan dur
i amb tanta il·lusió han preparat eixes
capitanies, eixos boatos, eixos trages…
vore els seus ulls quan la marxa cristiana
o mora comença a sonar… A qui no emociona això?
Les processons de la Baixà, el Passeig i
la Pujà, on es pot observar eixa devoció
dels castelluts que amb el cansament de la
festa es posen eixos trages per portar la
Mare de Déu solemnement pels carrers
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del poble.
Dianes, esmorçarets, alardos, guerrilles i ambaixades, on s’estableixen mils
de converses i rialles amb els amics i la
gent del poble.
L’Ofrena, on pareix que tot està arribant a la fi. On tots els festers reben als
seus capitans a la porta de l’Església en
forma d’agraïment per tot l’esforç fet
durant l’any per tal que tot isquera perfecte.
Seria difícil triar un acte com a preferit. Tots tenen alguna cosa molt especial;
i és que, realment, això són les festes.
–Res més, moltes gràcies.
Abans d’acabar, voldria agrair a la
gent que ha confiat en mi per a ser pregoner aquest any i espere estar a l’altura
de tants bons pregoners que m’han precedit en el càrrec.

Uniendo comarcas

106,0 FM
Empedrat, 27• Castalla
Tel. 96 556 06 01

N

ada menos que 18 amigas comparten desde hace años su
pasión por la Fiesta y su ilusión por ser capitanas, y han hecho
coincidir el vigésimo aniversario de la escuadra Les Piules para
llevar a cabo su sueño. Sus nombres son María Martínez, Ángela Pardines, Ana Amorós, Ester Payá, Núria Gómez, Raquel Guill, Gemma
García, Mari Navarro, Gema Juan, Elena Pérez, Fàtima Francés, Almudena Rico, Úrsula Rico, Silvia Rodríguez, Raquel Rodríguez, Mireia
Rico, Arantxa Mira y María Herrera. Los trajes que usarán, diseñados
y confeccionados en Castalla por Sol y Luisa Vidal, son muy marine-

ros, juveniles y del estilo y agrado de las capitanas. En el boato quieren plasmar la esencia de la escuadra: sencillez y alegría, y participarán en él sus allegados (familiares y amigos). En cuanto al repertorio
musical, tendrán la gran suerte de ir acompañadas con su propia marcha cristiana, titulada ‘Les Piules’ y compuesta por Kiko Juan Rodríguez, que ha sido un regalo de sus padres y madres. Estarán acompañadas musicalmente por el Ateneu Sant Roc de Castalla, la Unió Musical d’Agost y varios amigos. Les quedan muchos momentos festeros
por vivir y los piensan disfrutar al máximo.
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V

icent Cerdà i Begoña González i el seus fills, Vicent i Begoña, són els quatre membres de la capitania de la comparsa
Maseros d’enguany. Després de portar uns quants anys
donant-li voltes a la idea, en un moment donat la idea es va fer
clara i els quatre van decidir conjuntament tirar-se avant. I com
l’assumpte va ser tractat sempre de manera molt discreta i
només dins de casa, va ser una sorpresa per la resta. Els vestits,
“molt maseros i ben bonics”, els han dissenyat ells mateixos,
perque des de fa temps sabien perfectament el que volien. Només
han hagut de transmetre-li la idea a la modista i, ara que ja
comencen a vore el resultat, confirmen que s’han entés perfecta-

ment, perque que els vestits els encanten. Del boato pensen que
fins que no el vegen en marxa no se’l poden imaginar realment.
La idea que han intentat plasmar és que siga una cosa senzilla,
masera i castelluda, tres adjectius que coincidixen amb la descripció de la família Cerdà González. Tant per al boato com per a
la música, expliquen que comptaran amb les esquadres, la família
i els seus amics. I ho esperen tot amb tantes ganes que no poden
dir quins actes són els que els fan més il·lusió: “Des de les dianes, cada matí, fins que ens acomiadem de la comparsa a la capitania, el dia 4, cada acte té el seu toc especial que el fa únic”,
assenyalen els quatre capitans Maseros d’enguany.
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V

