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XIULA XIULA,PANDEROLAGAIATA DE LA CIUTAT 2016
Gaiata guanyadora del 1er. premi de la Magdalena 2015

Aquesta edició s’ha acabat d’imprimir a l’obrador de Gràfiques Color Imprés el 5 de febrer de 2016, festivitat de Santa Àgueda.

Volem agraïr l’esforç i col·laboració de tots els que han intervingut en l’edició d’este llibret, d’una manera o 
una altra. Des dels que ens han aportat les seues vivències en els articles fins a les empreses que han inserit 
la seua publicitat, passant pels tècnics impressors, fotògraf, disseny de portada així com a l’equip humà del 
Sequiol que ha fet possible que hui tinga en les seues mans nostre llibret 2016.

A tots MOLTES GRÀCIES

BONES FESTES DE LA MAGDALENA 2016
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Salutació
Alcaldessa
de la Ciutat

AMPARO 
MARCO
GUAL

Permeteu-me que faça meues les paraules de 
Bernat Artola, el poeta que com cap altre va 
posar en vers les Festes de la Magdalena, i que 

us demane a tots vosaltres que les feu també vostres:

El poble de Castelló,
i al davant l’Ajuntament,
vol fer enguany unes festes
que siguen festes de pes.  

Les castellonenques i els castellonencs ens estimem 
molt signifi cativament les nostres festes i sentim 
de manera especial durant eixos dies un “orgull de 
genealogia” que gaudim de compartir amb els nostres 
conciutadans i visitants. Castelló transforma sàviament 
en alegria, germanor i cultura aquest orgull durant les 
festes i a mi, com a castellonenca, com a castellonera 
i, per primera vegada, com a alcaldessa, em plau molt 
compartir amb tota la ciutadania i especialment amb 
la gent del món de la festa l’orgull de genealogia que 
invoca Artola.

La Magdalena 2016 arriba ben d’hora enguany. Del 27 
de febrer al 6 de març la nostra ciutat es transformarà 
per a viure d’una forma especial unes celebracions 
que any rere any rememoren el trasllat de la ciutat des 
del Castell Vell fi ns al pla, un trasllat que va quedar 
històricament consagrat aquell 8 de setembre de 
1251 i que va esdevenir el primer moviment col·lectiu 
del poble de Castelló cap a la conquesta d’un millor 
futur, de major autonomia i benestar per als nostres 
avantpassats. Aquell camí de progrés que vam encetar 
aleshores –tot i l’històric assentament al pla- és un 
camí que mai fi nalitza i que cada generació hem de 
saber continuar, junts i units, per a aconseguir un canvi 
real, un trasllat sempre a una millor posició respecte 
de la qual en cada moment partim. Castelló fa camí de 
futur cada dia i en aquest camí no podem deixar-nos 
a ningú dels nostres conciutadans i conciutadanes a la 
cuneta, malgrat que això ens faça caminar més lents. 

Les Festes de la Magdalena conjuguen història, 
tradició, costums i cultura, i tenen també una dimensió 
econòmica, política i social que no podem obviar i 
respecte de les quals hem de saber fer valdre els 
principals valors de consens en la ciutat. No en va 
les nostres festes fundacionals són una de les millors 
oportunitats que tenim cada any de generar més 
cohesió social i enfortir-nos així en la convivència 
pacífi ca i enriquidora. Així mateix les Festes de la 
Magdalena són també una oportunitat excepcional 
de consolidar-nos com la capital de les comarques de 
Castelló mitjançant un acolliment cordial i integrador 
dels nostres veïns i veïnes. El Pregó, un dels actes més 
signifi catius i entranyables, és en aquest sentit un espai 
de mutu coneixement i reconeixement, i de celebració 
conjunta de totes i tots els que compartim el territori 
castellonenc. 

No s’entendrien les Festes de la Magdalena sense les 
gaiates, signes de la nostra idiosincràsia com a poble. 
Gràcies al treball i la il·lusió de les comissions de gaiata 
tota la ciutadania pot prendre consciència dels seus 
orígens històrics i de la seua tradició llegendària, i pot 
tindre també l’oportunitat de socialitzar-se mitjançant 
les manifestacions de la cultura popular. Les gaiates fan 
possible la transmissió arreu de la ciutat de l’ambient 
festiu, dels valors de la festa i del sentiment col·lectiu 
de pertinença, i també fan una important contribució 
al procés continu de construcció de la nostra identitat 
col·lectiva com a fonament de cohesió social.

Els 19 sectors gaiaters, custodis de la “llum antiga”, 
conformen un cor que batega durant tot l’any per a 
mantenir viva la festa i arrelada a les tradicions i símbols 
que més ens identifi quen i ens uneixen, i palesen la 
diversitat del poble de Castelló, una diversitat harmònica 
que esclata alegre i joiosa quan “ja el dia és arribat de la 
nostra Magdalena”. 
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Salutació
Regidora
de Festes 

SARA
USÓ
ALÍA

Com a preludi de la primavera, Castelló prepara 
les festes de la Magdalena, especialment les 
comissions de gaiata, que ho feu amb una 

il·lusió i una cura úniques perquè la vostra dedicació 
esdevinga la manifestació més típica i lluïda de la ciutat 
durant les festes. 

El Pregó, la Romeria de les Canyes, la Processó de les 
Gaiates o l’ofrena de fl ors a la Mare de Déu del Lledó 
són distintius festers d’un poble que s’enorgulleix 
de la seua tradició i gaudeix d’honorar-la. Però els 
castellonencs i les castellonenques hem sabut també 
fer de les nostres festes un espai de participació 
ciutadana, d’innovació, d’apertura al món i de diàleg 
amb altres pobles i cultures, i per això hem aconseguit 
consolidar-les com a referent nacional i internacional.

Les comissions de gaiata sou la medul·la espinal de 
la festa, l’esteneu des del cor de la ciutat als barris 
perifèrics i feu alhora que cada barri i raval aporte 
a la festa la seua gent i les seues singularitats. Les 
comissions sou essencials per a dur les tradicions i 
costums, la música, la pólvora, els colors i els sabors 
d’aquests dies a cada indret de la ciutat. Gràcies a 
vosaltres i al vostre treball generós, les Festes de la 
Magdalena són un exemple de festa viscuda al carrer 
i àmpliament participada, tant pels adults, com pels 
xiquets o pels nostres majors. 

Vull fer un esment agraït al Patronat de Festes i a la 
Junta de Festes de Castelló. En el primer cas perquè 
es tracta d’un òrgan de recent constitució que donarà 
plena legitimitat a l’organització de les nostres festes, en 
vincular-la directament als representants de la sobirania 
popular i a la participació ciutadana amb un esperit 
plenament democràtic. En el cas de la Junta per la 
voluntat de dedicació i de treball generós pel bé comú 
que demostren tots aquells que han volgut implicar-se 
en l’organització de les principals festes de la ciutat, ja 
des del moment de la presentació de candidatures a la 
presidència d’aquest ens fester. Estic segura que els 
nous equips de persones al capdavant de les noves 
responsabilitats faran créixer i millorar les Festes de 
la Magdalena i, com a conseqüència, el nostre orgull 
-crític, però contundent- com a castellonenques i 
castellonencs. D’aquesta manera, com va escriure 
Bernat Artola:

...quan pels antics camins
anem cap a la muntanya
portant a la mà la canya
com bordó de pelegrins,
recordem que tots som un
i que la terra ens ajuda
tornant-nos en fl ors, tossuda,
la fel dels pecats comuns.
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Salutació
President
d’Honor

JOAQUÍN
BORRÁS
LLORENS

El dia ha arribat.

De la festa la vespra.

Quantes frases diferents coneixem per a expressar la 
nostra alegria de les festes fundacionals estan ací un 
any més, per a fer arribar a tots l’orgull que sentim en 
celebrar i recordar un any darrere l’altre la nostra història, 
les nostres arrels, el nostre orgull de genealogia, el que 
fa que recordem d’on venim, fent que aquest orgull de 
castelloners cresca any rere any, gota a gota.

Es diu amb màxim encert “és de ben nascuts ser 
agraïts”. I estic plenament convençut que cadascun de 
nosaltres ens veiem plenament fotografi ats en aquesta 
frase. Qui no és agraït amb els nostres avantpassats, 
qui no és agraït amb aquells que amb el seu treball, 
esforç, honradesa i afecte a la seua terra han fet que 

avui nosaltres estiguem ací gaudint d’unes comoditats 
que ells amb el seu esforç han aconseguit per al nostre 
gaudi.

En la Gaiata passa el mateix, estem on estem gràcies 
a l’esforç, afecte i desinterés personal dels homes i 
dones que des de Comissió darrere Comissió han fet, 
fan, que la Gaiata 15 abaste l’esplendor que fa que siga 
l’orgull i afecte de tots els sequioleros i sequioleres; 
més, és volguda per tot CASTELLÓ.

Gràcies Comissions, Gràcies Comissió, Gràcies 
Sequiol.

Gràcies per permetre’m ser el vostre President d’Honor.

Feliç Magdalena 2016.

Gaiata 15
Sequiol
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Salutació
Presidenta

de l’A.C. Gaiata 15 “Sequiol”

ELISABETH
BREVA

ALMERICH

Un any més, i ja en van deu, tinc l’immens privilegi i l’enorme 
responsabilitat de  dirigir-me a vostés com a Presidenta de 
qui, amb total seguretat, és “la millor Gaiata del món”. Per a 

mi ho és, la Gaiata 15 Sequiol té infi nitat d’aspectes que la fan única. 
Trenta-cinc anys d’història poden paréixer pocs, però en el cas del 
Sequiol, ha estat una travessia d’engrandiment meravellosa. I dic 
d’engrandiment perquè la gran família que som ha anat creixent 
exponencialment, perquè els Premis que hem guanyat no han estat 
mancats de duríssima feina, perquè els veïns del nostre sector amb 
la seua cada vegada major participació, ens han fet grans.

A la Gaiata 15 la fan gran, especial i única, els seus socis. No tindria 
sentit la nostra tasca si, com a associació cultural que som, no 
potenciarem la cultura, tradició i arrels del nostre Poble. Però encara 
tindria menys sentit si, tot i fer això, vostés, els socis Sequiolers, 
no estigueren receptors de les nostres propostes. El seu suport 
econòmic i anímic és la sang que ens dóna vida cada dia.

A la Gaiata 15 la fan gran, especial i única, les institucions, els 
comerços i les empreses que cada any ens donen el recolzament 
econòmic necessari per a mantenir l’agenda cultural, la programació 
d’actes i la capacitat de reinventar, innovar i millorar les nostres 
activitats al llarg de tot l’any.

I a la Gaiata 15 la fan gran, especial i única, la gent de la seua, la 
nostra, Comissió: homes i dones, grans i menuts, que han convertit 
la gaiata en la seua millor afi ció. Una afi ció que comporta restar-li 
moltes hores a l’oci, que suposa estar tot l’any treballant pels veïns 
i amics del barri de Sequiol, que acumula hores de sacrifi ci per tal 
de mantenir sempre vives les nostres festes i, per tant, la nostra 
cultura i identitat.

Som un gran equip, o millor dit, un conjunt molt gran d’equips. Des 
dels artistes gaiaters que treballen inesgotablement al magatzem 
de gaiates, els companys que visiten als socis periòdicament, els 
qui s’encarreguen de la logística culinària amb què comboiar als 
convidats, socis i veïns, les persones que estan permanentment 
actualitzant la pàgina web i les xarxes socials, els organitzadors 
del concurs escolar de maquetes de gaiates, els aprenents de 
l’art de la dolçaina i el tabal, els futbolistes amb més passió que 
ofi ci, els artistes del teatre, cada vegada més i més joves, ..., i per 
descomptat l’equip que ha confeccionat el llibret que tenen a les 
seues mans i que em sent molt orgullosa de presentar-los.

Aquest llibret està fet amb l’estima, la passió i la dedicació amb 
què preparem cada cosa que fem, amb el desig últim que siga del 
seu gust, que el miren i remiren les vegades que faça falta, que 
els resulte de lectura fàcil i agradable. Hem volgut contar-los les 
coses que hem fet al llarg de l’últim any, amb especial èmfasi en 
els actes on la Gaiata 15 Sequiol ha estat protagonista. En aquesta 
publicació estan els nostres càrrecs i les seues comissions, que tan 
meravellosament ens representen allà on van. Estan els articles -en 
aquesta ocasió dedicats a les Festes de Carrer de Castelló- i no cal 
dir-ho, la programació d’actes que hem preparat per a la setmana 
gran de la Magdalena. Una programació pensada per a tothom, 
grans i menuts, joves i no tan joves, amb varietat d’activitats: des de 
les degustacions per a començar el dia amb alegria i bon sabor de 
boca, passant pel teatre valencià, els parcs infantils i xocolatades, 
les orquestres, el concurs de paelles, el de dibuix, els concursos 
de guinyot, parxís, futbolí o boli, els sopars de pa-i-porta, ..., totes 
aquestes coses i moltes més perquè els veïns, socis i amics de 
Sequiol compartisquen amb nosaltres nou dies de festa i, sobretot, 
nou dies de convivència i germanor. Arrimen-se a la tasca, al cau de 
la 15, allí seran benvinguts!

Només em resta animar-los a què, al llarg de la setmana de festes, 
ens abandonen una estoneta -que siga curteta per favor!!!- i 
s’arrimen a la Plaça Major. Perquè allí estarà, majestuosa i triomfant, 
“Xiula, xiula Panderola”, la nostra gaiata de 2015, guanyadora del 
Primer Premi i per tant Gaiata de la Ciutat 2016. És el desé any, 
tercer consecutiu, que la nostra Comissió té l’orgull de representar, 
amb el seu monument, a la Ciutat de Castelló. La nit de la Processó 
de les Canyes tornarem a espentar dues Gaiates: una, la de la 
Ciutat, i l’altra, la que hem dissenyat per a la Magdalena de 2016 i 
que d’ací a pocs dies veurà la llum. La llum del carrer, és clar, perquè 
llum el que es diu llum, en té molta i a més espectacular, igual 
que les seues vidrieres. Com ara la Gaiata infantil, avantguardista 
sense perdre el concepte de gaiata i que estic convençuda que els 
sorprendrà. Dos monuments que de ben segur optaran a premi, 
tanta és la feina que porten darrere i tan elegants els seus dissenys.

Una vegada més els anime a participar de la programació d’actes 
que amb tanta cura i estima hem preparat. Socis, veïns i amics de 
Sequiol, bones Festes de la Magdalena 2016!

Gaiata 15
Sequiol
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BOSSES DE DISENY

Bosses Boddy?
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Gaiates i fanalets il·luminaren als nostres avantpassats, hui són els nostres monuments 
gaiaters els que il·luminen cada racó de la nostra ciutat, especialment el vostre. Per 
això vull des d’aquestes línies agrair a tota la comissió del “Sequiol” el treball incansable 

i les ganes de superar-se any rere any fent festa.

Vull convidar als veïns i amics del sector a eixir al carrer i a gaudir junt amb la comissió aquesta 
meravellosa setmana.

Amb estima

Salutació
Reina

de les Festes de Castelló

CAROLINA
TÁRREGA
BELTRÁN
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VERDEFLOR
FLORISTES

ARA ELS MILLORS PREUS DE CASTELLÓ 
I LA MÉS ALTA SELECCIÓ 
AMB LA QUALITAT DE SEMPRE

Avgda. de València 10 · 12006 CASTELLÓ · TEL.: 669 763 383

ENVIEM FLORS A TOT EL MÓN

ENCÀRRECS TELEFÒNICS 
AMB SERVICI DE PAGAMENT 
AUTOMÀTIC
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És un honor per a mi poder escriure-us aquestes línies com a Regina Infantil. Tots els que 
coneixen la festa de molt prop saben que l’esforç i el treball de tot un any és vorà d’ací 
a uns dies recompensat a la nostra setmana gran.

Gràcies al treball de tots vosaltres amics del sector “Sequiol”, enguany tot el poble de Castelló 
tornarà a gaudir dels monuments que enlluernaran la seua ciutat durant la setmana de 
Magdalena.

Amb estima

Salutació
Reina Infantil 

de les Festes de Castelló

LOLA
MARCO
ALORS
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RESIDENCIAL CASTELLÓ

• CASTELLÓ

• BENICÀSSIM

Carrer Herrero, 59
Tel. 964 206 211
12005 Castelló

Carrer Vilarroig, 3
Tel. 964 300 566
12560 Benicàssim - Castelló

Com a casa

SERVEIS QUE PRESTEM
• Estades permanents i temporals
• SAD: Servei Atenció Domiciliària
• Habitacions individuals i dobles, 

totes exteriors
• Allotjament i manutenció
• Consulta mèdica
• Atenció infermeria (les 24h.)
• Atenció d’auxiliar (les 24h.)
• Fisioterapeuta, rehabilitació
• Psicòlegs, estimulació cognitiva
• Teràpia ocupacional
• Assistència en tràmits socials
• Perruqueria
• Podologia
• Servei de Neteja i Bugaderia
• Àmplia zona enjardinada
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Benvolguda família del Sequiol:

Vull aprofi tar aquestes línies per a agrair-vos a tots els “sequiolos” l’esforç i el treball que 
any rere any fa que el nostre sector puga gaudir d’unes magnífi ques festes.

Però especialment vull agrair-vos l’afecte rebut i haver fet del 2015 un any inoblidable per a mi.

Enguany, com a Dama de la Ciutat 2016, tindré l’honor de representar a Castelló allà on vaja, 
però molt especialment al nostre volgut Sequiol, del qual em sent molt orgullosa.

“Perquè la Gaiata siga el nostre millor Pregó!”

Amb afecte,

Salutació
Dama

de la Ciutat

ESTEFANÍA
CLIMENT
MORENO
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TALLERS PROPIS PER A LA FABRICACIÓ DE CONSTRUCCIONS
METÀL.LIQUES EN ACER AL CARBONI I ACER INOXIDABLE

MESCLADORES 
HORITZONTALS

INOXIDABLE
CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

DISSENY
PORTES

ESCALES
BARANES

EXPOSITORS 
I DECORACIÓ

CTRA. N-340, KM. 68,9 - 12004 CASTELLÓ (ESPANYA)

Telèfon: 964 240 500 Fax: 964 203 166

Correo. casmon@casmon.net - www.casmon.net

DECORACIÓ D’INTERIORS

FAÇANES
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Des d’aquestes línies vull saludar al Sector que he tingut l’honor de representar en la 
Magdalena 2015, i desitjar-vos que aquesta Magdalena, la del 2016, siga igual o millor 
que l’anterior.

Espere que la gent del sector vinga a gaudir amb aquesta GRAN COMISSIÓ, de tot el treball 
que porten realitzant any rere any. Aquest treball us puc assegurar que el fan des del cor, perquè 
així el SEQUIOL sempre estiga en el més alt.

Una abraçada

Salutació
Dama

de la Ciutat Infantil

MARÍA
COLLADOS

MARZÁ
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Carrer León XIII 18 baix

12550 Almassora (Castelló)

Fotografi a i Video
964 551749

666 820 581 / 671 676 723
www.edimuphy.com
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Salutació
President
de la Junta de Festes

JUAN VICENTE
BELLIDO
ZAFÓN

És un plaer poder dedicar per primera vegada 
unes línies als veïns del Sequiol i és encara més 
especial fer-ho a través del llibret del vostre 

sector. Un sector que rep el nom d’aquells canals de 
reg que portaven l’aigua i la vida a Castelló.

Sempre he pensat que la Magdalena és l’expressió 
màxima de la conformació de Castelló. La nostra ciutat 
és un riu que avança bevent de moltes fonts, enriquint-
se amb cada sequiol que s’uneix al seu sentir general 
confi gurant aquesta identitat única i diferent que ens fa 
ser i estimar Castelló.

És innegable el paper de la gaiata com a element 
diferenciador de les nostres festes i aglutinador de 
tradicions que, nascudes en la memòria del temps, 

ens recorden d’on venim i ens il·luminen en el camí 
encara per recórrer. Un camí que durant generacions de 
gaiaters i gaiateres la comissió del Sequiol ha recorregut 
amb il·lusió. Treballant per a salvaguardar les tradicions i 
oferir als veïns del sector les millors festes possibles a fi  
de retornar-los el suport sense el qual no podria haver-
se recorregut tot aquest camí.

És a vosaltres, veïns de la Gaiata 15, Sequiol, a qui vull 
dedicar aquestes últimes paraules a manera d’agraïment. 
Doncs és el vostre suport i esperit castelloner el que 
dóna força i recolzament a la comissió del sector en 
el seu treball constant al llarg de l’any i espere que la 
pròxima Magdalena 2016 siga la millor de quantes heu 
gaudit fi ns al moment.
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solucions energètiques & servici tècnic

Distribuïdors

Carrer Navarra número 29 (Polígon El Colador) - Apartat Correus 227 - 12200 ONDA (Castelló)
www.akkubatt.es - Telèfon 964 25 19 23 - Fax 964 77 18 46

Lloguer de
plataformes aèries

Bateries i carregadors
industrials

Instal·lacions solars
Il·luminació LED

SAI’s

Venda, reparació i
diagnòstic de l’estat de
bateries i carregadors
per mitjà de prova de

capacitat

PLATAFORMES
ELEVADORES

SOLUCIONS
ENERGÈTIQUES

SERVICI
TÈCNIC
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El magatzem de la construcció i la reforma

Guanya temps i diners en el magatzem dels professionals on també 
poden comprar els particulars.

Comprem grans quantitats i directes a fàbrica, sense intermediaris.

T’oferim una gamma de qualitat amb les marques més 
reconegudes i un assessorament professional.

Obrim a les
HORARI DE MAGATZEM BRICOMART CASTELLÓ

www.bricomart.com

Ronda Sud amb Av. València

12.005 Castelló de la Plana

TEL: 964 24 69 69 / FAX: 964 20 97 01

De Dilluns a Divendres de 7:30h. a 21:30h. 
Dissabtes de 7:30h. a 22:00h.7:30h.

Obrim a les 7:30h sense tancar al migdia i tens a la teua disposició 12 caixes 
(4 d’elles de Gran Volum per a facilitar la càrrega en el teu vehicle).

Posem a la teua disposició més de 12.000 productes en estoc permanent, 
repartits en 7.280 m2.

PER A PROFESSIONALS 
I PARTICULARS

PREUS DE MAGATZEM

ESTOC DE MAGATZEM

HORARI DE MAGATZEM

QUALITAT PROFESSIONAL 

IVA INCLÒS 



Racó de l’Artiste
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SENTIMENTS

Lema:

Artista:Jovi MonroigMarqués
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La Nostra 
Gaiata

Diumenge de Quaresma, sona la campana Vicent, 
anunciant la festa. Sons de festa en l’aire, els 
romeus arrepleguen les canyes, les cintes 

verdes ballen al so de doçaina i tabalet. Els romeus es 
reunixen en la plaça Major als peus del Fadrí i els primer 
sentiments fl uïxen a fl or de pell.

Sentiments de germandat, dels romeus units per les 
canyes en un caminar verd fi ns a l’ermita. Sentiments 
d’amistat a l’ajuntar-se les quadrilles entorn de les 
canyes i la bóta de vi, retrobant-se per a fer junts la 
romeria. Sentiments de tristesa pels qui ja no estan i 
d’alegria pels qui vindran. Sentiments d’amor per una 
tradició que passa de generació en generació, alegria 
pels més menuts que seguixen els passos dels pares 
i iaios. I sentiments devots d’arreplegament a l’entrar 
en Santa Maria; santa missa de romeus, inici del 
pelegrinatge fi ns a la Magdalena.

Eixida de la comitiva, traques i salves de la guàrdia de 
camp; el camí ha començat. Sentim que la festa ens 
invadix i l’alegria serà la nostra principal companya en 
l’esdevindre del dia.

Seguim avant no ens deixem cap rosegó, farem traguet 
a Sant Roc -primera parada en el camí- on ja es veu 
l’ermita entre els tarongers de La Plana. De nou fl uïxen 
els sentiments d’alegria i germandat mentres s’agafen 
forces -fi ga i doset-. Records d’infància, records d’aquell 
Castelló que sempre perdurarà en el nostre record amb 
aquelles festes magdaleneres que vam passar. I les que 
encara queden per sentir. Sentiments de castellonerisme, 
per una tradició que es perdura en el temps, traspassant 
generacions.

Ja hem arribat; carcasses i trons, olor de pólvora. 
La mascletà anuncia als quatre vents l’arribada de la 
Romeria i l’ermita rep amb els seus braços oberts a 
tots els romeus els qui, amb les seues verdes canyes, 
inicien la seua pujada per la blanca costa fi ns a la 
Magdalena. Torna la festa, el tenyir de la campaneta 
inunda d’alegria a tota una ciutat romeua. El sentiment 
de castellorisme s’apodera de tots. Som de Castelló 
proclama el Rotllo i Canya. Un sentiment d’orgull de ser 
d’arrel, d’empelt castelloner.

Vesprada nit en La Plana. La llum de diminuts fanals 

de colors il·lumina la vella entrada de la Ciutat. El 
Raval s’ompli de llum festiva on comencen a aguaitar 
majestuoses les gaiates. Sentiments de passió irradien 
els cors gaiaters. Una passió fundada en els seus 
esforços, en els seus treballs. Passió fosa d’artesania i 
tradicions que es donen la mà per a il·luminar els carrers 
d’una ciutat que commemora el seu passat fundacional. 
I els qui fi ns fa un moment eren devots romeus, 
s’apoderen del carrer per a disfrutar del majestuós 
espectacle de les seus gaiates, desfi lant harmòniques, 
esveltes, ullprenedores com la més elegant de les 
donzelles, incitadores de la festa, ballant al so del rotllo
i canya mentres que, tots els sentiments dels gaiters, 
vestits amb les seues millors gales, l’acompanyen en el 
seu efímer desfi lar pels carrers de la ciutat.

És la castellonera, amb el seu elegant vestit de llum 
i el seu gaiato, que proclama a qui vullga delectar-se 
amb la seua llum que ella és el símbol per antonomàsia 
de la festa de Castelló. Sentiments de GAIATA. Són 
sentiments que es tornen en orgull, en satisfacció, 
de compliment amb la tradició ben feta sense límits
estrets ni ambicions massa modestes. Així som, els 
gaiaters, una infi nitat de sentiments que ens fa viure 
la festa en harmonia i fraternitat. I totes les Gaiates es 
donen la mà juntes, en el fi nal de la desfi lada, per a ser 
una sola llum que il·lumine la nit més màgica de la festa 
Magdalenera.

Orgull i passió per un monument que des de xicotets 
hem vist, any rere any, desfi lar i il·luminar les nits de 
Magadalena, entusiasmant als xicotets amb les seues 
algaravies de llums i, als majors, amb la seua esplendor 
artística. Tots els sentiments fl uïxen en la nit de les 
Gaiates. Però el moment més intens, el més sentit en el 
cor gaiater es produïx quan, la nit del Pregó, la Gaiata, 
la teua Gaiata, il·lumina per primera vegada els carrers 
del Raval després d’un treball d’hores, dies, mesos on 
els sentiments s’han anat forjant amb els incomptables 
colps de gúbia que donen forma a la talla de la fusta, 
amb les infi nites pinzellades que donen forma a les 
preciosistes vidrieres, amb cada puntada de soldadura 
que ha donat forma a l’estructura metàl·lica, amb cada 
una de les connexions  elèctriques realitzades i en cada 
joc de llum i color programat. Un cresol de tots ells 
donen forma als SENTIMENTS gaiaters.
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Sobre els sobris cànons neoclàssics que són referència 
en les creacions dels últims anys de Sequiol, per a esta 
edició s’ha buscat sorprendre amb un arriscat concepte 
estructural que eleva el cos central sobre quatre punts 
de suport i manté buit tot el cos central de la seua 
estructura, aconseguint veure el mateix gaiato des de 
l’interior del propi monument.

Una estructura dissenyada i calculada per a donar fermesa 
i estabilitat, únicament amb el suport de 4 punts sobre 
el carro. Per a això s’ha utilitzat tub quadrat estructural 
de 40 x 40, formant un cos que autosuporta la resta 
d’estructura, els braços en els seus diagonals i els 4 fanals 
que, a semblança del cos central, també estan buits.

Diferents peces, de base octogonal, estan superposades 
una sobre altra, mantingudes separades entre si, cada 
una d’elles, per huit braços, en els vèrtexs. Com hem dit, 
estes peces, en un total de tres, són buides pel seu interior 
pel que, per un costat permeten veure per l’interior de cos 
central del nostre monument i, per tant, apareixen un nou 
concepte de cares interiors que també són visibles.

En la seua base, s’ha dissenyat un cos amb quatre 
escuts de la ciutat que compartixen una mateixa corona 
i, per davall d’ells, disposen d’una piràmide truncada 
de base quadrada que partint de la superfície total del 
carro base, queda arreplegada als peus dels escuts.

Tot este innovador concepte ha aportat complexitat a la 
pròpia instal·lació elèctrica doncs els centenars de cables 
que fan falta per a la il·luminació espectacular, ha sigut 
necessari idear solucions molt imaginatives perquè no 
minvaren les possibilitats d’execució dels efectes lluminosos.

Com s’ha indicat trobem quatre braços en la part inferior 
i tres grups de huit, de forma escalonada. Tots ells estan 
realitzats en fusta, amb ànima metàl·lica de tub estructural 
de 40 x 40, sobre els quals s’han acoblat diversos 
elements de talla conferint als mateixes forma i volum. Per 
a la decoració d’estos s’han utilitzat set tons diferents de 
tons ocre i terra, amb patina en tons plata i blanc.

Les cares inferiors i interiors de les peces buides, 
disposen d’artístiques vidrieres de metacrilat amb 
diferents dissenys policromats, amb una alta densitat 
d’elements, ja que s’ha ideat una il·luminació indirecta 
exterior per a totes elles.

En tant que a les cara exteriors d’estes peces, estan 
totalment cobertes per mitges canyes de tub de 
metacrilat blanc, de quatre diàmetres diferents, albergant 
en el seu interior tota l’espectacularitat de la tecnologia 
led RGB que li conferix una infi nitat de tonalitats i efectes 
al conjunt. El mateix concepte s’ha utilitzat en cada 
un dels quatre fanals que fl anquegen la nostra Gaiata, 
mantenint-se elevats sobre els braços suport perquè es 
puga observar perfectament el seu interior.

Però cridem l’atenció sobre l’espectacular decoració 
que es presenta en la zona dels escuts. Cada una de les 
quatre cares que conformen la piràmide truncada, és 
una impressionant vidriera policromada, en metacrilat, 
de mes de dos metres quadrats de superfície 
cadascuna, i que presenta diferents moments de 
la festa tots ells abrigats per un preciosista falda de 
castellonera amb brocats verds i daurats. Tota la llum 
interior que li conferix la llum led d’alt guany cromàtic 
inunda d’una infi nitat de refl exos i llampades sobre el 
conjunt de monument.

Finalment ressaltar la il·luminació espectacular que 
recorre perimetralment els braços de talla. Prop de tres 
mil punts de llum led RGB, amb control punt a punt, que 
projecten els seus efectes sobre mes de mil esferes de 
cristall mat de diàmetre 35, simulant les antigues peretes, 
que aporten tant color, espectacularitat i dinamisme.

Sentiments és un monument clàssic -per la seua 
cuidada execució, els seus preciosistes detalls, pels 
materials utilitzats- però molt avantguardista quant al 
seu arriscat disseny, els seus innovadors conceptes i, 
sobretot, per la seua espectacularitat quant a efectes 
lumínics. Estem segurs que agradarà.

NOMDATA

DIBUIXAT
COMPROVAT

ALÇAT DIAGONAL
COTES MÀXIMES

NOMDATA

DIBUIXAT
COMPROVAT

ALÇAT FRONTAL
COTES MÀXIMES

NOMDATA

DIBUIXAT
COMPROVAT

PLANTA PIS 2
COTES MÀXIMES
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Les dades
• Potència elèctrica instal·lada: 5.500 W
• Alçària màxima: 6 metres
• Ample de carro: 3 metres.
• 60 metres de perfi l de ferro 20 x 20 x 2
• 54 metres de perfi l de ferro estructural 40 x 40 x 4
• 6 metres de perfi l de ferro T 20 x 20 x 3
• 24 metres de platina de ferro de 12 x 3
• 12 metres de platina de ferro de 60 x 6
• 20 metres quadrats de metacrilat blanc de 3 mm
• 1000 esferes de cristall mat Ø35
• 12 metres tub metacrilat transparent Ø120 pintat en 

blanc 
• 24 metres tub metacrilat transparent Ø70 pintat en 

blanc
• 102 metres tub metacrilat transparent Ø50 pintat en 

blanc
• 10 fonts d’alimentació comnutadas 12 Vcc – 400W
• 5 Controladores T-1000S amb targeta de memòria 

SD 2GB
• 6 targetes de control de 8 eixides RGB cada una, 

amb control WS2811
• 135 metres de tira màgica led RGB de 12v, amb 30 

SMD 5050 per metre i amb index de protecció IP 67
• 128 tira led RGB de 500mm, 12v i amb index de 

protecció IP 67
• 96 tira led RGB de 300mm, 12v i amb index de 

protecció IP 67
• 20 tubs de 120 led SMD 3528, T8, de 8 w 
• 30 tubs de 240 led SMD 3528, T8, de 18 w
• 42 metres quadrats de tauler de fusta DM 10 mm
• 60 tubs de 25ml de plom líquid adhesiu, color negre, 

daurat i platejat.
• 10 quilos de pintura esmalt
• 22 litres de pintura per a cristalls Gallery Glass en 

diferents colors
• 15 quilos de pintura plàstica en diferents colors
• 3 litres pàtina blanca i platejada
• 30 tubs silicona neutra transparent
• 10 metres quadrats cartó 1mm, tallat a tires de 6 cm
• 400 metres de conductor elèctric fl exible 16 x 0’22 

mm² de secció
• 100 metres de conducte elèctric fl exible, de 0’5 mm² 

de secció
• 100 metres de conducte elèctric fl exible, de 6 mm² 

de secció
• 30 metres mànega plana de conductor elèctric 

fl exible 12 x 0’75 mm² de secció
• 5.210 hores de treball
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LLUMMODERNISTA

Lema:

Artista:Javier Rodríguez Capdevila
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La Nostra 
Gaiata Infantil

El modernisme ha sigut un dels grans moviments 
arquitectònics de principis del segle XX. En el nostre 
país hi ha un nom propi que destaca en l’àmbit 

internacional com és Gaudí. Gaudí va ser un arquitecte 
amb un sentit innat de la geometria i el volum, així com 
una gran capacitat imaginativa que li permetia projectar 
mentalment la majoria de les seues obres abans de 
passar-les a plànols. De fet, poques vegades realitzava 
plànols detallats de les seues obres; preferia recrear-los 
sobre maquetes tridimensionals, modelant tots els detalls 
segons els anava ideant mentalment. En altres ocasions, 
anava improvisant sobre la marxa, donant instruccions als 
seus col·laboradors sobre el que havien de fer.

Dotat d’una forta intuïció i capacitat creativa, Gaudí 
concebia els seus edifi cis d’una forma global atenent, 
tant a les solucions estructurals, com les funcionals 
i decoratives. Estudiava fi ns al més mínim detall de 
les seues creacions, integrant en l’arquitectura tot un 
seguit de treballs artesanals que dominava ell mateix 
a la perfecció: ceràmica, art del vidre, forja de ferro, 
fusteria, etc.

Així mateix, va introduir noves tècniques en el tractament 
dels materials, com el seu famós “trencadís” fet amb 
peces de ceràmica de deixalla.

“LLUM MODERNISTA” és una idea modernista plasmada 
en una Gaiata. Ferro, trencadís, formes geomètriques 
helicoïdals, tot açò amanit amb llum i vidrieres decorades 
formant un conjunt original alhora que diferent del concepte 
de Gaiata barroca tradicional.

Aquesta gaiata és una aposta atrevida d’un tipus 
d’arquitectura que a mi personalment m’entusiasma per 
les formes, colors i materials que s’utilitzen i que crec que 
aplicat amb encert en el nostre monument no passarà 
desapercebut per ningú.

Les dades
• Potència elèctrica instal·lada: 1.200 W
• Alçària màxima: 3 metres
• Ample de carro: 1’5 metres.
• 12 metres de perfi l de ferro 20 x 20 x 2
• 20 metres de platina de ferro de 40 x 6
• 20 metres guia U
• 2 fonts d’alimentació comnutadas 12 Vcc – 400W
• 2 Controladores T-1000S amb targeta de memòria SD 

2GB
• 2 targetes de control de 8 eixides RGB cada una, amb 

control WS2811
• 55 metres de tira màgica led RGB de 12v, amb 30 SMD 

5050 per metre i amb index de protecció IP 67
• 40 tira led RGB de 300mm, 12v i amb index de protecció 

IP 67
• 8 metres tub metacrilat transparent Ø50 pintat en blanc
• 4 metres tub metacrilat transparent Ø200 pintat en blanc 
• 4 tubs de 120 led SMD 3528, T8, de 8 w 
• 8 tubs de 240 led SMD 3528, T8, de 18 w

• 4 metres quadrats de tauler de fusta DM 5 mm 
• 8 metres quadrats de metacrilat blanc de 2 mm
• 10 metres quadrats de porexpan compacte de 30 mm 

de grossària
• 10 quilos de material adhesiu per a ceràmica
• 10 quilos material de rebliment, blanc, per al trencadis
• 20 metres quadrats de ceràmica gres de diferents tons i 

formats, per a fer el trencadis
• 2 metres quadrats de espill per a fer el trencadis
• 3 metres quadrats de xapa de ferro de 3 mm de 

grossària. tallada en diferents formes simulant fulles
• 30 tubs silicona neutra transparent
• 20 metres de conductor elèctric fl exible 16 x 0’22 mm² 

de secció
• 30 metres de conducte elèctric fl exible, de 0’5 mm² de 

secció
• 30 metres mànega plana de conductor elèctric fl exible 

12 x 0’75 mm² de secció
• 1.203 hores de treball
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Sota la clara infl uència gaudiana, el disseny que Sequiol 
ha realitzat per a la Magdalena 2016, ha buscat aportar 
un nou concepte estètic al concepte de Gaiata Infantil: 
la torsió. Un concepte que el mag Gaudí sabia plasmar 
perfectament en les seues obres i que hem volgut 
utilitzar en el disseny estructural ja que, sobre una base 
octogonal, hem realitzat un gir de 45 graus de cada 
base respecte a la seua antecessora.

Suportada sobre 8 columnes corbades, tant en el 
seu eix longitudinal com en el transversal, suporta un 
espectacular fanal -la base superior del qual gira 45 
graus sobre la seua base inferior i esta, al seu torn, gira 
altres 45 graus sobre els peus de les columnes-. Tot el 
cos oferix un efecte dinàmic de moviment espiral.

I com no podia ser d’una altra manera, tota ella decorada 
amb ceràmica utilitzant el concepte del trencadis, que 
tant de moda va posar Gaudí.

Les huit cares del fanal són vidrieres realitzades en 
metacrilat de 2 mm, sobre les quals s’han decorat 
artístics dibuixos, simulant també el trencadis. 
Ressaltar la difi cultat del disseny d’estes vidrieres 
doncs el propi disseny de rotació de l’estructura 

complica, i molt, tant el seu desenrotllament com la 
seua posterior col·locació sobre l’estructura, per això 
s’ha decidit utilitzar un metacrilat amb un nivell de 
fl exibilitat màxim doncs deu corbar-se en 2 dimensions 
i un sistema de fi xació amb guies en U que permeten 
allotjar-ho en el seu interior i ho mantinguen en la seua 
posició, vencent els esforços que apareixen per la 
fl exió de la làmines.

Combinat amb el trencadis s’ha disposat d’il·luminació 
espectacular amb tira màgica, que recorren les arestes 
de l’estructura.

Tant en la part interior del l’estructura com en la seua 
cima, s’han disposat de sengles peces que simulen 
les piques de gots però estan realitzades amb mitges 
canyes de tub de diàmetre 50.

Completa la nostra obra, huit fanals cilíndrics centrats 
en les cares de la base inferior del fanal, enganxats a 
l’estructura per mitjà d’un treball en forja que simulen 
sarments i fullse de raïm. En el seu interior, disposem 
una sèrie de tubs led RGB amb el que aconseguim 
donar tonalitat i moviment al conjunt.

Equip de realització
• Secció serralleria metàl·lica
  Nacho Collados Marco
  Manolo Doumere Martínez
  Vicente Javier Queral Garcí
  Miguel Sáez Fernandez

• Secció fusta – metacrilat
  Jose Vicente Monroig Marques
  Alonso Fernández Broncano
  Jorge Martí Obiol
  José Andrés Estrada Miralles
  Pablo Sanahuja Nebot
  Lauren Climent Beltrán

• Secció elèctrica – electrònica – programació
  Juan Carlos Puig Vilanova
  Nino Turch Ferrer
  Javier Ibars Dordo
  Agustín Mon Carro

• Secció pintura – decoració – disseny artístic
  Enrique Carceller Llago
  Vicente Voltes Portilla
  Javier Rodríguez Capdevila
  Celes Gual Galván
  Javier Roig Varoch
  Ana Rodriguez Pérez
  Elena Marza Marco
  Angelita García Villalonga
  Cristina Agramunt Huguet
  Beatriz Lidón Font Carceller
  Mónica De la Cruz Gil

• Intendència
  Víctor Orozco Rodríguez

cocomplica ii momoltt tantnt eell seseuu deed seseennrototo llamamenennt cocomm lalala
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La Nostra 
Portada

Lorenzo Ramírez és avui un referent en el dibuix i la pintura costumista 
i festiva, especialment, quant a les festes de Castelló.

Guardonat recentment amb el Premi Art, de Radi Castelló-Cadena SER, 
per la seua trajectòria artística, Lorenzo és un incansable investigador en 
la simplifi cació de línies i la recerca de l’essencial.

Els seus dibuixos de castelloneres i castelloners vists d’esquena, són ja 
una nova forma d’entendre i d’interpretar el món de les festes.

Des de la creativitat i l’evolució, Lorenzo ha aconseguit amb els seus 
dibuixos i les seues pintures, una regeneradora concepció de les 
il·lustracions en l’àmbit festiu i costumista.

Des de fa uns anys, pinta i dibuixa creant sèries 
i col·leccions. Entre elles, “Llums de mar”, 

dedicada a la llum en els paisatges de platges, 
“Colors de festa”, el color com a expressió de la 
festa, “Interpretant a Porcar”, en homenatge 
al gran mestre Juan Bautista Porcar, 
“Versionando a Picasso”, una experiència 

recreant el pols i la creativitat del genial 
Picasso, o la més recent, titulada 
“Pintant a la música”, dotze quadres 
dedicats a sengles obres mestres de 
la música, són alguns exemples de 
les seues col·leccions.

Guanyador en dues ocasions 
del cartell anunciador de les 
Festes de la Magdalena i 
autor de molts altres cartells, 
les seues obres formen part 
ja de l’expressió gràfi ca de la 
festa. Com a pintor, maneja la 
tècnica amb seguretat i ofi ci. 
Colorista i lluminós, sent i viu 
aquesta terra amb autèntica 
vocació mediterrània.