int amigues componen la capitania pirata d’enguany: Marta,
Ana Mari, Cristina, Carolina, Dolo, Rosa, Maria Jesús, Lola,
Mar, Pilar, Asun, Iolanda, Ana, Sol, Vero, Anna, Rosalia,
Begoña, Ester i Rebeca. La notícia les va agarrar per sorpresa,
donat que va ser per sorteig en la comparsa el 3 de setembre de
l’any passat. Algunes van presenciar l’anunci en directe i altres
estaven fora de Castalla (i fins i tot fora d’Espanya) per motius
laborals i les van avisar per telèfon. Expliquen que, després del
susto inicial, s’ho han agafat amb molta il·lusió. Els trages els han
dissenyat elles mateixes amb l’ajuda de la mare de dos compo-

nents de l’esquadra i d’una modista de Castalla. El boato estan
organitzant-lo les components de l’esquadra amb l’ajuda de familiars i amics i esperen que li agrade també a tot aquell que vaja a
vore les Festes a Castalla i que l’esforç de tot l’any es veja reflectit.
En quant a les Festes en sí, asseguren que “cada acte és especial i
diferent; de moment els hem disfrutat molt tots i esperem que així
continue, però ara mateix esperem amb moltes ganes Sant Jaume,
que podriem dir que és el primer acte que s’anticipa a les Festes.
També l’Entrada, per l’expectació que es crea i per les sensacions
que viurem en desfilar com a capitanes”.
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L

’esquadra Pipes Pelaes la componen nou joves cristianes:
Amparo, Belén, Laura, Maria, Maria Jesús, Mónica, Neus, Noelia
i Teresa. La majoria són família, però el que està clar és que
totes són amigues. Com la comparsa no tenia capitans per a
enguany, van decidir donar un pas endavant i aprofitar per viure un
any ple de reunions d’esquadra i actes festers. Anuncien que el boato
no serà molt extens, perque han volgut donar importància a altres
elements de la capitania com puga ser la música o els propis trages,

que han sigut dissenyats per Sol Vidal i confeccionats per Luisita, les
dos de Castalla. I fins ací poden contar. L’Àngel de la Rodella, que
també ix en la foto, és Paula Rico Carrión, cosina d’una de les capitanes. En quant als actes que més esperen destaca l’Entrà, pel fet que
la major part del treball realitzat es mostra eixe dia, però tots els
altres actes els esperen també amb ganes, incloent Sant Jaume,
l’Ofrena, les processons acompanyant a la Patrona... Enguany tot
serà des d’altra perspectiva i esperen guadir-ho al màxim.
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L

a escuadra Odaliscas, compuesta por quince amigas, representa este año a la comparsa Moros Grocs; todas tienen
una larga trayectoria festera y sus nombres son: Lola, Paca,
Mª Carmen, Dolores, Floren, Marca, Encarna, Fina, Mari, Mª Dolores, Maruja, Julia, Mila, Miri y Mª José. Hay integrantes que llevan
cuarenta años en esta escuadra, viviendo juntas la Fiesta. La idea
de ser capitanas surgió porque nunca han vivido juntas esta bonita experiencia como grupo, si bien alguna de ellas sí ha sido capi-

tana, pero en familia o con otras escuadras. Los trajes, al igual
que el boato, son “made in Odaliscas”, confeccionados en Castalla. “Esperamos que os guste, ya que estamos arropadas por
nuestras familias”, afirman. No quieren adelantar nada más porque esperan a vecinos y visitantes el día 1 de septiembre. En
estas Fiestas esperan disfrutar a tope de todos los actos, “porque
esta experiencia va a ser con toda seguridad inolvidable y preciosa”, concluyen.
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nce personas de la misma familia (padres, hijos y nietos)
componen la capitanía de la comparsa Moros Vells de este
año. Sus nombres son: Álvaro (2), Marisol (2), Enri, Irene,
Rubén, Manolo, Silvia, Inés y Ramón. Podría decirse que esta capitanía es la continuación de la de 1996, en la que solo salieron los
padres con los tres hijos. En esta ocasión, vuelven a salir junto con
los miembros de la familia que no estuvieron entonces (nuera,
yerno y nietos). Los trajes los han diseñado, confeccionado y cosido (todo ello en Castalla) amigos de la familia, a los que les agradecen enormemente toda su entrega y dedicación. Del boato, y para