Sempre en trànsit cap a nous 
camins, les seues pintures 
adquireixen una singular 
bellesa al mateix temps que 
la seua gestualitat, repleta de 
grans suggeriments, reafi rma la 
seua vocació de comunicador.

orenenzozozo RRRamamíríríreezez éés s avavvuiuiui unnn reerefefererer ntntnt eee
i feeststiviva,a,a eespsppecece iaalmlmenent,t, qquauaauantnt aaaa lesese ff
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peper lalala sseueuaa trtrrajajajece tòòriria a arartíísts iccaa,,, LLororennne zozozo éé
lalala sssimimplpp ifiificccacaacióió dde e líniniese ii lla a recercrca a dede l’e’ee
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Asesoría y Seguros, S.L.

Carrer Herrero, 65, entresòl - 12005 Castelló
Tel. 964 255 535 - Fax 964 210 575
jriusramos@yahoo.es - riusramos@yahoo.es
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La Nostra Comissió
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Madrina:
ANA RODRIGUEZ PEREZ

Madrina d’Honor:
Beatriz Belenguer Merce

Dames d’Honor:
Raquel De Dios Villach
Agueda Ibars Agramunt
Marta Agramunt Font 

Acompanyants:
Roberto Belenguer Merce
Luis Rivas Galindo
Alejandro Breva Monte

Presidenta:
Elisabeth Breva Almerich

Assesor:
Agustin Mon Carro

Assesora Juridica:
Maria Sebastia Gomez 

Vice-Presidents:
Victor Orozco Rodriguez 
Jose Vicente Monroig Marques
Vicente Javier Queral Garcia
Jorge Marti Obiol

Secretaria:
Gloria Baquero Lopez 

Tresorer:
Jose Maria Orozco Rodriguez 

Coord. Subsectors:
Mª Carmen Gonzalez Rodriguez

Coord. Infantils:
Mª Carmen Benedito Carbó

Coord. Events:
Mª Lidon Marza Marco

Coord. Compres:
Lourdes Moreno Vazquez

Vocals Junta:
Vicente Queral Gual 
Jose Andres Estrada Miralles
Eva Uso Estrada 

Vocals Comissio Major:
Angeles Garcia Villalonga
Joaquin Moliner D’ivernois
Araceli Moliner D’ivernois
Chelo Asencio Monroig
Carlos Mon Breva
Andrea Estrada Torres
Enrique Carceller Llago
Ainhoa Orozco Perez
Enrique Carceller Sebastia
David M. Carretero Vilarroig
Maite Garcia Marin
Jennifer Carratala Blasco
Ana Blasco Sanchis
Alvaro Voltes Uso
Fernando Carratala Palencia
Armando Breva Almerich
Nacho Carceller Sebastia
Laia Collados Marzá
Marcos Sales Navarro
Mª Carmen Torres Llido
Adriana Llopis Pascual
Carmela Molina Gonzalez
Anna Turch Benedito
Bartolome Molina Milla
Pablo Sanahuja Nebot
Marta Marco Galmes
Nino Turch Ferrer
Javier Rodriguez Capdevila
Arantxa Manteca Mayo
Maya Aguilera Biosca
Alicia Alcon Nebot
Alba Orozco Alcon
Mª Carmen Monte Martinez
Vicente Voltes Portilla
Adrian Ortiz Perez
Esmeralda Garcia Garcia
Jose Ramon Espejo Fuente
Aroha Espejo Garcia
Adrian Nebot Sanahuja

Ignacio Collados Marco
Carmen Pascual Perez
Lourdes Mª Climent Moreno
Elena Marza Marco
Juan Carlos Puig Vilanova
Fco Javier Roig Varoch
Alicia Galindo Martinez
Marta Benedito Tarazona
Noelia Fabregat Alcon
Manuel Doumere Martinez
Adrian Doumere Fabregat
Estefania Climent Moreno
Laureano Climent Beltran
Esther Viera Arruebo
Juan Manuel Pradas Montaner
Ionut Marian Belinschi 
Angel Lopez Safont
Vicenta Gual Galvan
Celestino Gual Galvan
Pilar Irigoyen Sarmiento
Marta Gual Irigoyen
Jose Segarra Ginés
Arantxa Vicente Negre
Claudia Cavilla Domenech
Nuria Miravet Salvador
Liresa Breva Salas
Marta Beri Galan
Maria Dolores Orad Manuel
Yomara Valls Orad
Belen Guinea Planelles
Noelia Sala Navarro
Cristina Agramunt Huguet
Javier Ibars Dordo
Beatriz Lidon Font Carceller
Miguel Saez Fernandez
Mª José Sisamon Ventura

Portaestendart:
Fernando Carratala Palencia
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Madrina Infantil:
BALMA DOUMERE FABREGAT

President Infantil:
CARLOS LOPEZ PORCAR

Madrina d’Honor Infantil:
Mar Sanahuja Marco

Dames d’Honor Infantils:
Lucia Benedito Ordaz
Teresa Doumere Fabregat
Natalia Queral Asencio
Claudia Ortiz De Zayas
Martina Pradas Viera
Lucia Ortiz De Zayas
Nagore Garcia Miravet
Malena Garcia Miravet
Martina Aguilera Biosca
Jimena Pradas Viera
Alejandra Saez Sisamon
Inma Ferrer Ripolles
Balma Roig Artola
Leyre Salinas Valls
Victoria Gonzalez Marco

Acompanyants Infantils:
Marcos Rodriguez Manteca
Carlos Benedito Ordaz
Marc Cucala Moliner
Alonso Fernandez Catalan
Pedro Diez Villarroig
Juan Carlos Francisco Pascual
Rafael Ferrer Ripolles
Nicolás García Font

La Nostra Comissió Infantil

SEQUIOL

A.C. Gaiata 15

Vocals Comissió Infantil:
Sergi Marti Garcia
Maria Voltes Uso
Claudia Llopis Pascual
Laura Turch Benedito
Nicolas Rodriguez Manteca
Maria Collados Marza

Elena Puig Villarroig
Fran Benedito Tarazona
Andres Porcar Guinea
Laura Sala Navarro
Patricia Agramunt Font
Claudia Pastor Porcar

Portaestendart:
Xavier Queral Asencio
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Ana Rodríguez Pérez
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Balma Doumere Fabregat
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Carlos López Porcar
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Madrina d’HonorM d i d’’H

Beatriz Belenguer Mercé
AcompanyantA t

Roberto Belenguer Mercé
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Dama d’HonorD d’’H

Agueda Ibars Agramunt
AcompanyantA t

Luis Rivas Galindo
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Dama d’HonorD d’’H

Marta Agramunt Font
AcompanyantA t

Alejandro Breva Monte
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Dama d’HonorD d’’H

Raquel de Dios Villach
AcompanyantA t

Adrián Nebot Sanahuja
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Teresa Doumere Fabregat
Acompanyant InfantilA t I f til

Marcos Rodríguez Manteca
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Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Balma Roig Artola
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Martina Pradas Viera
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Natalia Queral Asencio
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Claudia Ortiz de Zayas
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Marc Cucala Moliner



A.C. Gaiata 15 
SEQUIOL

Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Malena García Miravet
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Lucía Ortiz de Zayas
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Lola Villarroig Olucha
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Pedro Diez Villarroig
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Nagore García Miravet
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Martina Aguilera Biosca
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Victoria González Marco
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Carlos Benedito Ordaz
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Lucía Benedito Ordaz
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Jimena Pradas Viera
Acompanyant InfantilA t I f til

Juan Carlos Francisco Pascual
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Acompanyant InfantilA t I f til

Nicolás García Font
Dama d’Honor InfantilD d’’H I f til

Alejandra Saez Sisamón
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Leyre Salinas Valls
Acompanyant InfantilA t I f til

Alonso Fernández Catalán
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Inma Ferrer Ripollés
Acompanyant InfantilA t I f til

Rafael Ferrer Ripollés
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Jove i altament preparada, la jove madrina 
del sector de Sequiol per a les festes de la 
Magdalena del 2016 toca de peus a terra. 

Ana Rodríguez i Pérez serà aquest any la màxima 
representant de la gaiata 15 mentre es prepara 
per a opositar a la Judicatura, per ser jutge o 
fi scal, després d’acabar el doble grau en Dret 
i Criminologia a la Universitat de València. Té 22 
anys i té clar que 2016 serà l’any de la seua vida, 
en el que lluirà la banda acreditativa de sequiolera 
de pro per representar la gaiata i a la seua gent a 
la setmana gran. 

P.: Conta’ns el teu recorregut fester, Ana. Des 
de quan estàs en gaiata?
R.: El meu primer any a la gaiata va ser el 2011. 
Vaig ser dama d’honor, fi ns a l’any passat, que 
ja vaig ser madrina d’honor. Però dins del món 
fester he estat sempre, per la família. La meua 
mare va ser madrina de la gaiata 1 Brancal de la 
Ciutat el 1985 i dama de la ciutat l’any següent, el 
1986, formant part vuit anys de la comissió. Mon 
pare, de la mateixa gaiata des de 1979, ha estat 
organitzant molts anys l’Ofrena de Flors a la Mare 
de Déu del Lledó, i continuem. Però, a més, des 
del 2003 la família al complet formem part de la 
colla Maneguetes, i jo, des de menuda, toque la 
dolçaina a la colla Xaloc.

P.: A banda del madrinatge, quines coses 
t’agraden?
R.: M’agrada fer esport, sortir amb els meus amics, 
anar al cinema, de compres, els diumenges amb 
la família… El que és típic d’una xica de la meua 
edat…

P.: Amb aquest currículum fester, no costa 
endevinar que tens il·lusió màxima de què 
arribe ja el bateig de la gaiata, i l’anunci que 
dóna inici a la setmana gran de Castelló. Hi ha 
ganes? Nervis?
R.: Moltes, moltíssimes. Estic emocionada, i molt 
nerviosa de què arriben ja les nostres festes de la 
Magdalena. Però, per una altra banda, m’agradaria 
tornar al moment en què la presidenta, Elisabeth 

Entrevista a la Nostra Madrina

Ana Rodríguez Pérez
Per Cristina García
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Breva, em va cridar per anunciar-me que era la madrina 
del Sequiol per al 2016. Ja m’estic organitzant en els 
estudis, que són durs, per a poder estar al cent per 
cent gaudint de la setmana gran de festes i dels dies 
previs, quan s’intensifi ca l’activitat representativa. Estic 
ja pensant en què arriben i no passen.

P.: Què és el que esperes més ansiosament?
R.: Tots i cada un dels actes. No vull mentir, ja que 
aquest any els viuré d’una manera més directa, més 
especial a com els porte vivint fi ns ara. Espere amb 
moltíssimes ganes la Desfi lada de Gaiates. He de 
contar que des de menuda m’encantava veure passar 
un darrere de l’altre tots els monuments, i fer la meua 
pròpia quiniela sobre quin guanyaria el Concurs. I cridar 
a totes les festeres que feren “la volteta”. Aquest any 
espere que m’ho demanen a mi. I, per descomptat, 
l’Ofrena de Flors a la nostra Mare de Déu, que no me 
l’he perduda cap any, igual que la pujada a l’ermitori. 
Serà un orgull representar a tota la gent de Sequiol 
davant la Lledonera.

P.: I al sector, on la festa no para des de l’Anunci 
fi ns al Vítol?

R.: M’agrada molt que la nostra gaiata done tanta 
activitat per als veïns del sector. M’agrada l’ambient 
que hi ha cada dia de la setmana gran a la plaça de la 
Panderola; i, a la nit, que siguem tants els que estem 
allí sopant i passant-ho bé amb els espectacles, els 
concerts, els balls… 

P.: Aquestes seran les primeres festes de la nova 
era, sembla que amb molts canvis, nous actes… 
Com les imagines?
R.: Estic segura que seran unes festes genials i tinc 
ganes ja de què arriben i de gaudir tots i cadascun 
dels actes. Si hi ha canvis, segur que seran per a unes 
festes millors. 

P.: Arribes al madrinatge de la gaiata 15, una 
de les de major solera de la Gestora, amb molts 
premis, monuments que sempre sorprenen, una 
comissió com poques… Com ho valores? Què en 
destacaries?
R.: És una gran responsabilitat, la veritat. Primer, per 
això mateix que dius: perquè és una gaiata amb molta 
història, però Balma, Carlos i jo intentarem representar 
a tota la família de Sequiol el millor possible. //
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Passió per la festa plena de la Magdalena. 
Balma Doumere Fabregat viu les últimes 
hores fi ns al dia ja arribat com a màxima 

representant dels xiquets i xiquetes de la gaiata 
de la plaça de la Panderola en un contagi 
d’il·lusions. Serà la seua princesa de conte tot 
aquest 2016, amb la llum als ulls de qui ho dóna 
tot per la setmana gran, a pesar de només tenir 
9 anys. Estudiant de 4t de Primària a l’escola 
Lope de Vega, Balma, com la seua germana 
bessona, Teresa, porta al sector des del 2009, 
i, fi ns a l’any passat ha eixit tots els anys com a 
dama d’honor, per a ser, aquest 2016, la madrina 
infantil de tots els xiquets i xiquetes del sector 
del carrer Herrero. 

P.: Em conten que t’agrada molt anar al cau i 
que a casa ja fa uns dies que només es parla 
de les festes de la Magdalena. Ho vius de 
prop?
R.: El meu pare va ser president infantil de la 
gaiata 17 Tir de Colom el 1985, la meua mare 
ja va ser madrina infantil, al meu Sequiol, el 
1987; i el meu germà major, Adrián, va ser 
president infantil de la 15 en la Magdalena 2011. 
Jo sóc i seré la madrina infantil aquest 2016 i 
la meua germana Teresa ho serà en 2017. A la 
meua família hi ha hagut de tot: presidents de 
gaiata, madrines, dames de la ciutat, dones de 
companya de la Germandat dels Cavallers de la 
Conquesta, membres de la Junta de Festes… 
Quan falten uns dies per a Magdalena, no es pot 
parlar de res més. Som una gran família.

P.: Estàs nerviosa, Balma?
R.: Una mica, sí. Ja queda poc perquè arribe la 
setmana de la Magdalena i tinc moltes ganes de 
pujar a l’ermita en la Romeria el primer diumenge, 
i també la Desfi lada de Gaiates, perquè tots 
vegen el monument tan impressionantment 
bonic que han fet aquest any al Magatzem de 
Gaiates. I també em fa molta il·lusió sortir al 

Entrevista a la Nostra Madrina Infantil

Balma Doumere Fabregat
Per Cristina García
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Pregó en la carrossa de la reina infantil, Lola Marco; 
així com portar-li el meu ram a la Mare de Déu de 
Lledó, la nostra patrona.

P.: Què n’esperes de la setmana gran?
R.: Que faça bon temps i no ploga, i que ens ho 
passem molt bé al sector, amb els castells unfl ables, 
el teatre valencià i les nits de ball. Moltes ganes.

P.: I què és el que més t’agrada?
R.: M’encanta anar al cau cada divendres, perquè ens 
ajuntem molts xiquets i ens ho passem de meravella 
jugant i parlant de les nostres coses, de la gaiata, del 
cole… A més, a la nostra gaiata fem moltes coses, 
com el Betlem, el Carter Reial, acabem de preparar 
el cau per al Nadal, dinem junts alguns diumenges o 
dies de festa… és molt divertit.

P.: De major, Balma, què vols ser?
R.: (No s’ho pensa ni un segon) Vull ser metge, des 
de sempre, encara que ja sé que he d’estudiar molt. I 

abans, per què no, ser reina de les festes de Castelló, 
una cosa que volen ser totes les xiquetes de la ciutat 
que estimen les festes com jo. I que la meua germana 
bessona, que m’està ajudant molt aquest any, agafe 
el meu testimoni com a màxima representant del 
sector l’any que ve em fa molta, moltíssima il·lusió. 
El que més. 

P.: I dia a dia, què t’agrada fer?
R.: M’agrada molt escoltar música, anar a la piscina i 
al cau de la gaiata a jugar amb els xiquets de la meua 
comissió. //
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És un xiquet espavilat i ple d’idees. Carlos 
López Porcar es converteix aquest 2016 
en el president infantil de la gaiata 15 

per a les festes de la Magdalena i s’ho creu de 
cap a peus. Alumne de 4t de Primària a l’escola 
Censal, és un apassionat dels animals, tant, que 
s’hi vol dedicar quan siga major. 

P.: Primer any en gaiata i directe al màxim 
càrrec, no?
R.: Sí. És el meu primer any vinculat a un sector i 
ja sóc president infantil, directament… Bé, he de 
dir que la meua mare i la meua tia ja van ser de 
gaiata, i van passar per tots els estadis, des de 
col·laboradores fi ns a madrines.

P.: La festa ja sé que t’agrada, però hi ha més 
coses que t’apassionen, no?
R.: Muntar a cavall, molt; i després, jugar a 
handbol.

P.: Estàs nerviós per l’Homenatge als Sectors, 
la Galania i perquè comence ja la setmana de 
festes?
R.: No gens. Estic molt tranquil. I en tinc moltes 
ganes.

P.: I una vegada començada la Magdalena, 
què és el que més t’agrada?
R.: La Romeria. M’agrada pujar a l’ermita amb 
la família, els meus amiguets, i passar-hi el dia. 
Les paradetes en el camí i veure els carros i la 
gent amb les canyes i la cinta verda. No obstant 

Entrevista al Nostre President Infantil

Carlos López Porcar
Per Cristina García
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això, m’agraden tots els actes, i espere viure’ls 
intensament, perquè ser president infantil és cosa 
d’un sol any i no vull perdre’m res de res.

P.: I en el sector?
R.: Al sector m’ho passe genial, al cau. On no parem. 
I juguem i xarrem, i fem moltes coses, perquè som 
molts xiquets en la gaiata i ens agrada molt ajuntar-
nos. A mi m’agrada molt jugar i divertir-me. 

P.: De major, ja saps què t’agradaria fer?
R.: (Sense dubtar-ho tampoc) Vull estudiar Ciències de 
la Mar, perquè vull saber-ho tot sobre els taurons. //
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Una dècada. Elisabeth Breva compleix 
aquest 2016 els seus primers 10 anys al 
capdavant del sector de Sequiol, el de la 

“xiqueta bonica”, consolidant la seua aposta per 
la festa, per la setmana gran i per perpetuar les 
tradicions de la ciutat, i per donar al barri una 
entitat forta en activitats, animació i dinamització 
veïnal. La de la plaça de la Panderola és una gaiata 
forta, amb arrels en la castelloneria, compromís i 
una comissió, “la gran família de Sequiol”, com la 
defi neixen els seus socis, que, com diu la seua 
presidenta, “val tot l’or del món, i més”. 

P.: Del general al particular, què prepara la 
gaiata 15 Sequiol per a la Magdalena 2016?
R.: La gaiata està intentant, un any més, preparar 
unes festes dignes per als seus socis, un programa 
que comença des de primera hora del matí fi ns a 
l’hora permesa de la nit. Programa que com diem 
sempre es fa amb tota la il·lusió i ganes que tots 
les gaudisquen.

P.: Serà un bon any per a la gaiata?
R.: Esperem que sí, clar. Si et refereixes al 
monument, nosaltres sempre lluitem per estar 
entre els millors, amb un treball molt digne i que 
es revisa fi ns a l’últim detall perquè siga una bona 
mostra de l’àrdua labor de la comissió.

P.: La 15 és una gaiata que gaudeix de bona 
salut, amb una àmplia nòmina de socis, 
activitats tot l’any, agenda cultural… Va a més?
R.: Lamentablement, s’ha perdut alguna activitat, 
però està en ment recuperar-la. Sí que és cert que 
durant l’any realitzem diferents esdeveniments, 
per a captar més socis i que l’associació no 
solament visca la setmana de Magdalena, sinó 
durant tot l’any, ja que pensem que així hem 
aconseguit crear un gran grup d’amics.

P.: Guanyadors del premi en el 2015, el seu 
monument serà, de nou, la gaiata de la ciutat. 
Què suposa per al sector? És un reconeixement 
o un extra?

Entrevista a la Nostra Presidenta

Elisabeth Breva Almerich
Per Cristina García
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R.: En aquestes dates encara no sabem si el primer 
premi serà Gaiata de la Ciutat. Per al sector suposa 
l’orgull que el monument que ha realitzat la seua 
comissió represente a la ciutat, a les seues festes, i 
a la seua gent. Però sí, suposa uns extres, que són 
sempre pèrdues, ja que amb el minvament econòmic 
que ha patit el primer premi, la gaiata ha d’assumir 
durant un any tenir dos monuments en el carrer, 
amb el que suposa invertir en la part elèctrica de dos 
monuments, i és una gran inversió per a l’associació.

P.: Enguany sembla que se li donarà més 
protagonisme a la gaiata de la ciutat. Ja era hora?
R.: Nosaltres sempre hem lluitat perquè la gaiata de 
la ciutat tinga un major protagonisme, fi ns i tot no 
sent nosaltres els guanyadors, ja que és el símbol 
que ens diferencia de la resta del món i per tant li 
devem donar el protagonisme que es mereix. Des de 
Sequiol hem fet propostes, com que la maqueta de 
la gaiata de la ciutat estiga exposada durant tot l’any 
en el despatx de l’alcaldessa o en un lloc distingit de 
l’Ajuntament, així com la resta de les maquetes que 
tenim guanyadores del concurs de gaiates “Ciutat de 

Castelló”. Hem fet una proposta amb l’Ajuntament de 
cessió, perquè estiguen en diferents centres ofi cials 
(Ajuntament, Diputació, Conselleria...), o turístics 
de Castelló (estació, Museu, Auditori...), esperant 
resposta al mateix. 

P.: Quin serà el programa del sector?
R.: Anem a intentar mantenir el programa que hem 
realitzat durant els últims anys que com ja hem dit porta 
des dels esmorzars, degustacions, parcs infantils, 
concursos, actuacions i jocs per a xiquets, sopars 
de “pa i porta”, actuacions musicals, xarangues, 
“despertaes”. En fi , una gran varietat d’activitats per 
a totes les edats. 

P.: Com serà la Magdalena de la gaiata 15?
R.: Esperem que bona, que ens faça bon temps, que 
gaudim de la nostra setmana gran amb harmonia i, 
en defi nitiva, com diu l’eslògan: “Magdalena, festa 
plena”. //
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El 31 de maig de 2014 
una trucada de telèfon 
m’anunciava que jo anava 

a ser l’afortunada de poder 
representar a la meua estimada 
Gaiata 15 per a la Magdalena 2015 
i no sola, anava a estar molt ben 
acompanyada per dues xicotetes 
personetes amb les quals prompte 
faria un gran equip.

I ara ací estic, acomiadant-me d’un 
gran any, un any inoblidable del qual 
me’n porte milers d’experiències, 
records i amistats.

A vosaltres, el meu estimat Sequiol, 
solament puc dir-vos: gràcies, 
gràcies i mil gràcies! Gràcies a 
cadascun de vosaltres per cada 
moment viscut, per tot el vostre 
suport i el vostre afecte, gràcies 
per tot el vostre esforç i dedicació 
perquè fi ns a l’últim detall isquera 
sempre a la perfecció, en defi nitiva, 
gràcies per ser la millor comissió que 
qualsevol madrina podria desitjar.

I per si era poc, agrair-vos el fet de 
poder complir el somni més gran 
de tota castellonera, arreplegar en 
nom de tota la seua comissió el 
primer premi de gaiates.

També agrair-vos a vosaltres, els 
meus benvolguts vicepresidents, 
els meus companys de “rotllo i 
canya”, gràcies per cada acte a 

què m’heu acompanyat i molt 
especialment a tu, el meu 
fi del company, Jorge, 

per tot el teu afecte i el teu suport 
incondicional.

I no em podria oblidar de vosaltres, 
els joves Sequiolos, gràcies per 
fer de Magdalena una setmana 
màgica, per tots aquells sopars 
(convertits en desdejunis) plens de 
riures, cartes i jocs de taula. Gràcies 
per ser els millors.

Però si m’ho permeteu, vaig a dirigir-
me a una persona molt especial 
per a mi, la meua estimada “presi” 
Elisabeth, no podria escriure’t tot 
el que vull dir-te però tu ho saps 
molt bé, gràcies per ser una gran 
companya de viatge, per cada acte 
a què m’has acompanyat, cada 
sopar, cada presentació… Perquè 
sense tu tot açò no haguera sigut 
el mateix.

Ara solament em queda dirigir-
me a ells, els meus dos xicotets, 
els meus grans amics, la meua 
xicoteta princesa “dels taconassos 
rojos i lluents”, Maria, i el meu 
xicotet príncep “dels cacaus i els 
tramussos”, Xavi. Heu sigut els 
millors companys que podria haver 
desitjat, gràcies per tots els riures 
i llàgrimes que hem compartit, per 
tots els viatges i aventures viscuts, 
perquè junts hem sigut un equip 
imparable.

Finalment, desitjar-los a Ana, 
Balma i Carlos que gaudisquen 
molt d’enguany i que aprofi ten 
al màxim tots i cadascun dels 
actes que els queden per viure.

Amb molt afecte, Estefania.

Acomiadada de la Madrina 2015

Estefanía 
Climent Moreno
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MAGDALENA 2015!! Ja ha 
acabat. Em vaig adonar 
que això s’acabava el dia 

de la pujada com a Gestora, en el 
Palau. El passat 17 d’octubre vaig 
sentir nomenar a la meua gaiata 
amb els càrrecs del 2016, no vaig 
poder contenir les llàgrimes, això 
havia acabat.

Aquest any, al costat d’Estefania i 
Xavi, m’ho he passat en gran.

Hem fet moltes coses junts, també 
amb la comissió Major i Infantil, com 
ara: Concurs de Pesca, Falles de 
Borriana, Halloween, sopars, Betlem 
gaiater, Reis, Teatre, Berenar, visita 
“Matadero”, Fogueres d’Alacant… 
Solament per això val la pena estar 
en aquesta comissió i des d’aquí 
anime a tots els nens i nenes, 
pares, mares, al fet que s’apunten 
i puguen gaudir i col·laborar amb 
aquesta gran gaiata.

Que dir dels meus companys 
Sequiolers… Estefania, has estat 
una gran companya i amiga, 
hem rigut moltíssim, explicades 
confi dències, i sobretot, m’has guiat 
perquè em portés bé. La setmana 
de festes m’aixecava cansada, me 
n’anava de casa desitjant que la 
meua mare no em digués res, “que 
pesada”, i era anar a recollir-te 

amb la furgoneta i em passava 
tot. Que paciència tenies, i 
tens, ja que aquest any seguim 
juntes com a Dames de Ciutat. 

Quina sort tenir-te una altra vegada 
com a companya!

Xavi, ens ho hem passat en gran. 
Ens hem divertit molt amb la nostra 
comissió infantil, alguns fi ns i tot a 
ens van acompanyar a les Fogueres 
d’Alacant. Te’n recordes el dia de 
les bodeguilles?, ens fartàrem de 
menjar fi deuà. I en la desfi lada fi nal, 
gaudírem amb tota la comissió 
moltíssim. A més a més del dia del 
lliurament de premis, que nervis! 
Però al fi nal ho aconseguim. SER 
LA MILLOR GAIATA 2015.

Elisabeth, no m’oblide de tu, ja saps 
que seré la teua successora algun 
dia, Ja, Ja, Ja...! Sempre que deixes 
el faristol ja estic allí per a llegir el 
teu discurs. Encara que m’enfade 
alguna vegada en el fons em vols, jo 
a tu també. Gràcies per ser el pilar 
d’aquesta Gaiata, ací estem des 
que va entrar la meua germana, el 
meu pare no volia i ara no vol anar-
se’n. Però aquestes coses passen 
pel bé que ens ho feu passar. 
Gràcies i segueix així.

Ara sí, Madrines i President Infantil 
2016, Ana, Balma i Carlos, vull 
desitjar-vos el millor, que gaudiu 
de les festes. Si el 2015 va ser 
especial per a mi, enguany us toca 
a vosaltres. ENHORABONA.

Ha sigut un any inoblidable i 
per al record, sempre serem els 
CÀRRECS 2015.

Gràcies a tota la comissió pel treball 
ben fet. Un beset, Maria

Acomiadada de la Madrina Infantil 2015

María 
Collados Marzá
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Bé, ha arribat el moment, el 
que semblava i desitjava que 
no arribara mai, el moment 

d’acomiadar-me de la meua 
comissió com a President Infantil.

Què puc dir després d’un any 

perfecte? La veritat és que m’ho he 
passat molt bé.

Encara recorde quan la nostra 
Presidenta Elisabeth em va cridar 
per a dir-me que havia sigut triat 
President Infantil, i que les meues 
Madrines, les meues companyes 
de viatge anaven a ser Maria i 
Estefania.

Maria, gràcies per ser la meua 
Madrina Infantil, i per ballar amb mi el 
“Rotllo i Canya”. Em ve a la memòria 
quan en el Palau de la Festa, durant 
les presentacions de les gaiates, 
em feies callar perquè volies sentir-
les i després et posaves a parlar 
amb Estefi . Les nostres famílies han 
estat unides des de fa molts anys, i 
ara ho estan per sempre.

Estefi , la meua Madrina. 
Una germana per a mi. 
Gràcies pels “selfi s” tan 
divertits que ens féiem en 
les presentacions perquè 
ens passaven més 

divertides. Te’n recordes quan en 
algun moment no estava Maria i 
ens posàvem a ballar tu i jo sense 
que ens vera Jorge?

Gaudiu molt enguany com a Dames 
de la Ciutat, us ho mereixeu.
Gràcies a la nostra “presi”, 
Elisabeth, per cuidar de nosaltres 
i per aconseguir que estiguérem 
sempre formals en tots els actes.

Gràcies, també, a l’equip del 
“Matadero”, per regalar-nos aquella 
gaiata, digna guanyadora del primer 
premi, i a totes les persones que 
han estat amb nosaltres enguany, 
especialment als meus pares, Javi i 
Chelo, per permetre’m fer realitat el 
meu somni de ser President Infantil. 
Als meus avis, Tico i Angelita per 
compartir aquest any amb mi des 
de la comissió. Als meus altres avis 
Paco i Sari, sobretot a tu àvia, per 
donar-li a l’agulla tant de temps 
perquè els meus vestits estigueren 
perfectes. I com no, al trastet 

de la família, la meua 
germana Natalia. Gràcies 
per acompanyar-me i 
compartir aquest any 
amb mi com a Dama 
d’Honor Infantil.

Finalment, solament 
em queda desitjar-los a 
Ana, Balma i Carlos que 
s’ho passen igual de bé 
que nosaltres ho hem 
passat. La Magdalena 
2015 estarà sempre 
en el meu cor.

Gràcies, XAVI

Acomiadada del President Infantil 2015

Xavi 
Queral Asencio
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POLÍGON IND. CIUTAT DEL TRANSPORT - CARRER BÈLGICA, 136

12006 CASTELLÓ

TELÈFON: 964 371 240

COCINAS Y BAÑOS PAULS S.L.

www.cocinaspauls.com

Carrer Amalio Gimeno 12, Castelló
Telèfon: 964.20.33.13
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Familia Rodríguez-
Pérez

Familia Doumere-
Fabregat

Familia López-Porcar
Distincions Honorífiques

Nuria Miravet Salvador Liresa Breva Salas Marta Beri Galan
Panderola d’Argent

Martina Aguilera Biosca Jimena Pradas Viera
Panderola d’Argent Infantil

Arantxa Vicente Negre Luis Rivas Galindo
Fadrí d’Argent

Malena Garcia Miravet Nagore Garcia Miravet
Fadrí d’Argent Infantil

Enrique Carceller Sebastia
David M. Carretero Vilarroig

Nacho Collados Marco

Alicia Galindo Martinez
Juan Carlos Puig Vilanova

Fadrí d’Or

Fran Benedito Tarazona Elena Puig Vilarroig Marcos Rodriguez Manteca
Fadrí d’Or Infantil

Quadro d’honor 2016

Sequioler de l’Any
Rallye Club Costa Azahar
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Joaquín Costa, 2 - entlo.
12004 CASTELLÓN

Tel. 964 24 45 55 - Fax 964 34 06 74
gobasa@infonegocio.com

GOBASA, S.L.
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
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www.espectaculoslevante.com
Telf. 964 23 34 02  Whatsapp. 689 375 545
info@espectaculoslevante.com
Carrer Alacant, 1 baix - 12004 Castelló

orquestres-carpes-cadires-taules-artistes internacionals i nacionals
discomòbils-infl ables-escenaris

Espectacles
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Programa de Festes
al Sector

“DE LA FESTA, LA VESPRA”
Exposició de les maquetes presentades al XIII Concurs Escolar 
“Ciutat de Castelló” que patrocina Ajuntament de Castelló, 
Diputació de Castelló, Consellería d’Educació i Carrefour i 
organitza l’A. C. Gaiata 15 Sequiol, en el Museu Etnològic de 
Castelló, carrer Cavallers, des del 20 de febrer fi ns al 6 de març. 
ENTRADA LLIURE.

12:00 h. Anunci ofi cial de Festes i gran mascletà al carrer Rosa Mª Molás 
junt la plaça del Primer Molí.

16:00 h. Cavalcada del Pregó pels principals carrers de la ciutat. Amb la 
participació dels membres de la nostra comissió.

20:00 h. Inauguració de la nostra tasca Gaiatera, al carrer Herrero enfront 
del Cau Gaiater. 

23:50 h. Concentració en el Cau Gaiater per a anar al magatzem de gaiates 
a traure les nostres gaiates.

DISSABTE
27

de Febrer

“MAGDALENA, FESTA PLENA”
07:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la SECCIÓ DE TABAL I 

DOLÇAINA SEQUIOL.
07:30 h. Concentració en el Cau Gaiater, al carrer Herrero, per a anar a la 

Romeria de les Canyes.
08:00 h. Romeria de les Canyes. 
20:00 h. Tornà de la Romeria, Processó de Penitents i Desfi lada de Gaiates 

pels principals carrers de la ciutat, amb la participació de la nostra 
comissió que acompanyarà a la nostra Gaiata i Gaiata Infantil, 
d’enguany. A continuació trasllat de les gaiates a la avinguda del 
Rei En Jaume, front l’institut de secundària Francisco Ribalta on 
quedaran instal·lades.

DIUMENGE
28

de Febrer

2
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10:30 h. Cavalcada Infantil amb la participació de la nostra comissió infantil, 
a qui acompanyarà la Secció de Tabal i Dolçaina Sequiol.

11:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera. 
15:00 h. Dinar de germanor (vore nota al peu)
17:30 h. Entrega de premis del XVI Concurs de maquetes Associació 

Cultural Gaiata 15 Sequiol per alumnes del col·legi Isidoro 
Andres.

18:00 h. Xocolatà amb la col·laboració de Distribuciones Nabe, s.l.
19:00 h. Concentració en el Cau Gaiater per a assistir a l’Encesa de 

Gaiates. 
20:00 h. Encesa de Gaiates a l’avinguda del Rei En Jaume, front l’institut 

de secundària Francisco Ribalta.

DILLUNS
29

de Febrer

“DIA DEL XIQUETS”
01:00 h. Trasllat de la gaiata al sector. Encesa de la Gaiata al Sector.
09:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la Secció de  Tabal i 

Dolçaina Sequiol.
11:30 h. Parc infantil, per a tots els xiquets del sector, al carrer Sequiol. 

Romandrà obert fi ns a les 13:30 hores.
10:30 h. Cercavila pel sector amb xaranga 
10:30 h. Esmorzar de “pa i porta”. La comissió convidarà els socis a vi i 

llimonà (vore nota al peu) 
11:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera. 
11:30 h. Degustació d’embotits casolans, patrocinat per CARNISSERIA 

XARCUTERIA PRADES (vore nota al peu)
15.00 h. Dinar de germanor (vore nota al peu).
17:15 h. Obertura del Parc Infantil, al carrer Sequiol, que romandrà obert 

fi ns a les 20:00 hores
18:00 h. Cercavila pels carrers del sector, amb xaranga 
20:30 h. Eixida des del Cau Gaiater cap a la plaça Major per a arreplegar 

els premis, acompanyats de xaranga 
21:00 h. Lliurament dels premis dels concursos de Llibrets i Gaiates, a la 

Plaça Major.        
22:00 h. Tornarem al nostre Cau Gaiater, per a celebrar els premis 

aconseguits o per a oblidar el disgust (taxe’s el que no procedisca).

DIMARTS
1

de Març

222
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222
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09:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la SECCIÓ DE TABAL I 
DOLÇAINA SEQUIOL.

10:00 h. Esmorzar de “pa i porta”. La comissió convidarà els socis a vi i 
llimonà. (vore nota al peu)

11:00 h. XXVIII Concurs dibuix infantil “Dibuixa la teua gaiata“, al voltant de 
les Gaiates

11:30h. Degustació d’una monumental truita de creïlla per als socis, 
patrocinat pel BAR FERNANDO, amb la col·laboració de Huevos 
Vilarroig. (vore nota al peu)

12:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera.
12:15 h. “Globota” per al xiquets del sector, amb la col·laboració de 

Telepizza. 
15:00 h. Dinar de germanor (vore nota al peu).
18:00 h. Jocs Infantils Tradicionals al carrer Sequiol
20:00 h. Participació de la SECCIÓ DE TABAL I DOLÇAINA SEQUIOL 

en el XV Homenatge de Castelló a la Dolçaina i el Tabal, 
“DOLÇAINERS DE TALES”, en la Plaça Major. En Homenatge a 
la població de Tales per mantindre la dolçaina viva i a través de 
la seua escola donar dolçainers a tota la província.

22’00 h. Teatre Valencià. El grup del taller de teatre de l’A.C. Gaiata 15 
Sequiol els oferirà l’obra: “LILI LA VOLTANTINERA”, amb la 
col·laboració de la Fundació Dávalos-Fletcher.

DIMECRES
2

de Març

“TRADICIONS DE CASTELLÓ”
09:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la SECCIÓ DE  TABAL I 

DOLÇAINA SEQUIOL
10:00 h. Esmorzar de “pa i porta”. La comissió convidará els socis a vi i 

llimonà. (vore nota al peu)
11:30 h. Degustació de “pintxos morunos” per als socis, patrocinat per 

RODINE, (vore nota al peu)
12:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera.
15:00 h. Dinar de germanor (vore nota al peu).
17:30 h. Cos Multicolor, desfi lada de carrosses amb batalla de confeti pel 

circuit de l’avinguda del Rei en Jaume, amb la participació de la 
nostra comisió.

23:00 h. Disco mòbil SEQUIOL en l’encreuament dels carrers Sequiol 
i Mestre Bretón. La marxa més actual a càrrec de DJ KAMO 
(Sequiolo), amb festa de disfresses per a totes les edats, i 
entrega de premis

DIJOUS
3

de Març
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“DIA DEL SOCI”
09:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la SECCIÓ DE TABAL I 

DOLÇAINA SEQUIOL
11:00 h. Esmorzar de “pa i porta. La comissió convidarà els socis a vi i 

llimonà. (Vore nota al peu)
11:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera.
11:30 h. Degustació d’ous fregits, patrocinat per Huevos SALES. (vore 

nota al peu)
12:30 h. Entrega de premis del XXIX Concurs dibuix infantil “Dibuixa la teua 

gaiata“, al voltant de les Gaiates 
15:00 h. Dinar de germanor (vore nota al peu).
16.45 h. Jocs Infantils Tradicionals 
20:30 h. Visita de la Reina, Reina Infantil i Corts d’Honor al peu de les 

Gaiates. Entrega, per part de les Reines de les Festes, dels 
Fadrins d’Or i d’Argent, en categoria major i infantil, a aquells 
membres de la comissió que per la seua trajectòria festera han 
sigut mereixedors d’aquestes distincions de la Junta de Festes.

22:00 h. Sopar de “pa i porta“ en l’encreuament dels carrers Sequiol i 
Mestre Bretón. A continuació...

23:00 h. Grup musical que actuarà com a “teloneros”
01:30 h. Actuació musical de TOM BOMBADIL

DIVENDRES
4

de Març

09:00 h. Despertà pels carrers del sector, per la SECCIÓ DE TABAL I 
DOLÇAINA SEQUIOL

10:00 h. Esmorzar de “pa i porta”. La comissió convidarà els socis a vi i 
llimonà. (Vore nota al peu)

12:00 h. Obertura de la Tasca Gaiatera. 
14:30 h. Dinar de germanor (vore nota al peu).
15:30 h. Concentració al Cau Gaiater per a l’Ofrena de Flors a nostra Patrona 

Mare de Déu del Lledó. S’invita a participar a tots els veïns que 
vulguen acompanyar-nos. 

22:00 h. Sopar de “pa i porta” en l’encreuament dels carrers Sequiol i Mestre 
Bretón. A continuació...

23:30 h. Sorprenent espectacle musical a càrrec de CENTAURO La 
Grupestra “SEQUIOLER DE L’ANY 2015”. Els Loren’s Boys 
tornaran a fer les delícies dels Sequiolos en una insuperable posada 
en escena. NO VOS EL PODEU PERDRE......!!!

DISSABTE
5

de Març

111

2

22

EL PODDEU PERE DRRE.E.E .......!.!.!!!!!
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“MAGDALENA VITOL!!!”
11:00 h. Obertura del Parc Infantil, al carrer Sequiol, amb unfl ables
12:00 h. Repartiment de l’arròs per al concurs de paelles.
12:30 h. Llançament de la carcassa inici del XXIX Concurs de Paelles al carrer 

Sequiol. 
14:30 h. Límit de presentació de les paelles al Jurat.
16:00 h. Lliurament dels premis: XXIX concurs de paelles, 
20:30 h. Cercavila pels carrers del sector, mú sica de festa
21:30 h. Formació comitiva per assistir a la desfi lada fi  de festes. 
22:30 h. Desfi lada Final de festes desde l’avinguda del Rei fi ns arribar a la plaça 

Major, amb la aprticipació de la nostra comissió.
22:45 h. Gran Traca Final que partint de la plaça Major recorrerà els principals 

carrers de la ciutat. En tornar a arribar a la plaça Major, remat fi nal i 
Magdalena VITOL. En acabar els actes ofi cials “apagada” de la nostra 
gaiata i… 

VISCA LA MAGDALENA 2017

DIUMENGE
6

de Març

Al tancament d’aquesta edició, no es disposa de l’horari del programa ofi cial, per la qual 
cosa poden sorgir canvis en el mateix.

• ESMORZAR DE PA I PORTA: De dimarts al dissabte enfront del Cau Gaiater. Per a tots els 
associats de la Gaiata. Disposaran de taula, cadira i la beguda (vi i llimonà)

• DEGUSTACIÓ: De dimarts al divendres enfront del Cau Gaiater. Per a poder participar en les 
degustacions serà imprescindible disposar del corresponent val/ració que estarà a disposició 
en la Tasca Gaiatera, (2 €) o en abonament dels quatre dies. (6 €) (Per a la col·laboració del 
manteniment dels actes populars i gratuïts de Magdalena en el sector). Els associats disposaran 
d’un nombre d’abonaments gratuïts, d’acord amb la categoria d’associat.