no perder la magia del momento, solo adelantan que cuentan con
la colaboración de la comparsa y de muchos amigos, “que nos
harán pasar unas fiestas inolvidables”. Destacan, además del día de
la Vuelta, la Entrada, la Ofrenda y la procesión de la Baixà, acto muy
particular que hace de la bajada de la Virgen con valses y mazurcas
una procesión muy emotiva. Y, añaden, “las dos procesiones cuando, acompañando a nuestra Virgen de la Soledad, nos acordaremos de toda la gente que ya no está con nosotros”. Al margen
están, claro, los alardos, guerrillas y ratets de festa, que sin duda
harán que este sea “un año inolvidable” para todos ellos.
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L

os cien componentes de la comparsa Moros Mudéjares serán
capitanes este año. Se trata de una gran familia festera que asume
la capitanía de su comparsa con ilusión y responsabilidad. En principio, usarán los trajes oficiales de los Moros Mudéjares y, en caso de
algún traje nuevo o distinto, ya lo descubrirán los espectadores el día

de la Entrada. Lo mismo ocurre con el boato, en el que se están volcando todos los miembros de la comparsa, además de familiares y
amigos. En cada acto será una escuadra diferente la que ostentará el
cargo, en representación de toda la comparsa; y el conjunto de todos
los actos es lo que hace tan especial vivir una capitanía.
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E

stes són les seues últimes Festes
com a president de l’Agrupació de
Comparses, quin balanç i valoració
fa d’este període?
Ja han passat tres anys des que em vaig
fer cap avant amb el càrrec. La valoració
és molt positiva, perquè he treballat al
costat d’un equip molt gran que m’ha
demostrat que és voler les festes. Aquest
treball et fa descobrir un altre punt de
vista de les nostres festes i, encara que
passen moments una mica més complicats, aquests et compensen per tots els
bons.

Amb quin equip humà ha comptat
durant el seu mandat?
És un equip extens, amb dos representants de cada comparsa com a membres
de la junta. amb un equip de delegats de
l’alcaldessa de Festes i amb tota l’ajuda de
presidents i molta gent que sempre que
pot aporta la seua ajuda.
Cadascun de l’equip treballa en diferents departaments i sempre està disposat
a tirar una mà als altres companys.
Aquests festers són els que et fan veure
tot el treball que es porta cap avant i com
deixen de costat altres coses de les seues
vides per a poder fer que les festes es
puguen portar cap avant.

Ha introduït cap canvi o novetat? Li ha
quedat alguna cosa pendent?
Durant aquests tres anys hem intentat
millorar les coses que créiem que necessitaven alguns canvis. Durant aquests anys
si que hem hagut d’adaptar-nos a alguns
recorreguts per circumstàncies externes.
Hem intentat que aquests canvis es feren
de la millor forma possible.
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I clar que queden coses pendents, que
ens haguera agradat dur a terme. Però a
vegades les circumstàncies et fan centrarte en altres coses que absorbeixen molt
temps, que requereixen de la teua atenció
i que no et permeten dur a terme altres
projectes que tenies.
En quin punt es troba la problemática
de l’ús de la pólvora?
Enguany és el tercer que a Castalla
s’aplica la ITC-26, així que ja treballem
sota la normativa que marca la llei. Ha
sigut un treball de molta gent, sobretot el
primer any que l’encarregat de pólvora, i
amb més ajuda, va treballar durant moltes hores perquè Castalla poguera disparar.
Així que enguany continuarem amb
l’aplicació de la llei i no varia respecte als
anys anteriors.

També està sobre la taula el tema del
canvi de dates de les Festes...
Aquest punt ja es va tractar en la junta
anterior. Es van fer diferents reunions
informatives i consultives per a veure
com es podia abordar aquesta situació. Es
va quedar en veure de quina forma es
podia treballar sobre això. De moment el
tema aquest està parat i no s’ha fet cap
moviment. No sé si en els anys successius
el tema tornarà a plantejar-se.
Com estan sent les relacions amb
l’Ajuntament en general i amb la nova
edil de Festes en particular?
Les relacions amb l’Ajuntament estan
com sempre, amb una col·laboració i
ajuda mútua. De moment ens estem
posant al dia amb la nova regidora, Noelia Álvarez Leal, per a conéixer tot el funcionament intern de les nostres festes.
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Ella, segur que farà un bon treball i estarà
ahí per a tot el que la necessitem.
Si haguera de convéncer a algú que mai
ha estat en les Festes de Castalla perquè
enguany vinguera a vore-les, què li diria?
Som un poble que viu les Festes amb
una intensitat màxima. Qualsevol excusa
és bona per a eixir al carrer a celebrar
alguna cosa. Tenim uns actes que engalanen a tot el poble i l’omplin de música
festera, vestits espectaculars i unes grans
desfilades.
Unes capitanies que treballen durant
tot l’any per a gaudir d'aqueixos quatre
dies. També uns actes especials i característics, com és la sempre nomenada Bai-