• DINAR DE GERMANOR: De dimarts al dissabte enfront del Cau Gaiater. Per a tots els veïns 
del sector (preus molt especials per als associats). Les places es reservaran en el Cau Gaiater 
fi ns les 14 hores del dia anterior, havent d’abonar per avançat. El menú estarà a disposició dels 
interessats en el Cau. Si per causes meteorològiques no es poguera muntar les taules al carrer, 
el dinar es repartiria en el Cau.

• CONCURS DE PAELLES: Tot participant hi haurà d’inscriure’s en el Cau Gaiater fi ns  les 14 
hores del dissabte 5 de març. La paella es confeccionarà al carrer Sequiol, amb els ingredients 
que lliurement hagen triar i aporten cada un dels participants, així com la lenya, trípode, paelló, 
… la gaiata entregarà l’arròs. Les paelles es presentaran devant del jurat abans de les 14:30 
hores, quí valorarà el sabor, la presentación fi nal i el seu correcte grau de cocció.

• IMPORTANT: Per a tots el espectacles programats, estarà a disposició dels no associats 
servici de taules i cadires al següent preu: 1 taula i 8 cadires: abonament setmanal 60 € o 25 
€/dia (Per a la col·laboració del manteniment dels actes populars i gratuïts de magdalena en el 
sector) PER A TOTS EL ASSOCIATS, AQUEST SERVEI SERÀ GRATUÏT, havent de realitzar la 
seua reserva amb 24 hores d’antelació a l’espectable, en el Cau Gaiater. Sense aquest requisit 
previ, la disponibilitat dependrà de les existències.

• SOPAR DE PA I PORTA: Els vals de beguda per a aquests sopars, entregats gratuïtament als 
socis, es deuran canviar, en el lloc senyalitzat, exclusivament en horari de 21:30 a 22 hores.

 
L’A.C. GAIATA 15 “SEQUIOL” ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR QUALSEVOL DADA 
QUE APAREGA EN AQUEST PROGRAMA, SENSE PRÈVIA COMUNICACIÓ.
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E S T H E R  R U E D A
P E R R U Q U E R I A

Perruqueria Unisex - Solàrium
OBERT A MIGDIA

Carrer Riu Sénia, 6 baix - 12005 CASTELLÓ

Telèfon: 964 25 55 55
Esther Rueda, Peluquería

- MATERIAL DE PAPERERIA

- MATERIAL DE DIBUIX I BELLES ARTS

- ESTAMPACIÓ DE CAMISETES

- TARJETONS DE BODA

- ENQUADERNACIÓ

- LLIBRES DE TEXT

- PLASTIFICATS

- ENVIAMENT DE FAX

- REGALS
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Pollastre Torrat

Obert Diumenges al matí
Faça la seua comanda !!

Quarts de Pollastre

Costella torrada

Conills torrats

Tel. 964 20 90 55
669 76 12 35

Carrer Coves de Vinromà
(front Ambulatori “Constitució”)

12005 CASTELLÓ

 Carnisseria

AMPARO

LLOC DEL 123 AL 128
SERVICI A DOMICILI

TELÈFON: 964 22 52 36
MÒBIL: 620 940 199
MÒBIL: 686 071 928

MERCAT CENTRAL CASTELLÓ
3era GENERACIÓ



Activitats
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S’ha repetit fi ns a la sacietat que les nostres 
festes mai tenen un punt fi nal, sempre tenen un 
punt i a part.

Nombrosos són els actes i activitats que demostren any 
rere any que les nostres festes tenen una continuïtat 
en el temps.

Tot arranca amb el Magdalena Vítol, un crit amb el 
qual fi nalitzem les nostres festes però que comporten 
el sentiment de la gent de la festa pel qual exclamem 
al vent que des d’aquell instant comença el compte 
arrere per al pròxim exercici festiu.

És el crit festiu per excel·lència de la capital de la Plana, 
és el crit que exalta la festa de Castelló, és el colofó a 
una setmana gran, però és el punt de partida perquè 
de nou, al migdia del dia abans del tercer diumenge de 
quaresma, una carcassa més llançada al vent, anuncie 
que “ja el dia és arribat”.

I és a partir d’aquell Magdalena Vítol, quan la màquina 
festiva torna a posar-se en funcionament. Primer serà 
la reunió de la junta directiva la que determinarà quins 
seran els càrrecs que ens representaran en el nou 
exercici fester.

Perquè la Panderola del Sequiol de l’any festiu 2015 
amb Estefania, Maria i Xavi, arribava a la seua estació 
fi nal, però de nou calia pujar-se’n sense parar en la 
Panderola 2016 i, per a dirigir-la, es va triar a Ana 
Rodríguez Pérez com a Madrina i a Balma Doumere 
Fabregat com a Madrina infantil, quedant de moment 
vacant el càrrec de President Infantil, encara que dies 
més tard es van fer les gestions perquè el soci infantil 
Carlos López Porcar fóra el triat per a ocupar el càrrec 
anteriorment esmentat. Era el punt de partida d’aquella 
transició.

A principis d’estiu es realitzava en l’Ajuntament l’elecció 
de Reines i Dames de la Ciutat, on per a aquest any 

Pas del testimoni 
del 2015 al 2016
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2016, el Sequiol té el privilegi de comptar amb les 
dues Madrines 2015, Estefania i Maria, com a Dames 
de la ciutat de l’any 2016.

I una vegada entrat l’estiu, se celebrava l’acte de 
nomenaments, on Estefania, Maria i Xavi, van passar 
el testimoni Ana, Balma i Carlos davant dels membres 
i amics de la comissió. És un acte particular que es 
realitza en el si de la comissió.

Abans de començar l’entramat d’actes ofi cials, es 
realitzava l’acte de comiat de Reines, Dames de la 
Ciutat, Madrines i Presidents, on els càrrecs 2015 del 
Sequiol, van estar presents.

L’endemà d’aqueix comiat, es realitzava l’acte de 
benvinguda de l’any 2016 i en aquest acte vam tenir 
als nostres càrrecs 2016, Ana, Balma i Carlos i també 
a Estefania i Maria, com a Dames de la Ciutat.

Els primers actes ofi cials van ser les Imposicions de 
Bandes, on Reines de les festes, Dames de la Ciutat 
i Madrines van rebre la banda acreditativa dels seus 
respectius càrrecs i els Presidents Infantils reberen un 
pergamí acreditatiu també.

Però sens dubte l’acte on millor s’escenifi ca el relleu 
festiu, és l’acte de presentació de la gaiata. Sobre 
l’escenari amb les corts major i infantil, i els seus 
acompanyants, els càrrecs 2015, Estefania, Maria i 
Xavi van ser testimonis d’excepció del moment en el 
qual les Madrines 2016 Ana i Balma, rebien la banda 
que les acreditava en el seu càrrec, sota l’atenta 
mirada de la presidenta Elisabeth i del President Infantil 
Carlos.

Tot un seguit d’actes i d’esdeveniments que 
escenifi quen el traspàs d’un any festiu a un altre i que 
demostren que la nostra festa està viva.

El i tt fifi i l l I i i d
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En els primers dies del mes d’Agost, i sota 
l’amenaça de les tempestes estiuenques que 
durant aquells dies rondaven la capital de 

la Plana, ens traslladàrem la massa social de l’A.C. 
Gaiata 15 Sequiol a la residència estiuenca que la 
família Doumere Fabregat té en plena marjaleria, per 
tal de celebrar l’acte de nomenament dels càrrecs 
que representarien a la A.C. Gaiata 15 Sequiol durant 
l’exercici festiu de l’any 2016 i que és sabut de tots, 
han recaigut en Carlos López Porcar com a President 

Infantil, Balma Doumere Fabregat com a Madrina 
Infantil i Ana Rodríguez Pérez com a Madrina.

Un escenari muntat per a l’ocasió pels membres de 
la comissió, on es van conjugar elements tradicionals 
i jocs de llums repartits per tota la zona habilitada 
per al desenvolupament de l’esdeveniment, van ser 
el preludi d’un acte que va seguir els cànons i el 
protocol tradicional, amb la presència en primer lloc 
sobre l’escenari ja esmentat dels nostres càrrecs de 

Nomenaments dels 
màxims representants
del Sequiol222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
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l’any 2015, testimonis d’excepció i part important del 
relleu festiu, el President Infantil Xavi Queral Asencio, 
la Madrina Infantil Maria Collados Marzá i la Madrina 
Estefanía Climent Moreno. Tots ells van ser rebuts a 
peu d’escenari per la presidenta de la gaiata, Elisabeth 
Breva Almerich, per a donar pas als càrrecs 2016, Ana 
Rodríguez Pérez, com a Madrina, Balma Doumere 
Fabregat, com a Madrina Infantil i el President Infantil 
Carlos López Porcar.

Una vegada en els seus respectius llocs i ja completat 
l’escenari, es va donar pas a la lectura de l’acta de 
nomenament per part de la integrant de la junta Eva 
Usó Estrada, seguint amb el lliurament per part de la 
Presidenta de l’Associació Elisabeth Breva Almerich 
dels pergamins que els acreditava en el càrrec com a 
representants del Sequiol i que des d’aqueix moment 
van a ostentar durant l’exercici festiu de l’any 2016, 
Ana, Balma i Carlos, continuant amb la imposició de 
les insígnies de plata.

Un moment per al record, un moment per a 
l’agraïment, un moment perquè Estefanía, Maria 
i Xavi, els nostres càrrecs 2015 que van complir 
excel·lentment la seua comesa en les passades 
festes de l’any 2015, reberen el seu obsequi, una 
còpia en miniatura de l’estendard de la comissió, 
aquell estendard que tantes vegades al llarg d’un any 
els va precedir allà on van anar.

Com és tradicional en aquests esdeveniments, les 
fl ors van prendre el protagonisme de l’acte, amb 
sengles obsequis fl orals per a Ana i Balma i per a 
Estefanía, i Maria, i com no per als pares i mares dels 
càrrecs 2015 i 2016 encara que prèviament els que 
van rebre un obsequi van ser els presidents infantils 
Xavi i Carlos.

Sempre aquest acte serveix per a donar la benvinguda 
als nous membres de les comissions majors i infantils 
que participen el primer any, amb el lliurament de les 
insígnies de colors, tal com es contempla en el nostre 
reglament, així com el lliurament de les insígnies de 
plata per a aquells que fa tres anys consecutius que 
formen part de la comissió. Arribat aquest moment, els 
presidents Elisabeth i Carlos, van ser els encarregats 
de lliurar aquestes insígnies als membres de les seues 
respectives comissions i que es van fer creditors de 
les mateixes.

L’apartat fi nal de l’acte protocol·lari va córrer, com 
cada any, amb la paraula emocionada i justa per part 
de la nostra presidenta Elisabeth, qui va desglossar 
les vivències dels càrrecs 2015 al llarg del seu any i 
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sobretot per l’èxit aconseguit en haver 
sigut triades Estefanía i María com 
a dames de la ciutat 2016. I amb el 
desig que siga un any irrepetible i únic 
per als recentment estrenats càrrecs 
2016, Ana, Balma i Carlos, sense deixar 
de donar un repàs per l’actualitat i 
realitat de la comissió, esperant que 
s’aconseguisquen, com a mínim, els 
premis d’anteriors edicions.

L’acte va arribar a la seua fi , desfent 
l’escenari de la mateixa manera que 
s’emplenava, amb la desfi lada de tornada 
dels càrrecs 2015, de la presidenta i dels 
càrrecs 2016.

La festa va seguir fi ns ben entrada la nit 
d’un calorós dissabte d’Agost, on tots 
els assistents van gaudir d’una àgape i 
de ball amb el nostre DJ-Kamo.

En defi nitiva, un acte protocol·lari i festiu 
que va unir de nou, una vesprada nit 
estiuenca, a la família del Sequiol per a 
agrair als càrrecs 2015 la seua dedicació 
i per a homenatjar als càrrecs 2016, 
esperant que gaudisquen tant ells com 
nosaltres d’un any especial per a tots.
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Nit de setembre; l’emblemàtic rellotge del 
nostre Fadrí marca prop de les 8 de la 
vesprada; la plaça major respira nervis, il·lusió, 

castellonerisme i orgull. Nervis pel desconegut, 
il·lusió per tot el nou per viure, castellonerisme per 
l’amor a les tradicions i orgull per poder representar 
un sentiment indescriptible. I com no, innocència. 
Dins de l’ajuntament, el nostre President Infantil 
Carlos, rep de mans de l’Alcaldessa N’Amparo 
Marco amb molt orgull la insígnia de la Gestora de 
Gaiates, davant la presència de la Reina Infantil i 
també de polítics, festers i familiars, mitjançant la 
qual es reconeix el seu paper fonamental en les 
festes. Després de les fotos protocol·làries per a 
la premsa i el record, se sent una veu que indica 
que és moment de formar. Els primers són els 
Presidents i les Madrines Infantils dels 19 sectors 
gaiaters, seguits per les Dames de la Ciutat infantils 
i la Reina infantil. Tots vestits amb les seues millors 
gales i en els seus vestits cosits uns quants somnis. 
Els somriures de tots ells i de les seues famílies 
il·luminen el camí cap al teatre principal de la ciutat 
com un gaiato i un fanal ho van fer en 1252.

El rellotge marca les 8 i mitja, i novament una altra veu 
anuncia als assistents que en 5 minuts començarà 
l’acte. Les veus van apagant-se, i la llum s’atenua 
en el moment en què dos sequiolers s’acosten 
al faristol per tal de fer de mestres de cerimònia 
aquella nit. Nicolás Rodriguez Manteca, el nostre 
President infantil de la Magdalena 2013; i Laura 
Turch Benedito, Madrina infantil 2012 i Reina Infantil 
2013, comencen donant la bona nit als presents. 
Un dels moments més importants ve a continuació 
quan els Presidents infantils són anomenats a pujar 
a l’escenari per a rebre de mans del president de 
la Junta de Festes, Jesús López; i de l’alcaldessa, 
Amparo Marco, un quadre commemoratiu i un gran 
aplaudiment en forma de merescut reconeixement. 
Carlos ens demostra que no fa falta portar tota la 
vida en gaiates per a desbordar sentiment per les 

AC G t 15

Nomenament i Imposició
de Bandes 2016
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festes. Ell respira festa. Si poguérem mesurar la il·lusió 
de tots els xiquets damunt de l’escenari, ell tindria de 
les més altes. Encara que si mirem al pati de butaques, 
els seus pares estan igual. Un xiquet que ens guanya a 
tots amb el seu somriure bondadós.

Una vegada descendeix l’últim dels Presidents Infantils, 
comença la pujada de les xiquetes que representen a 
cada sector; des de Brancal de la Ciutat, passant per 
Sequiol, i acabant per la Cultural. Balma, amb el seu 
somriure perpetu i la seua forma única de lluir aquest 
vestit de princesa que li encanta, desfi la cap al centre de 
l’escenari per a mostrar-nos que ella brilla més per si sola 
que totes les llums de la sala. És capaç de transmetre 
una immensa alegria a qualsevol capaç de mirar-li 
aqueixos ulls oberts de bat a bat. Ella també respira 
festa. I mirant de nou el pati de butaques ens trobem a 
la seua mare Noelia i al seu pare Manolo orgullosos de 
veure a una de les seues xicotetes ocupant el graó de 
Madrina després de tants anys dedicats a la festa, cal 

recordar que Noelia va ser Madrina Infantil de la nostra 
gaiata l’any 1987. La seua germana bessona Teresa, 
també l’observa amb un somriure, potser còmplice, 
d’aquelles que solament comparteixen les que són 
inseparables.

Ocupades totes les cadires destinades a les Madrines 
Infantils, canvia la música a una més solemne si cap, 
i amb ella comencen a desfi lar les 6 Dames de la 
Ciutat, companyes de confi dències de la Reina Infantil. 
Maria, la nostra Madrina Infantil del passat cicle fester, 
és tota una veterana. Sap com desfi lar amb elegància 
i sense presses i alhora lluint com es mereix el vestit 
de castellonera. Se li nota l’experiència i la saviesa de 
tota una vida en gaiates. Maria, igual que Balma, han 
crescut en el si de la gaiata i tot el que han aprés mirant 
a través dels seus ulls de xiqueta, ho han posat en 
pràctica. Maria és única, i ens ho demostra a tots. Ella 
ha aprés de la seua germana Laia, que va ocupar el 
seu mateix lloc l’any 2009, i la qual la mira amb l’orgull 
d’una germana major. Al costat d’ella, els seus pares 
Lidón i Nacho, veient complit un altre somni amb la 
seua xicoteta.

Es para la música, se senten veus nervioses. Els 
magnífi cs presentadors pronuncien alt i clar el nom de 
la nostra Reina infantil, Lola Marco Alors, que puja al 
més alt de l’escenari amb totes les xiquetes en peus i 
assoleix el tron després de saludar a tots els assistents. 
Sorpresa especial per a ella, li col·loca el coixí als seus 
peus la seua companya de la magdalena 2014, en 
el qual va ocupar el lloc de Dama de la Ciutat, Paula 
Gascó Pradells.

A continuació, la secretària de la Junta de Festes 
procedeix a llegir l’acta de nomenament de la Reina de 
les Festes Infantil de la Magdalena 2016 i la seua Cort 
d’Honor. Seguidament, pugen a l’escenari el president 
de la Junta de Festes i l’alcaldessa de la ciutat per a 
fer lliurament d’un ram de fl ors i imposar les bandes 
respectivament. Sona la marxa de la ciutat, interpretada 
pels clarins, i Lola baixa els pocs esglaons que la 
separen de l’anhelada banda verda que l’acredita com 
a màxima representant. Amparo Marco li la col·loca 
en el seu lloc, prop del cor. I segona sorpresa per a 
Lola, la responsable d’assegurar-li la banda al jupetí 
és Lara Sos Boix, Reina de les festes de l’any 2014 i 
component de la gaiata 8 Portal de l’Om, la mateixa 
a la qual pertany la nostra Reina Infantil. Ara els toca 
el torn a cadascuna de les Dames de la Ciutat i de les 
Madrines, que van seguint l’ordre correcte malbaratant 
somriures. Balma i Maria ja tenen en el seu poder les 
benvolgudes bandes blanques, de diferents categories, 
però les dos capaços de fer màgia en les seues cares.
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Finalitzada la part de la imposició de bandes, Amparo 
Marco es dirigeix al públic sense oblidar-se de felicitar 
pel seu bon fer a la Reina Infantil de la magdalena 
2015 Cristina Batalla, destacant el record inesborrable 
que deixa entre nosaltres per les seues múltiples 
qualitats. A continuació dirigeix unes paraules a Lola 
fent saber que “és una xiqueta encantadora, molt 
estudiosa i responsable que gaudeix moltíssim de 
l’amistat que ha forjat amb les seues companyes del 
món de la festa”. Però sens dubte, el més signifi catiu 
ha sigut quan ha demanat un aplaudiment dirigit 
als pares dels representants infantils per ser els 
responsables d’inculcar-los l’amor per les festes i per 
treballar i enorgullir-se que els seus fi lls ocupen graons 
representatius de la festa. Marco ha conclòs oferint 
el suport de l’Ajuntament a la nova Reina Infantil per 
ocupar el lloc de màxima representant de tots els 
xiquets i xiquetes castellonenques.

Comença la desfi lada de tornada encapçalada per les 
19 Madrines, seguides per les 6 Dames de la Ciutat i 
la Reina Infantil. Solament quedava acomiadar als allí 
presents. Que bé ho han fet els nostres presentadors, 
però clar, quan eres tot un expert en la festa i tot el que 
fas per ella ix d’allò més profund del teu cor, és fàcil 
fi car-se a la gent en la butxaca.

La màgia segueix en l’ambient només un dia després 
de la Imposició Infantil. En el mateix lloc i a la mateixa 
hora desperten de nou els mateixos sentiments, i 
encara que són iguals, alhora són totalment diferents. 
Créixer estimant les nostres festes ja siga des de dins 
d’un ens festiu o des de fora sense perdre’t detall, i 
la maduresa que aporta l’edat, fan que un sentiment 
que en la infància és més innocent, ara siga més intens, 
tal vegada perquè s’és molt més conscient del que es 
viurà, del meravellós que serà i de la responsabilitat que 
porta lligada.

La plaça major està plena, com ahir, de familiars dels 
quals sempre van a pensar que “la seua xiqueta” és 
la més bonica; i d’amics i gent del món de la festa, 
responsables tots ells de fer calor, d’abrigallar-les en 
una nit tan important i sobretot de fer sentir que per un 
moment podríem estar en la nostra setmana gran en 
ple setembre.

Les fotos de la premsa no es fan esperar, i la formació 
perfecta per a la desfi lada fi ns al teatre tampoc. Les 
Madrines i les Dames de la Ciutat van de dues en dues, 
Na Violant entre dues d’aquestes últimes, i la Reina 
darrere de totes elles, en el lloc corresponent. La plaça 
major és testimoni de sensacions i sentiments únics, i 
d’aplaudiments, lloances i algun que un altre plor que ja 

estan marcats en la memòria d’aquesta plaça que tant 
ha vist i tant ha viscut.

Mitja hora després, ja en el Teatre Principal de la ciutat, 
es torna a sentir una veu que indica als presents que 
acaben de prendre els seus seients perquè la màgia es 
va a tornar a repetir. Es fa el silenci i la penombra, i els 
focus apunten a l’escenari. Apareix la presentadora, la 
senyoreta Cristina Pastor Salines, Reina de les Festes 
de l’any 2013 que després d’una xicoteta introducció, 
nomena una per una a les Madrines de les gaiates 
perquè ocupen el seu seient. Ana feia temps que 
esperava aquest moment, en obrir-li les cortines per a 
creuar el passadís no fan falta paraules, únicament es 
pot somriure perquè ella transmet la seua emoció i la 
seua alegria, és d’aquelles persones que sempre vols 
tenir a prop. Açò és el colofó a la decisió encertada de 
fa anys d’eixir per fi  de dama en una gaiata, i que sort 
que triara la nostra. Elegant i al ritme perfecte arriba a 
les escales, i després de pujar-les, ens regala el seu 
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millor somriure. Però per a somriures els dels seus 
pares Tere i Toni, que des de les butaques veuen a la 
seua fi lla viure el moment que Tere va viure l’any 1985. 
Igual que els pares de Balma, ells també porten tota 
la seua vida dedicada a les festes, i deu ser un orgull 
saber que has pogut transmetre el teu amor per elles als 
teus fi lls. Perquè Andrea, bessona d’Ana, també sent 
aquest amor, i no perd detall del moment des de dins 
del teatre, convertint-ho en un més dels inoblidables 
compartits amb la seua germana. 

I al canvi de la música, són cridades les Dames de la 
Ciutat, les responsables que la nostra Reina sempre 
estiga acompanyada. Estefania, la nostra Madrina de 

l’anterior cicle, aquesta vegada té la sort d’ocupar 
un escalafó més alt. I encara que forme part de la 
Cort de la Reina, sabem que ella segueix portant al 
Sequiol amb orgull, com a orgullosos estem nosaltres 
d’ella. Ser Dama de la Ciutat et dóna l’oportunitat de 
tornar a viure aquest acte, però amb l’avantatge de 
l’experiència, i això es nota. Els seus pares Lourdes i 
Lauren estan igual d’emocionats que ella, i amb ells, 
una altra Lourdes, germana petita d’Estefania, que 
després de ser la nostra Madrina Infantil l’any 2010, va 
tenir la sort d’ocupar el mateix lloc que ara la germana, 
però en la Cort Infantil l’any 2011. No tenim el menor 
dubte que li ha donat consells per gaudir al màxim de 
la seua nit.
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La sala respira nerviosisme, els batecs s’acceleren 
i la gent es comença a posar en peus quan Cristina 
pronuncia el nom de la Reina de les Festes del 2016, 
Carolina Tárrega Beltrán. Molt emocionada, pel 
passadís del pati de butaques que porta fi ns a les 
escales, va movent el mocador a manera de salutació. 
Sobren les paraules. Només pujar l’escenari, aquest 
es posa en peus, Carolina es gira per saludar a tothom 
i el teatre trenca en aplaudiments. La Reina ocupa el 
tron cedit des de fa anys per la família Mira d’Orduña. 
Primera sorpresa de la nit per a ella, el seu germà Mario 
és l’encarregat de col·locar-li el coixí color verd i amb 
l’escut de Castelló brodat que representa que tota la 
ciutat està als seus peus. La secretària de la junta de 
festes procedeix a llegir l’acta d’elecció i nomenament 
de la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor.

La presentadora reclama a l’escenari al President de la 
Junta de Festes, Jesús López; i a l’Alcaldessa, Amparo 
Marco. Se senten els clarins de la ciutat i Carolina rep la 
benvolguda banda verda, la seua emoció és palpable, 
sobretot quan la seua companya d’any de madrinatge 
Cristina Lopez, pertanyent a la gaiata 8, li l’acaba de 
fi xar. Seguidament, se li imposa la banda a Na Violant 
d’Hongria i, després, una per una, a les Dames de la 
Ciutat i a les Madrines.

Una vegada conclou la part protocol·lària, la nostra 
alcaldessa ens dirigeix unes paraules. Comença el seu 
discurs reconeixent que ahir com a primera vegada, i 
avui com a segona, ha viscut un dels moments més 
especials del seu càrrec en poder posar les bandes 
verdes i escoltar des de la seua posició “la Marxa de la 
Ciutat” escrita per Matilde Salvador, una dona “icona de 
la nostra ciutat”, segons paraules de Marco. Continua 
dedicant-li paraules boniques a Carolina, sense oblidar-
se de Dunia, Reina de les Festes de l’anterior cicle 
fester, sobre la qual ha recalcat la seua “representació
entranyable, afectuosa i plena d’entrega” que tots els 
castellonencs hem pogut apreciar acte darrere acte. 
També mostra el seu agraïment a la seua cort d’honor. 
Però sens dubte el millor moment ha estat quan ha 
reconegut la seua gratitud a les Gaiates, Colles, Ens 
festius i Junta de Festes pel treball que fan per les 
tradicions de la nostra ciutat.

Conclòs el discurs de la primera edil, comença la 
desfi lada de retorn començant per les Madrines, 
seguides per les Dames de la Ciutat, i per la Reina. 
La presentadora s’acomiada de tots els assistents, 
i aquests van abandonant el teatre amb la sensació 
d’haver viscut un moment màgic que es repeteix any 
rere any.

AC G t 15
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Presentació Oficial

Una actuació musical marcarà el ritme de la 
seua presentació.

El sector 15 presenta demà a les seues noves 
representants per a la Magdalena, Ana Rodríguez i 
Balma Doumere, que pujaran a l’escenari al costat del 
nou president infantil, Carlos López.

La Panderola, símbol de la gaiata 15, serà l’emblema 
que presidisca demà a la nit l’escenari del Palau de 
la Festa. Ana Rodríguez Pérez i Balma Doumere 
Fabregat pujaran fi ns l’alt de l’escenari com a màximes 
representants del seu sector, ovacionades per la seua 
família gaiatera i juntament amb el nou president infantil, 
Carlos López Porcar, que s’estrena com a lider dels 
més xicotets.

Elisabeth Breva, presidenta de Sequiol des de fa 
una dècada, revela que serà un espectacle musical 
l’esdeveniment que pose el ritme de la presentació de 
la renovada comissió de Sequiol.

“No podem avançar res més perquè volem sorprendre a 
les madrines”, explica. Mentrestant, elles esperen amb 
gran anhel l’arribada d’aquesta cita amb el “món de la 
festa”, doncs estaran abrigallades per familiars i amics. 
El que sí que és segur és que Sequiol gaudirà durant 
les festes fundacionals d’un variat programa que oferirà 
activitats per a tots els públics.

“Encara no tenim tancada l’agenda perquè hem estat 
molt ocupats amb els preparatius de la presentació, 
però mantindrem la mateixa línia d’altres anys”, 
assegura Breva. La gaiata Sequiol integra en la seua 
família a 300 socis, aproximadament, una xifra que no 
disminueix amb el pas dels anys. “Som una gaiata molt 
nombrosa, integrada per amics que ens coneixem de 
sempre”, comenta la responsable de la 15.

I és que Sequiol porta des de 1981 en la vida “festera” 
de la ciutat de Castelló, amb l’objectiu de revitalitzar el 
seu sector i omplir de festa els carrers d’aquest barri 
tradicional de la ciutat. I Breva, al costat d’ella, forma 

Sequiol demana dotar de major 
protagonisme a les gaiates

Magdalena 2016 “Mediterráneo” suplement especial, 23 d’octubre de 2015
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part de la 15 des de la seua fundació, 34 anys com a 
part de la seua història. Una gaiata que impulsa activitats 
culturals per als seus membres.

“Tenim club de futbol, realitzem actes amb dolçaina 
i tabal, representacions de teatre… i volem tornar 
a incorporar els balls regionals per a l’any pròxim”, 
comenta Breva sobre els projectes que barallen.

EL MONUMENT

La gaiata Sequiol, aposta de nou per la tradició en 
l’elaboració del seu monument que incorporarà elements 
clàssics amb varietats tecnològiques, quant a la 
il·luminació. No obstant açò, Breva, avança que podrien 
incloure en la seua gaiata algun aspecte innovador i 
destrossador, encara que no pot confi rmar-ho donat 
que la comissió de la 15 encara es troba en l’elaboració 
d’aquest tradicional monument. Una icona que, per a 
la presidenta de Sequiol, “és l’element fonamental” que 
els “diferència de la resta de les festes del món, per la 
qual cosa s’hauria d’apostar més per ella i atorgar-li una 
major importància”.

D’ací que Breva espere amb il·lusió l’arribada de la 
processó de les gaiates per a poder lluir, amb els seus 
socis, l’esperit de la festa de la seua ciutat.

El sector. Sequiol demana que la Junta òbriga les festes 
a les zones més perifèriques.

ANA RODRÍGUEZ COMPAGINA EL “MADRINATGE” 
AMB LES OPOSICIONS A JUTGE I FISCAL

Aquesta jove de 22 anys porta quasi tota la seua 
vida formant part de la història de Sequiol.

Porta pràcticament tota la seua vida formant part de 
la història del sector 15, Ana Rodríguez Pérez, de 22 
anys, acaba d’acabar els seus estudis universitaris en 
Dret i Criminologia en la Universitat de València, on vivia 
fi ns fa poc. Ara ja, situada a Castelló, emprén un nou 
recorregut com a madrina 2016 de la gaiata Sequiol, 
amb la qual viurà una nit molt especial demà, quan 
aquesta jove puge fi ns a l’alt de l’escenari del Palau per 
a estrenar, ofi cialment, el seu nou títol “fester”. Un càrrec 
que ha de compaginar amb els seus estudis, ja que Ana 
està preparant-se per a opositar a jutge o fi scal, un dels 
seus majors somnis.

“Ara puc alternar ambdues coses perquè és durant la 
setmana de la Magdalena quan has d’acudir a més 
actes i, a més, m’organitze bé”, explica, il·lusionada.

“Tenia ganes de ser madrina des de fa molts anys”, 
després d’haver sigut dama infantil en diverses ocasions. 
L’acte que espera amb major emoció és la Desfi lada 
de Gaiates, una cita en la qual tots els integrants de la 
comissió s’uneixen per a recórrer els carrers al costat 
del seu preuat monument, que guarden amb clau, fi ns a 
aqueix moment. Encara que la pujada a l’ermita també 
la viurà amb emoció. 

“Puge a la Magdalena des que tenia un any i crec que 
no m’he perdut cap”, revela. I és que aquesta gaiatera 
porta en la sang l’ànima de la tradició.

“Quan era xiqueta estava en la colla Xaloc, on tenien 
escola de música i jo tocava la dolçaina”. Una madrina 
del tot completa, amb passió per les seues festes, 
responsable en els seus estudis superiors i, sobretot, 
amb un brillant futur al davant.
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LA PRESIDENTA ELISABETH BREVA INSTA A 
OBRIR LA FESTA ALS BARRIS PERIFÈRICS

Elisabeth Breva, presidenta des de fa deu anys de la 
gaiata Sequiol, ja prepara els actes que la 15 inclourà, 
en la seua agenda per a la pròxima Magdalena. Amb 
300 socis, manté les mateixes xifres d’anys anteriors, 
forjant així una gran família de la “festa”.

“Som un barri que oferim durant tot l’any tot tipus 
d’activitats per a poder revitalitzar la nostra zona”. 
L’esport, la música i el teatre són les màximes de 
Sequiol, que pretén així animar el sector fora dels actes 
festius que s’organitzen durant Magdalena.

I açò té molt a veure amb la ubicació del sector, “Si no 
fem alguna cosa nosaltres mateixos, no se sabria que 
són festes en passar per ací”, comenta Breva. És per 
açò, que demana al nou president de la Junta de Festes, 
Juanvi Bellido, que òbriga els festejos a tots els barris, “no 
solament als qui estan en el centre”. A més, Breva incideix 
en la rellevància dels monuments gaiaters i anima a 
atorgar-los major valor per a poder diferenciar-se “d’altres 
festes”. Doncs la gaiata, com a fi del símbol castelloner, 
representa a la seua ciutat i als seus veïns.

BALMA DOUMERE, MADRINA AMB ESPERIT DE 
PRINCESA

La nova representant de la comissió infantil té 9 
anys i comparteix al costat de la seua bessona la 
passió per les festes fundacionals de la ciutat.

Passió per la festa i pels vestits regionals. Dos mons que 
formen part de la passió de Balma Doumere Fabregat, 
que demà desfi larà per la catifa roja del Palau per a 
alçar-se com a màxima representant de la comissió 
infantil.

Aquesta xicoteta de 9 anys comparteix il·lusió pel món 
“fester” amb la seua bessona Teresa, qui, que des que 
la seua germana va ser proclamada madrina, “està 
pendent d’ella i cuida tots els detalls perquè siga més 
protagonista que mai”, assegura sa mare, Noelia.

Vestir-se de castellonera i llauradora és per a Balma, el 
millor del seu nou càrrec, “Li encanta i a més, no protesta 
encara que haja de dedicar-li temps a la indumentària. 
Des que va nàixer, Balma està immersa en els actes de 
la gaiata Sequiol, on té a tots els seus amics amb els 
qui comparteix la seua afi ció. “Viu amb fervor formar 
part del món gaiater perquè és una cosa que sempre ha 
estat present en la seua vida”, compte Noelia.

Els seus pares, es van conéixer de fet, quan tots dos 
coincidien en aquest tipus d’actes gaiaters.

L’ofrena és l’acte que Balma espera amb major il·lusió 
per la vestimenta que ha de portar, encara que la pujada 
a l’ermita és “la seua prioritat absoluta”, enguany una 
data que ja té anotada en la seua agenda d’actes per a 
Magdalena.

Però a més del seu present amor a la tradició, Balma 
ja pensa en el seu futur llunyà, “vol ser metge des de 
fa anys”, revela la seua mare. Alguna cosa que segur 
podrà aconseguir aquesta xicoteta madrina amb ànima 
de princesa.

CARLOS LÓPEZ, NOU PRESIDENT INFANTIL

Té només 9 anys i arriba a la gaiata Sequiol xafant 
fort, com a líder infantil per a la Magdalena 2016.

El de Carlos López Porcar, és qüestió de sort, una 
sorprenent trucada de telèfon va encastellar a aquest 
xicotet de 9 anys fi ns al més alt de la comissió infantil, 

A.C. Gaia
SEQUIOL
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un càrrec que ha iniciat amb il·lusió i moltes ganes. “Ens 
van cridar a casa, ens van oferir el títol i Carlos ho va 
agafar encantat”, explica la seua mare Alejandra.

El nou president infantil de Sequiol per a 2016, porta 
des de juny formant part de la gaiata 15, encara que 
d’alguna manera, ha estat vinculat amb el seu sector, 
doncs els seus pares són socis del mateix des de fa 
molts anys.

Aquest alumne que cusa 4é de primària en el col·legi 
Censal, és un apassionat de la Magdalena i el pròxim 
any espera amb anhel la pujada a l’ermita i la tradicional 
ofrena. Encara que la seua major passió, segons relata 
la seua mare, són els animals: “de major vol dedicar-se 
a estudiar el món dels taurons”.

Un xiquet rialler amb esperit somiador. 

ANA, BALMA I CARLOS, INICIEN ELS SEUS ACTES

Ana, Balma i Carlos, màxims representants de Sequiol, 
participen en les festes del Centre Aragonés amb una 
ofrena a la seua patrona, la Verge del Pilar.

L’EMBLEMÀTIC “TRENET”, SÍMBOL DE LA 
GAIATA 15

Un sector amb història.

Una escultura commemorativa de la Panderola 
s’erigeix en la plaça d’aquest sector per a recordar 
el pas de la locomotora pel barri en 1888.

El sector 15 de la ciutat pren el seu nom en relació al 
sistema de reg, que a Castelló naixia en la séquia Major 
i que estava construït per “fi les”, “braçals”, “regadores” 
i per descomptat “sequiols”.

Prop d’un d’ells, que subministrava a la ciutat, 
es va construir un camp de futbol, a principis del 
segle passat. Allí, jugava en aquell temps, el Club 
Esportiu Castelló, quan disputava campionats de 
caràcter regional. Va ser en els anys 50 quan el club 
castellonenc es va traslladar a l’estadi Castalia i, en 
buidar-se el solar, es va edifi car l’escola de Magisteri i, 
posteriorment, l’institut Porcar.

Encara que, sens dubte, l’essència de la gaiata Sequiol, 
naix de la importància de l’emblemàtic mitjà locomotor 
que va nàixer en 1888, La Panderola. I és que pel barri 
d’aquest sector es localitzava una de les parades del 
“trenet”, i les vies d’aquest transport, el signe distintiu 
del qual era la negritud del seu color, van formar, des 
d’aquell moment, part de la història del barri de la 15. 
Prop de les vies, es localitzava, a més, “l’hort dels 
fi ladors de cànem”.

Ara, Sequiol, llueix en tots els seus actes “festers” 
aquesta icona i emblemàtic transport que recorria 
més de 28 quilòmetres de línies fèrries i que ja té el 
seu propi record en el museu de nom homònim. I 
des de març de l’any 2009 el sector 15 ha recuperat 
bona part de la seua història, ja que aquest “trenet” va 
tornar al barri del Sequiol després de quasi 46 anys 
sense estar present.

Una escultura commemorativa de la Panderola, 
presideix, la plaça del barri.
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Diuen i amb raó que l’acte de presentació de la 
Gaiata és l’acte més important que realitza la 
comissió al llarg de l’any. No volem llevar la raó 

a aquesta dita i en el Sequiol tractem el nostre acte 
com el que és, l’acte en què ens presentem de forma 
ofi cial a veïns i amics, per això, una vegada realitzat 
el sorteig i sabent la data en la qual tindrà lloc el citat 
esdeveniment, ens posem a la feina.

Aquest any, coses del sorteig, ens va correspondre el 
dissabte 24 d’octubre de 2015, per això en les acaballes 
de l’estiu, es va reunir la comissió organitzadora de 
l’acte de presentació. Un acte que el Sequiol cuida 
amb cura, per ser un mirall on mirar-nos i on ens 
calibren la resta de la ciutat, un acte que es prepara 
perquè siga del gust i grat de tots, on es pretén crear 
un guió que abaste un espectacle on enquadrar la part 
protocol·lària que tot acte de presentació comporta.

Preparació d’escenari, contactes per veure qui i com 
realitzar la idea que neix de l’opinió de tots.

Per a aquest exercici 2016, el tema principal al qual 

vam dedicar la nostra 
presentació i sobre el qual giraria la resta del protocol 
va ser, perquè ens feia molt de goig la seua exaltació, la 
música tradicional de dolçaina i tabal, però en aquesta 
ocasió fusionant amb melodies actuals. I ací és on va 
començar tot.

Arribada la setmana de la Presentació, i una vegada 
dissenyat el decorat, es va procedir al muntatge, al 
mateix temps que es realitzaven els assajos pertinents, 
i al muntatge de taules, que es van decorar amb uns 
detalls que portaven una dolçaina, un tabal i una manta 
morellana, realitzats pels interns del Centre Penitenciari 
de Castelló.
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Acte de Presentació

Tot preparat, escenari, taules, detalls, maquetes de 
les gaiates guanyadores dels diferents concursos 
de maquetes escolars, i la maqueta de la nostra 

gaiata 2015, guanyadora del primer premi i per tant gaiata 
de la ciutat 2016. Tot açò perquè el Palau fóra testimoni, el 
dissabte dia 24 d’Octubre, de l’acte de presentació d’Ana 
Rodríguez Pérez, Balma Doumere Fabregat i Carlos López 
Porcar com a Madrines i President Infantil, juntament amb 
la resta de Dames i Comissions de l’A.C. Gaiata 15 Sequiol 
per a la Magdalena 2016, tot llest perquè pujara el teló.

Va arribar el gran moment, va arribar la nit del 24 d’octubre 
de 2015 i a les 22,30 hores, feien la seua aparició en 
l’esplanada del Palau, els cotxes d’època col·laboració 
de Rallye Club Costa Azahar que traslladaven a dames, 
acompanyants, als càrrecs 2015, Estefanía, Maria i 
Xavi, i als càrrecs 2016, Ana, Balma i Carlos. Tots junts, 
amb la presidenta Elisabeth per a rematar la comitiva 
formada per la comissió infantil i amics d’altres localitats 
que se sumaven al nostre acte de presentació. Obria 
la desfi lada la nostra secció de dolçaina i tabal que va 
amenitzar l’entrada al recinte de tots els assistents.

Al voltant de les 23,00 hores començava l’acte en si, 
amb una poesia que parlava de la dolçaina i servia 
de pròleg al primer tall que va interpretar el grup 
Tramontana Fusió, grup encarregat d’amenitzar l’acte 
amb les seues melodies que combinaven cançons de 
jazz, pop, swing o com la popular “L’estaca” de Lluis 
Llach amb la dolçaina.

A continuació desfi lada fi ns a l’escenari, primer 
dels estendards, col·laboradors i presidents Carlos 
i Elisabeth, i després la desfi lada pel passadís fi ns a 
l’escenari de les comissions infantils i majors. Sobre 
aquest escenari, primer Carlos com a president infantil i 
després Elisabeth com a presidenta, van anar col·locant 

les bandes a totes i cadascuna de les dames, al mateix 
temps que se’ls feia lliurament d’un ram de fl ors per 
part dels acompanyants. Aquest va estar el pas previ 
per a rebre als càrrecs 2015 que d’aquesta forma 
serien els testimonis excepcionals del relleu festiu de la 
nostra gaiata, perquè després d’ells, i per a completar 
l’escenari, arribarien fi ns al mateix Ana, Balma i Carlos 
amb el so tradicional de la dolçaina i tabal en aquesta 
ocasió interpretats pel grup Xaloc, grup al qual pertany 
la nostra Madrina Ana.

Es va seguir amb la imposició de bandes a les Madrines al 
mateix temps que el grup Tramontana Fusió interpretava 
l’himne de la nostra gaiata.