xada de la Mare de Déu. Al final són quatre dies intensos i en qualsevol carrer trobes festa.
I, el més important, la gent de Castalla,
que és molt oberta i ràpidament fem que
els visitants se senten com un més.
Finalment, pot aprofitar estes línies per
a dirigir unes paraules a Castalla i els seus
festers i veïns...
Simplement donar les gràcies a tot el
poble de Castalla, festers i no festers, per
fer que les Festes siguen com són.
I sobretot donar les gràcies a tot el meu
equip, als presidents i altra gent que fa
possible que amb el seu treball tots
puguen gaudir de les nostres estes majors.
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N

oelia Álvarez Leal tiene 22 años y
es técnico superior en Administración y Finanzas. Actualmente pertenece a la compasa Cristianos y en el
año 2016 ocupó el cargo de delegada del
alcalde de Fiestas.
¿Cómo afronta este primer año como
edil de Fiestas?
Lo afronto sobretodo con mucha emoción e ilusión; considero que hay muchas
cosas para mejorar y muchas otras para
empezar a realizar, pero siendo siempre
consciente de la gran responsabilidad que
supone el cargo que se me ha otorgado.
¿Qué temas considera que hay que
estudiar para mejorar (si cabe) las Fiestas
de Castalla?
Uno de los temas que considero que
debemos estudiar es el funcionamiento de
las instituciones. Considero que todas
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ellas deben abrir, más si cabe, sus estructuras a la participación hacia todas las
personas relacionadas con la fiesta, en
todo lo concerniente a nuestras Fiestas
Mayores.
Hay dos frentes destacados: la problemática de la pólvora y la propuesta de
cambio de fechas de las Fiestas… ¿En qué
punto se encuentran ambos?
Por lo que respecta al cambio de fechas
de las Fiestas, hace tiempo se intentó
estudiar dicha posibilidad, pero no se consiguió el apoyo necesario para realizar
este tipo de cambio. Actualmente, este
tema está bastante paralizado.
El tema de la pólvora sí que tiene más
importancia, sobre todo este año que

hemos visto lo que ha ocurrido en otras
poblaciones. Todavía no podemos asegurar qué ocurrirá en nuestra localidad con
nada relacionado con este tema, puesto
que no depende de nosotros. Creemos,
que para finales de julio o principios de
agosto empezaremos a tener algo de
información más sólida.
¿Cuál es su acto preferido como festera?
Para mí, el acto más emocionante de
Fiestas es la Entrada del día 1, justo en el
momento en mi escuadra y yo empezamos a formar, mientras escuchamos una
marcha cristiana.
Por último, diríjase a los festeros y
vecinos de Castalla y comarca de cara a
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las próximas Fiestas, tanto de Moros y
Cristianos como de Vaca…
Estimados conciudadanos, os aseguro
que voy a poner todo mi empeño en
hacer llegar, no solo a la comunidad festera, sino al conjunto de la ciudadanía de
Castalla, mi compromiso firme con las
tradiciones contenidas en nuestras Fiestas,
para mantenerlas y, si cabe, potenciarlas,
restituirlas al nivel que le corresponden.
Espero humildemente, con mi aportación a base de trabajo y empeño, poder
colaborar a engrandecer y hacer que
nuestras Fiestas sean más grandes y mejores, y sobre todo ponerme a disposición
de la comunidad festera para atender y
poder ayudar en la resolución de cualquier cuestión necesaria.
Espero que disfrutéis de estas Fiestas
tan especiales. ¡¡Felices Fiestas!!
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