Posteriorment van prendre el protagonisme les ofrenes 
de diferents entitats i associacions amigues que es van 
sumar a la nit del Sequiol. En primer lloc l’ofrena del 
grup que havia estat posant la música amb fusió de 
jazz i Dolçaina, Tramuntana Fusió. Després, des de la 
veïna vila de Benicàssim, una dinàmica i costumista 
colla festera, La Belle Epoque – Colla per un dia. 
Tot seguit els amics del Club de Pesca El Gregal. 
Darrerament, el centre cultural gallec O Aturutxo, el 
centre cultural Andalús i el centre cultural Aragonés, els 
tres arrelats a la nostra Ciutat i la nostra Gaiata des 
dels inicis. Amb especial emoció per a la madrina Ana, 
el grup on toca des de fa molts anys la dolçaina, colla 
Xaloc. No podia faltar tampoc el Club Esportiu Castelló, 
amb qui compartim història i colors. Des de terres 
amigues, aplegaren la Falla La que Faltava de la Vall 
d’Uixò i la Falla Barri València de Borriana. De Castelló, 
en representació de les festes de carrer, la Confraria 
de la Verge del Carmen. Per últim, convertides ja en 
tradició, les ofrenes de La Federació de Colles, en 
aquesta ocasió representada per la Colla Maneguetas, 
la Gestora de Gaiates per part de la Gaiata 14 Castalia, 
i la Tinença d’Alcaldia Sud en nom de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Castelló.

Per a fi nalitzar la desfi lada, al mateix temps que s’anava 
desfent l’encant de l’escenari, abans de la baixada dels 
càrrecs 2016 es va produir la interpretació magistral a 
càrrec del grup Tramontana Fusió, de la peça musical 
“A mi manera” que va arrancar l’aplaudiment de tots els 
assistents.

Una vegada fi nalitzat l’acte, va arribar el moment de les 
felicitacions i fotografi es i com no del ball.

Un acte preparat amb cura per a ser un aparador de la 
nostra gaiata, de la nostra comissió.
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La Nostra Presentació:
així la van veure

La 15 proclama als seus càrrecs festers per a la 
Magdalena del 2016 en un acte emotiu carregat 
de música innovadora.

La captivadora fusió de jazz i dolçaina es va convertir 
el dissabte en la banda sonora del somni més 
esperat per Ana Rodríguez Pérez i Balma Doumere 
Fabregat, fl amants noves madrines de la gaiata 15 
Sequiol, una de les comissions amb més solera de 
la ciutat i que enguany es va alçar amb el guardó al 
millor Monument.

Però la festa va començar minuts abans de les 23.00 
hores, quan les madrines del 2015, Estefanía Climent 
Moreno i María Collados Marzá, que actualment 
ostenten l’honorable càrrec de dames de la ciutat, 
van arribar al Palau de la Festa al costat de les noves 
màximes representants gaiateres en cotxes d’època. 
Va ser un peculiar “paseillo” que ja feia preveure una 
presentació especial amb tocs clàssics i nous. I així va 
ser.

La nova Pèrgola, com es coneix popularment, es va 

Ana i Balma pugen al tron de Sequiol al 
ritme de jazz

Magdalena 2016 Periòdic Mediterráneo 26 d’octubre de 2015
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quedar xicoteta davant l’elevat nombre d’assistents, 
entre comissió, autoritats, amics, familiars, veïns i 
convidats varis. Entre ells va ser especial la presència 
de la nova Junta de Festes, encapçalada per Juanvi 
Bellido, que ja treballa “activament en l’elaboració del 
programa de les pròximes festes fundacionals”.

Després dels trets honorífi cs i l’entrada en comitiva 
a ritme de tabal i dolçaina va donar començament 
l’esdeveniment. Entre la penombra van començar a 
sonar els acordes renovadors del grup Tramontana 
Fusió, encapçalat per Pascual Salort i que va 
conjugar perfectament el so tradicional de la dolçaina 
amb acompanyament en forma de jazz. Estel·lar va 
ser la interpretació de My way –a la meua manera- 
de Frank Sinatra, com a homenatge al bon fer 
d’aquesta comissió amb seu en la cèntrica Avinguda 
d’Almassora.

Aquest atraient conjunt va marcar el pas de les dames 
una a una, al costat dels seus acompanyants, van 
ocupar un sobri escenari format per pentagrames. Però 
abans i seguint el protocol fester, va estar el moment 
d’elevar els estendards de la 15, que van presidir l’acte 
al costat de les banderes ofi cials. Fernando Carratalá 
Palencia i Andrés Porcar Guinea van tenir aquest 
privilegi i també van acompanyar al president infantil 
Carlos López Porcar.

Després d’ells, va ser el torn de les dames de la 
cort d’honor infantil, que van rebre la seua banda 
acreditativa acompanyades pels seus acompanyants: 
Leire Salinas Valls, escoltada per Alfonso 
Fernandez Catalán; Jimena Pradas Viera al costat 
de Juan Carlos Francisco Pascual; Lucia Benedito 
Ordaz de la mà del seu germà Carlos; Malena 
García Miravet, al costat de Lucía Ortiz de Zayas; 
Alejandra Sáez Sisamón amb Nicolás García Font; 
Natalia Queral Asencio acompanyada per Claudia 
Ortiz de Zayas; Marina Aguilera Biosca de la mà de 

Victoria Gonzalez Marzá; Nagore García Miravet 
amb Pedro Diez Vilaroig; Inmaculada Ferrer 
Ripollés del braç del seu germà Rafael; Martina 
Pradas Viera amb Balma Roig Artola; Teresa 
Doumere Fabregat, germana de la madrina Infantil, 
al costat de Marcos Rodríguez Manteca i per últim 
Mar Sanahuja Marco, que ostentarà el càrrec de 
Madrina d’honor.

El futur d’aquesta entitat, està assegurat, amb un 
dels sèquits més nombrosos del panorama festiu 
castellonenc.

Al caient de la mitjanit va arribar l’hora de rebre a la cort 
d’honor major. L’encarregada de distingir públicament 
tant a les cinc joves com a la màxima representant 
del sector va ser la presidenta de la gaiata Elisabeth 
Breva Almerich, qui va demostrar desimboltura a l’hora 
d’imposar les bandes, símbol inequívoc de la festa local 
i que les distingeixen allà on van.

La primera a ser proclamada va ser Raquel de 
Dios Villach que va pujar del braç d’Adrián Nebot 
Sanahuja; seguida per Marta Agramunt Font, de la 
mà de Jorge Martí García; Agueda Ibars Agramunt 
amb Luis Rivas Galindo; Marta Beri Galán, 
acompanyada per Alejandro Breva Monte i per últim 
Beatriz Belenguer Mercé, madrina d’honor, que va 
estar escoltada pel seu germà Roberto Belenguer 
Mercé.

Com a guinda a una vetlada de somni van entrar les 
madrines del 2016, Ana Rodríguez Pérez i Balma 
Doumere Fabregat, les quals van desfi lar entre el 
públic il·lusionades, doncs aquest acte suposa l’inici 
d’un any intens.

Una vegada en el tron, va començar el solemne acte 
d’homenatge, amb la presència distingida de convidats 
de tota la geografi a provincial i local.

ááá GG í
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EMOTIU COMIAT

Amb aquest acte es va posar el punt fi nal al regnat 
d’Estefanía Climent Moreno i María Collados Marzá, 
que, a més, des de juliol representen a la ciutat com 
a integrants de les corts d’honor de les reines de la 
Magdalena 2016, per la qual cosa van lluir la banda 
blanca amb l’escut de la capital de la Plana.

LA LLOTJA

C.E. CASTELLÓ: El Club Esportiu Castelló també 
va participar en l’acte d’homenatge de la mà de 
Diego Carrilo, qui va retre homenatge a les madrines 
representants de la gaiata amb el lliurament d’un 
obsequi del conjunt albinegre a cadascuna d’elles.

OFRENES: L’acte de presentació va comptar amb 

la presència de nombrosos convidats provinents de 
l’entorn cultural i festiu de la ciutat i província, com el 
Centre Cultural Aragonés, la falla “La que Faltava” de 
la Vall D’Uixó i “Barri València” de Borriana.

FUSIÓ MUSICAL: El grup valencià Tramontana 
Fussió, liderat per Pascual Salort, va triomfar amb 
una excel·lent actuació que va combinar tradició i 
modernitat. Entre el repertori va sonar l’himne de 
l’entitat estrenat en el seu vint-i-cinqué aniversari o 
la famosa cançó “L’estaca” del cantautor català Lluís 
Llach.

MAQUETES: El Palau de la Festa va acollir l’exposició 
dels prototips participants en el concurs de maquetes 
de gaiates. Des de la 15 s’ha posat recalcament a 
impulsar aquest certamen, puix és la millor manera de 
difondre la festa. //
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La presidenta de la gaiata 15 confi a que el canvi 
de presidència en la Junta de Festes “siga per 
a bé”.

La gaiata 15 Sequiol es prepara per a la presentació 
ofi cial de la seua madrina, dames, president infantil i 
altres membres de la comissió. L’acte tindrà lloc avui 
a partir de les 23.00 hores en el Palau de la Festa i 
l’esdeveniment comptarà amb una espectacular posada 
en escena que la presidenta Elisabeth Breva Almerich, 
no ha volgut desvetlar perquè siga una sorpresa, 
sobretot, per a la madrina. A diferència d’altres gaiates, 
Sequiol està composta per al voltant de 150 membres, 
una xifra molt elevada que impossibilita la participació 
de tots els seus membres en un acte com aquest.

No obstant açò, no faltaran els espectacles musicals 
que s’aniran intercalant entre els descansos de la 
presentació.

Sens dubte, serà una posada en escena que no 
defraudarà, com tampoc defraudaren els seus 
monuments que tenen l’honor de ser un dels més 
premiats any rere any.

El secret, dedicació, treball i acaronar fi ns a l’últim detall. 
Així ho explica Breva, qui posa l’accent en la important 
inversió que, any rere any, fan en noves tecnologies 
“la llum és el més important del monument i treballem 
molt perquè siga un element cuidat, que sorprenga i 
innovador. Açò unit al fet que cuidem fi ns a l’últim detall 
de la seua elaboració, és potser, els que ens han fet 
mereixedors de tants reconeixements”, explica la 
presidenta.

Cal assenyalar que la gaiata 15 Sequiol ha guanyat per 
dos anys consecutius el premi al millor monument que 
atorga la Gestora de Gaiates durant la celebració de 
les festes de la Magdalena 2013 i 2014. Actualment, 
la comissió ja està treballant en l’esbós de qui serà el 
pròxim monument que lluiran en les festes fundacionals 
de la ciutat.

Pel que fa al recentment triat president de la Junta de 
Festes, Juanvi Bellido - qui substitueix a Jesús López 
després de tretze anys de mandat- Breva apunta el seu 
desig que el canvi siga per a bé. “Volem un president 
que es dedique a treballar i a recolzar les festes de la 
Magdalena. Que col·labore amb les gaiates i que ens 

“Volem que el nou President recolze a les 
festes”

Magdalena 2016 Levante de Castellón, dissabte 24 de desembre de 2015
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ajude en allò que necessitem”, apunta la presidenta de 
la gaiata 15.

UN POC D’HISTÒRIA

La comissió de la gaiata del Sequiol va nàixer l’any 
1982 i va ser la primera en la història de les festes 
fundacionals en què una dona es posava al capdavant 
d’una Comissió de Sector. Aquest va ser un dels detalls 
que va diferenciar a aquesta gaiata de les altres. El seu 
nom es deu al “sequiol” que corria a l’esquena de l’antic 
camp de futbol i on, en més d’una ocasió “van haver 
d’apagar les seues acalorades els seguidors d’alguns 
equips regionals, quan encara la rivalitat regional, era 
alguna cosa amb signifi cat”, tal com s’arreplega en el 
primer “llibret” que va editar la comissió.
 

GAIATA 15 SEQUIOL  

Madrina Ana Rodriguez
Presidenta Elisabeth Breva
Vicepresidents Victor Orozco, Vicente Monroig, Javier 
Queral, Jorge Martí.
Tesorer Jose María Orozco
Secretària Gloria Baquero
Assessors Agustín Mon, María Sebastiá

Coordinador de subsectors Mª Carmen Gonzalez
Coordinador infantil Mª Carmen Benedito
Coordinador esdeveniments Mª Lidón Marzá
Coordinador compres Lourdes Climent Moreno
Madrina d’Honor Beatriz Belenguer
Dames d’Honor Raquel de Dios, Agueda Ibars, Marta 
Agramunt, Marta Beri.
Dama de la Ciutat Estefanía Climent 
Acompanyants Roberto Belenguer, Luis Rivas, 
Alejandro Breva, Adrian Nebot, Jorge Martí
Madrina infantil Balma Doumere
President infantil Carlos López
Madrina d’Honor Infantil Mar Sanahuja
Dames d’Honor infantils Teresa Doumere, Nagore 
García, Natalia Queral, Claudia Ortiz, Martina Pradas, 
Lucía Ortiz, Lucía Benedito, Malena García, Martina 
Aguilera, Jimena Pradas, Lola Vilaroig, Alejandra 
Sáez, Inma Ferrer, Balma Roig, Leyre Salinas, Victoria 
Gonzalez.
Dama de la Ciutat Maria Collados
Acompanyants infantils Marcos Rodríguez, Carlos 
Benedito, Rafael Ferrer, Pedro Diez, Marc Cucala, 
Alfonso Fernandez, Carlos Francisco, Nicolás García.
Vocals Eva Usó (junta), Vicente Queral (junta), Andrés 
Estrada (junta), Cristina Agramunt, Maya Aquilera, 
Alicia Alcón, Chelo Asencio, Marian Belinschi, Marta 
Benedito, Ana Blasco, Liresa Breva, Armando Breva, 
Nacho Carceller i Enrique Carceller entre altres. //
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El dia següent

I passat el dia 24 d’octubre, retardada una hora 
l’eixida del Palau pel canvi d’hora, quedàrem per 
a unes hores després perquè arribava el moment 

d’assaborir el nostre acte, de recordar el que havíem 
fet i com ho havíem fet i arribava el moment en el 
qual els càrrecs 2015, Estefanía, Maria i Xavi i els 
càrrecs 2016 Ana, Balma i Carlos volien agrair a tots 
els sequiolos el seu lliurament i compromís per l’acte 
realitzat.

I que millor forma d’agrair el treball que asseguts tots 
en una taula per a degustar el nostre plat més típic: 
la paella.

Així, el diumenge 25 d’octubre, després d’haver 
descansat i reposades les forces, ens reunírem de 
nou en el cau per a celebrar i ser complimentats al 
mateix temps, però el millor, la cordialitat i les ganes 
intactes de tornar fer festa.

I va arribar també el dilluns dia 26, el moment de tornar 
al Palau per a arreplegar i retirar tots els elements que 
preparàrem per al nostre acte de presentació.

Ara començava el millor, el repte de tornar a construir una 
gaiata capaç d’aconseguir nous èxits, i de programar 
unes festes dignes per a un sector com el Sequiol.
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El cartell anunciador 
de la Magdalena 2016

Amb les primeres vesprades de la tardor, el món 
de la festa té una d’aquelles cites marcades en 
roig en el calendari festiu, és d’un dels primers 

actes tradicionals en l’exercici fester, es tracta del 
concurs per a l’elecció del cartell anunciador de les 
festes i la seua posterior exposició juntament amb la 
resta dels cartells participants en el concurs que amb 
aquest efecte convoca l’Ajuntament de Castelló per 
mediació del Patronat Municipal de Festes.

I en aquest exercici festiu de la Magdalena 2016, 
va ser dijous passat 29 d’octubre en la fundació 
Davalos Fletcher, quan es procedia a l’elecció del 
cartell anunciador de les festes de la Magdalena de 
l’any 2016, resultant guanyador el cartell presentat pel 
castellonenc Ivan Rodríguez.

Posteriorment, l’endemà, el divendres 30, al voltant 
de les 20:00 hores, els pòrtics de l’Ajuntament de la 
capital van ser fi dels testimonis per a acollir sota les 
seues pedres al món de la festa que seguidament, 
en comitiva pels cèntrics carrers de la ciutat, 
davant l’atenta mirada del públic que a eixes hores 
abarrotava els limítrofs, es van desplaçar fi ns a la sala 
d’exposicions de la Fundació Davalos Fletcher perquè 
les reines Carolina Tárrega Beltrán i Lola Marco Alors, 
seguint amb el protocol establit, tallaren la cinta donant 
d’aquesta forma per inaugurada la citada exposició.

A aquesta cita, no podia fallar l’A.C. Gaiata 15 Sequiol, 
nombrosos membres de la comissió no van voler 
perdre’s el citat esdeveniment, acompanyant als 
nostres càrrecs 2016, Ana Rodríguez Pérez, Balma 
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Doumere Fabregat i Carlos López Porcar, juntament 
amb la nostra presidenta Elisabeth Breva Almerich.

Una vegada a l’interior, vindrien els parlaments i tot 
el protocol del citat acte, portant el fi l conductor del 
mateix el gerent de la citada fundació, En Jose Vicente 
Ramón. Es va donar pas a la lectura de l’acta del jurat 
per a la posterior signatura del cartell per part de l’autor 
del mateix, Ivan Rodríguez. Després, intervencions del 
president de la Junta de Festes, Juan Vicente Bellido 
i de l’alcaldessa de la ciutat Amparo Marco, per a 
tancar amb el tradicional “Magdalena!”, llançat per les 
dues reines.

Més tard, les fotos de rigor per al record dels 
protagonistes d’aquestes festes, al costat del cartell 
anunciador del seu any.

A destacar un any més que per a la decoració i 
adequació de la sala, es va comptar amb quatre 
maquetes de Gaiates de la Ciutat i, les quatre, van ser 
de la Gaiata 15 Sequiol.

D’aquesta forma, les festes 2016 comptaven amb 
el seu cartell anunciador que durant uns dies es 
mostrarà en la majoria dels comerços de la ciutat, 
indicant que ja quasi el dia “és arribat” i formarà part, 
en alguns casos, dels col·leccionistes de cartells de la 
Magdalena.
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Nomenament Sequioler 
de l’Any 2015

Quan sentim molt pròximes les festes 
Magdaleneres, quan s’acosta a passos 
agegantats la nostra setmana gran, els 

components de l’A.C. Gaiata 15 Sequiol triem al 
“Sequioler de l’any”, un càrrec honorífi c que recau 
cada any en una persona o institució que ha sobreeixit 
col·laborant en les nostres festes i que ha estat lligada a 
la vida del Sequiol, i per tant, gràcies a la seua trajectòria 
és mereixedora de tal distinció.

Reunida la junta directiva el passat dia 17 de gener de 
l’any 2015, es va acordar que aquesta distinció en la 
passada Magdalena 2015 fóra per a la “Centauro La 
Grupestra”.

Aquesta agrupació, des de l’any 2006, a excepció 
d’algun any per motius aliens, han estat els encarregats 
d’amenitzar la nit de l’últim dissabte de Magdalena, 
la festa en el nostre sector, i gràcies a la seua 

professionalitat i els seus muntatges musicals, han 
aconseguit ser un referent dins del panorama festiu de 
la ciutat, no en va, el recinte de festes cada any es 
queda xicotet quan “Centauro” actua.

L’esmentada distinció, juntament amb la dels càrrecs 
honorífi cs a les famílies dels nostres càrrecs 2015, 
família Climent Moreno, família Collados Marzá i família 
Queral Asencio, van ser lliurats el dissabte 24 de gener 
de l’any 2015 en l’Hotel Jaume I de la nostra ciutat, 
en el transcurs d’un acte precedit d’un sopar com a 
homenatge a tots ells.

Vaja per davant l’agraïment a tots els que un dia van 
ser mereixedors d’aquesta distinció i als qui en futurs 
anys la podran aconseguir i, especialment, encara que 
siga un any després, a la “Grupestra Centauro”, per la 
seua dedicació en benefi ci del Sequiol i de les nostres 
festes.
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FAMÍLIA COLLADOS-MARZÁ

FAMÍLIA QUERAL-ASENCIO

FAMÍLIA CLIMENT-MORENO
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Complia la Gaiata 15 Sequiol la seua majoria 
d’edat, era la seua divuitena Magdalena, 
i per a la posada de llarg calia fer alguna 

celebració especial. Els esforços per potenciar la 
fi gura de la Gaiata anaven avançant molt a poc 

a poc i se’ns va ocórrer una manera de donar-li una 
xicoteta espenta. Calia fomentar la creativitat, l’afecte 
i l’interés dels més joves per un dels símbols més 
importants de les festes fundacionals de Castelló.

A les escoles es feien classes de treballs manuals de tot 
tipus: marqueteria, vidre, pintura, dibuix tècnic, ..., els 
elements indispensables per a construir una Gaiata. I així 
va ser com es va crear el concurs escolar “d’enginyeria 
gaiatera” dins el nostre sector. Amb l’inestimable suport 
del col·legi Isidoro Andrés, en la seua primera edició van 
participar quasi dos-cents xiquets amb l’elaboració de 
més de cent cinquanta maquetes de Gaiata. Un èxit no 
només de participació, l’expectació va ser màxima i la 
qualitat dels treballs impressionant.

El concurs va anar madurant, fi ns que cinc anys després 
i gràcies al suport econòmic de la Fundació Ruralcaixa, 
es va poder ampliar primer a tots els col·legis i després 
a tots els instituts de Castelló. Gaiates de paper o cartó, 
fetes amb palletes, botons i cintes de colors, amb 

capsuletes de café o taps reclicats. Gaiates que desafi en 
la llei física de la gravetat, monuments amb proporcions 
desmesurades impossibles de reproduir a grandària 
d’1 metre, maquetes construïdes amb la meticulositat 
d’autèntics artistes gaiaters i la imaginació de les ments 
més despertes i menys condicionades, les dels xiquets.

Així va nàixer i així vam aplegar a la dotzena edició 
del Concurs. No ha estat fàcil el camí, ja que la 
desaparició de la Fundació Ruralcaixa com a principal 
mecenes ens va fer patir, i molt, per la continuïtat del 
projecte. Finalment, amb el suport de l’Ajuntament i la 
Diputació de Castelló, i la col·laboració de la Conselleria 
d’Educació, el Concurs Escolar de Maquetes Ciutat de 
Castelló va poder tirar endavant.

Seguint el protocol establert des de l’inici, primer es feia 
aplegar la convocatòria als centres educatius. I a partir 
d’ací venien les inscripcions dels escolars i l’elaboració 
de les maquetes. Cada any és una sorpresa el nombre 
de gaiates que es presenten a concurs, donat que 
mentre no aplega el moment de recollir les obres d’art, 
desconeixem com ha estat la participació. En aquesta 
dotzena edició, donat que la convocatòria es va realitzar 
massa tard per l’absència inicial de patrocinador, la 
participació va ser menor que en anys anteriors. Encara 
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així, més de seixanta maquetes van ser presentades a 
concurs, això sí, d’una qualitat excepcional.

Tanta era la qualitat dels monuments, que a l’hora de 
les votacions, el jurat, per unanimitat, va ampliar el 
nombre de fi nalistes, donat que resultava impossible 
no considerar com a tals a certs monuments tenint en 
conter la fi ligrana amb què estaven fets i les hores que 
segur havien dedicat els xiquets per a construir-les.

El dijous 26 de febrer de 2015 es reunia en el Museu 
Etnològic de Castelló, un jurat compost per: Na Marta 
Gallen, Vice-Alcaldessa de l’Ajuntament de Castelló, 
En Joaquín Torres, President del Patronat de Festes, 
En José Luís Jarque Almela, Diputat de Cultura, En 
Joaquín Borrás Llorens, President d’honor de la Gaiata 
15, Na Lola Guillamón, Presidenta de la Càmera Ofi cial 
de Comerç, Industria i Navegació de Castelló, N’Enrique 
Barreda, Patrono de la Fundació RuralCaixa, Na Chelo 
Pastor, periodista del diari El Mundo, Na Cristina García, 
periodista del diari Mediterráneo, En José Vicente Monroig, 
Artista Gaiater, En José Luis Aragonés, Artista Gaiater, En 
Raul Collazos, Artista Gaiater, Na Vanesa Pérez, Artista 
Gaiatera, i per part de l’A. C. Gaiata 15 Sequiol, N’Agustín 
Mon, En Jorge Martí i En Víctor Orozco.

Tots ells van deliberar per tal d’escollir les maquetes 
guanyadores del XII Concurs Escolar de Maquetes 
de Gaiata “Ciutat de Castelló”, resultant guardonada 
amb el primer premi la xiqueta Patricia Belaire Marcilla, 
alumna de 5é de Primària al CEIP Isidoro Andrés, amb 
una maqueta que portava per lema “La passió de les 
Festes”. Una gaiata d’estil tradicional però plena de color 
i llum, amb vidrieres elaborades amb material reciclat i, 
per descomptat, amb els elements indispensables per 
a entrar en concurs: l’escut de Castelló, el Gaiato i la 
Panderola de Sequiol.

El segon premi era per a María Sahuquillo Villegas i el 
tercer guardó per al treball conjunt de Sara Martínez 
Andreu, Nerea Tudor Arnáiz i Paula Esteve Pacheco. 
Ambdós treballs van rivalitzar amb la maqueta 
guanyadora, fent molt difícil la decisió per al jurat.

El següent acte dins del protocol habitual d’aquest 
concurs, va ser la inauguració de l’exposició de les 

maquetes que va tenir lloc dos dies després al Museu 
Etnològic. Els nostres màxims representants, van ser 
els encarregats d’obrir aquesta fantàstica exposició 
on es van poder veure els treballs dels xicotets artistes 
i les rèpliques a 1 metre d’alçada de les maquetes 
guanyadores de les edicions anteriors, reproduïdes per 
membres de la Gaiata 15 Sequiol. Estefanía, Maria, Xavi 
i Elisabeth van ser també els encarregats de felicitar a la 
fl amant guanyadora, Patricia Belaire Marcilla.

I moltes van ser les personalitats que van estar aquell 
matí compartint tan emotiu acte. Cal destacar la 
presència de les Reines de les Festes per a la Magdalena 
de 2015, Dunia i Cristina, acompanyades per l’alcalde 
de Castelló, N’Alfonso Bataller, el President del Patronat 
de Festes, Joaquín Torres, l’edil i 2n Tinent d’Alcalde 
Miguel Angel Mulet, l’edil d’hisenda Juan José Pérez i 
el President de la Junta de Festes Jesús López. També 
el President de la Gestora de Gaiates Andrés Bort, així 
com diversos col·lectius festers, entre ells el Centre 
Aragonés representat pel seu President José Antonio 
Lázaro, van voler acompanyar-nos en un dia tan 
important per a la nostra Gaiata. L’acte va ser amenitzat 
des de l’exterior per la nostra secció de Dolçaina i Tabal, 
dirigida pel professor Domingo. 

Dos dies abans de començar la nostra setmana gran, 
en el saló d’actes de la Diputació Provincial, tindria lloc 
l’acte de lliurament de premis als guardonats. Des dels 
seus seients de diputats, els escolars van anar rebent 
de mans de la nostra Madrina Infantil Maria, els seus 
premis. Només per la il·lusió amb què els escolars 
reberen la felicitació, ja havia valgut la pena l’esforç.

L’exposició romandria oberta fi ns a l’últim dia de la 
setmana de Festes de la Magdalena 2015. Amb el desig 
de què la tretzena poguera ser una realitat, acabava la 
XII edició del Concurs Escolar de Maquetes de Gaiata 
“Ciutat de Castelló”.

Algun dia no molt llunyà, a molts d’aquests xiquets 
participants del concurs, els veurem al magatzem de 
Gaiates dissenyant i construint els monuments més 
representatius de les nostres festes. I així serà com la 
tradició romandrà per sempre viva, de la mà dels xiquets 
i xiquetes del nostre benvolgut Castelló.
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CURS PREMI NOM LEMA

1er Primària

1er Hugo García Cano El farol de Sequiol

2on Alba Godoy Domingo Colorins

3er Ferran León Haro Llum i so

2on Primària

1er Andrei Altaba Gracia Anem a per les canyes

2on Andreu Ahicart Montilla Camí de la tradició

3er Lidia Fernández García Festa i tradició amb molta diversió

3er Primària

1er
Daniel Camañes Calandria y 
Hugo Camañes Calandria

Tradició i color

2on Gabriela Sifre Segovia Llum, pum, pum, colo, pum, pum

3er Oscar Aicart Bellido Esclat de llum

4t Primària 1er Pablo Arribas Miranzo La nostra festa

5é Primària

1er Paula López Sirvent Castelló, cor d’or

2on Natalia Prats Montolio Magdalena canyera

3er Patricia Belaire Marcilla La passió de les festes

6é Primària
1er

Paula Esteve Pacheco, 
Nerea Tudor Arnaiz y 
Sara Martínez Andreu

Purpurina festera

2on
Alba Roig Juarez y 

Carlos David Villena Rayo
La llum de la festa

XVII Concurs de 
maquetes de gaiata al 
col·legi Isidoro Andrés
Organitzat per l’Associació Cultural Gaiata 15 Sequiol
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Els Premis de la 
Magdalena 2015

L’any 2015 començava amb premis per al 
Sequiol. Com cada any, participem en el concurs 
de pessebres monumentals que organitza 

l’Ajuntament de Castelló i, una vegada passades les 
festes nadalenques, la nostra gaiata va acudir als 
salons de la casa de la ciutat per a rebre un any més, 
de mans de les Reines de les festes 2015, Dunia i 
Cristina, un premi del citat concurs. En aquesta ocasió 
un accèssit va posar el punt brillant al treball realitzat 
per la comissió i l’equip capitanejat pel vicepresident 
Vicente Javier Queral.

Però hi ha una data en el calendari de la setmana de 
festes marcada amb lletres grans, i en eixa data una 
hora repleta d’emocions i sentiments oposats: les 
21,00 hores del dimarts de Magdalena, i el lloc la Plaça 
Major de la ciutat, actuant com a testimonis d’excepció, 
l’Ajuntament, el Fadrí, la Catedral i el Mercat Central.

Les hores de la vesprada del dimarts 10 de Març 

anaven transcorrent a poc a poc, semblava que no 
corrien les agulles del rellotge a l’espera de saber la 
deliberació dels diferents jurats que atorgaven els 
guardons en la Magdalena 2015. I per fi  va arribar 
l’hora, les nou de la nit en la plaça Major, era el moment 
esperat al llarg d’un any, esperat després del treball, 
de les hores emprades en confeccionar tant el “Llibret” 
com les Gaiates.
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Arribat el moment, entre nervis i apostes, començava 
la lectura d’actes dels diferents premis. Tercer premi 
a la promoció de l’ús del valencià, va ser el bagatge 
de premis del llibret per a enguany. I després es 
donava pas al plat fort de la nit, la votació per part dels 
presidents de les diferents comissions per a premiar 
les millors gaiates i gaiates infantils de l’any, on després 
de les oportunes votacions, aconseguírem el sisé premi 
de gaiates infantils amb el nostre monument “Llum 
de cultures” confeccionat per Javier Rodríguez, amb 
l’ajuda de l’equip de treballs de la Gaiata.

Després d’arreplegar el guardó de la gaiata infantil, van 
començar les votacions per a les gaiates monumentals. 
La nostra gaiata es va posicionar com una de les 
favorites des dels primers vots i no va abandonar 
el primer lloc des de la primera votació. Un total de 
noranta-dos punts van atorgar a “Xiula, Xiula Panderola” 
el màxim guardó gaiater i la van coronar com a millor 
gaiata de la Magdalena 2015. A l’escenari van accedir, 
amb l’emoció del moment, Estefania, Maria, Xavi i 
Elisabeth per tal d’arreplegar tan preuat guardó.

Una vegada més, Sequiol va tornar a ser la comissió 
triomfadora d’una nova Magdalena, de la Magdalena 
2015, deixant novament el nom del Sequiol en el més 
alt.

Amb orgull, alegria desbordada i satisfacció, es tornava 
al sector, al costat dels nostres monuments, per a fer 
partícips a tots els nostres veïns, d’un nou èxit.

Amb aquesta edició ja són 10 les vegades que Sequiol 
ha aconseguit el preuat guardó (1995, 1997, 2002, 
2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015) i igualem 
el record que fi ns ara ostentava la gaiata 10 en haver 
obtingut tres anys consecutius el primer premi, en 
2004, 2005 i 2006. Ara a superar aquesta fi ta i intentar 
ser la primer gaiata que aconsegueix 4 primers premis 
consecutius, un repte molt apetible.

A.C. Gaiata
SEQUIOL

cococonsnseccututiuius, uunnn rereptpte e momolt aapeppetit ble.
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Sequiol dia a dia 
en 2015 

2-Gener

• Immersos en plenes Festes Nadalenques, es va celebrar el 
berenar que la Gestora de Gaiates realitza amb Madrines 
i Presidents Infantils, i on cal destacar la presència de 
la Reina Infantil de les Festes, Cristina Batalla Serret, i 
les seues Dames de la Ciutat, compartint tots junts una 
festa simpàtica i alegre. A aquest berenar, van assistir en 
representació del Sequiol, la nostra Madrina Infantil Maria 
Collados Marzá acompanyada pel President Infantil Xavi 
Queral Asencio, els qui van gaudir en companyia de 
la resta de Madrines i Presidents Infantils de totes de 
comissions de sector.

10-Gener

• Després del parèntesi nadalenc, l’A.C. Gaiata 19 La 
Cultural va presentar en el Palau de la Festa, a les seues 
Madrines Jessica Paulano Delgado i Lucia Fernández 
Gaviño, al seu President Infantil Alvaro Suárez Montesinos 
i la resta dels components d’aquesta comissió, presidida 
per Luis Fernández Fernández. En fi nalitzar l’acte, 
rebérem la visita en la llotja del Palau dels representants 
de l’A.C. Gaiata 11 Forn del Pla, per tal de convidar-nos 
al seu acte de Presentació el dissabte següent.

16-Gener
• Quina millor 

forma de tancar 
les celebracions 
Nadalenques que 
recollint un premi 
a l’Ajuntament 
pel Concurs 
de Pessebres. 
Estefania, Maria i 
Xavi, acompanyats 
pel Vicepresident 
Javi Queral, van 
recollir l’accèssit 
que li van donar 
al nostre Betlem, 
un Pessebre 
Monumental minuciosament elaborat per l’equip dirigit 
pel nostre vicepresident Javi, que va estar situat a 
l’entrada del Cau al llarg de totes les festes i que va rebre 
moltíssimes visites d’amics i veïns del Sequiol.

5-Gener

• Les seues Majestats d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, 
van fer la seua parada obligatòria en el Cau del Sequiol, 
adornat per a l’ocasió, per a fer lliurament de joguets 
i altres regals als xiquets del nostre sector. Una nit 
simpàtica i alegre, repleta de regals i bons desitjos, 
compartida per xicotets i no tan xicotets perquè al cap i 
a la fi , aquella nit, tots traiem el xiquet que portem dins. 
Ens han promès que l’any que ve tornaran!
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17-Gener
• Dissabte de Sant Antoni 

del porquet, nit de fogueres 
i de culte al patró dels 
animals, dissabte de gener 
a la nit i com a tal, visita 
obligada al Palau de la 
Festa per a ser testimonis 
de l’acte de presentació 
de la A.C. Gaiata 11 Forn 
del Pla. Era la gran nit 
de la seua Madrina Laia 
Tirado Alcantara, de Carla 
Serrano Tuzón, Madrina 
Infantil, i de la resta de les comissions de tan dinàmica 
gaiata, presidida per Jose Miguel Sidro Trilles. Seguit 
a l’acte, rebérem la visita en la llotja del Palau, dels 
representants de l’A.C. Gaiata 4 L’Armelar que tindrien el 
seu acte de presentació dissabte següent.

30-Gener
• Acte de presentació de la 

Reina Violant i les seues 
Dones de Companya, 
màximes representants 
dels Cavallers de la 
Conquesta, un acte que 
ens trasllada a l’època del 
Rei Jaume I i que reuneix a 
una nodrida representació 
de la vida social i festera 
de la nostra ciutat al Teatre 
Principal. El Sequiol va 
estar representat per la nostra Madrina Estefanía Climent 
acompanyada pel vicepresident Jorge Marti.

24-Gener

• Dins del preàmbul magdalener, hi ha un acte de 
reconeixement, el nomenament honorífi c del “Sequioler 
de l’any” que recau sobre una persona o entitat que ha 
sobreeixit col·laborant en les nostres festes, que ha estat 
a més lligada a la vida del Sequiol i, per tant, gràcies 
a la seua trajectòria, és mereixedora de tal distinció. 
Aquesta distinció en la Magdalena 2015 fou per a 
“Centauro La Grupestra”. Aquesta agrupació ha sigut 
l’encarregada d’amenitzar al llarg de molts anys la nit de 
l’últim dissabte de Magdalena al nostre sector, i gràcies 
a la seua professionalitat i els seus muntatges musicals, 
han aconseguit ser un referent dins del panorama festiu 
de la ciutat, no en va, el recinte de festes, cada any es 
queda xicotet quan “Centauro” actua. Aquesta distinció, 
juntament amb la dels càrrecs honorífi cs a les famílies 
dels nostres càrrecs 2015, família Climent Moreno, 
família Collados Marzá i la família Queral Asencio, 
van ser lliurats en l’Hotel Jaume I de la nostra ciutat 
en el transcurs d’un acte precedit d’un sopar com a 
homenatge a tots ells.

• El Palau de la Festa va acollir l’acte de presentació de 
l’A.C. Gaiata 4 L’Armelar, en el qual les protagonistes 
van ser la seua Madrina Lorena Pla Marín i la seua 
Madrina Infantil Sofi a Castelló Montoliu, acompanyades 
ambdues per les seues respectives comissions de 
la gaiata, de qui és el president Roberto Blasco Ahis. 
Per la coincidència amb l’homenatge al Sequioler de 
l’any, la nostra Gaiata va estar representada al Palau 
pels nostres càrrecs 2014 infantils, Claudia i Raul, que 
van exercir d’amfi trions en la visita dels càrrecs 2015 
de la gaiata 3 Porta del Sol, convidant-nos a la seua 
Presentació dissabte vinent.

25-Gener

• A la Plaça de Huerto Sogueros va tenir lloc la XVII Trobada 
veïnal de Dolçaina i Tabal. La secció de Dolçaina i Tabal 
de la Gaiata 15 Sequiol dirigida pel nostre professor 
Domingo, va interpretar la marxa cristiana “Covadonga” 
de la qual és autor Quique Orquin Aleixandre. Una 
peça que va ser del gust dels assistents i que va ser 
interpretada amb una àmplia percussió que li va donar 
un toc d’originalitat, fent honor als coneixements del 
mestre Antonio Asunción, qui promou l’aportació de 
diferents instruments de percussió acompanyant a la 
dolçaina, per a donar-li aquell caire espectacular. Acollits 
al barri de la  gaiata 5 Hort dels Corders, en fi nalitzar ens 
van oferir un porrat popular concloent així l’encontre.
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31-Gener

• A la Presentació de la Gaiata 3 Porta del Sol, ens va 
ser impossible assistir per la  coincidència amb un acte 
de la nostra gaiata. Va ser la nit dels seus càrrecs per 
a 2015, Madrina Verónica Pradas Barreda, Madrina 
Infantil Lucia Ferrando Parreño, i les seues respectives 
comissions, de les quals és el President David García 
Vicent. Ens vam perdre també la visita a la llotja de l’A.C. 
Gaiata 8 Portal de l’Om, que durien a terme la següent 
presentació.

6-Febrer
•La Reina de les Festes 

per a la Magdalena de 
2015, Dunia Gormaz, 
va oferir un sopar a les 
Madrines i Presidents 
de totes les Comissions 
de Gaiata, així com a 
les seues Dames de la 
Ciutat. Quedaven pocs 
dies per a la setmana 
gran i era l’hora 
d’afermar la germanor 
entre tots els col·lectius 
festers i desitjar-se que 
tot anara molt bé.

• Els màxims representants i motors de la nostra 
Panderola en la Magdalena de 2015, Estefanía, Maria 
i Xavi, van oferir un sopar d’agraïment a la Comissió. 
Ens van dedicar unes emotives paraules i després de 
brindar per la Magdalena 2015, els càrrecs van fer 
entrega a les famílies sequioleres d’un detall amb la 
insígnia de la gaiata sobre una plataforma metàl·lica. 
De part de la comissió, Estefanía, María i Xavi van rebre 
un detall i les seues famílies l’agraïment de la comissió 
en forma d’un detall fl oral incrustat en un pitxer de 
cristall. Unes paraules d’Elisabeth dirigides als nostres 
càrrecs i a la comissió, van tancar la part protocol·lària 
i van donar pas al ball. Cóm no, el nostre Rotllo i Canya 
va tancar una velada molt entranyable i també molt 
divertida.

• Per la vesprada, la Reina Infantil Cristina Batalla va oferir 
un berenar a les Madrines i Presidents Infantils, així com 
a les Dames de la Ciutat Infantils. També els xiquets i 
xiquetes de la Festa, a pocs dies del començament de la 
Magdalena, volien reunir-se i desitjar-se moltíssima sort i 
diversió per a les festes que estaven a punt d’aplegar.

7-Febrer

• La Gaiata 8 Portal de l’Om presentava la seua Comissió 
en el Palau de la Festa. La comissió que presideix Raul 
Collazos va presentar a les seues Madrines, Cristina 
López López com a Madrina de la Gaiata i Berta Montañés 
Selma, com a Madrina Infantil, en un espectacle basada 
en els comtes de Disney. Amb posterioritat rebérem 
la visita a la llotja dels representants de la gaiata que 
tancaria el cicle de presentacions per a l’exercici 2015, 
l’A.C. Gaiata 7 Cor de la Ciutat.
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14-Febrer

• Dia de Sant Valentín i últim acte de presentació a 
càrrec de l’A.C. Gaiata 7 Cor de la Ciutat, amb les 
seues Madrines Teresa Gas Nebot i Beatriz Also 
Galaso com a màximes representants de la gaiata que 
presideix Manuel Jesús López Palomino. Un acte que 
va comptar amb una presència especial a càrrec de la 
“Secció de dolçaina i tabal” del Sequiol, realitzant una 
ofrena musical a les Madrines i especialment a Beatriz, 
component de la secció. Després va haver-hi una visita 
molt especial, la de les reines de les festes Cristina i 
Dunia, acompanyades per autoritats i membres de la 
Junta de festes, que d’aquesta forma van desitjar a 
totes les gaiates la millor de les sorts en aquestes festes 
que estaven a punt de començar.

21-Febrer

• Les Comissions de Sector van rebre el seu merescut 
Homenatge al Palau de la Festa. En representació de 
la Gaiata 15 Sequiol, van pujar a l’escenari les nostres 
Dames Alba, Ana, Beatriz i Marta, acompanyades per 
Carlos, Adrián, Luis i Mohamed. La nostra Madrina 
Estefania, acompanyada pel Vicepresident Jorge, van 
estar recolzant a la seua Comissió en aquest acte tan 
entranyable. La Gestora de Gaiates va nomenar Gaiater 
de l’any a En José Prades Garcia, per la seua llarga 
trajectòria en pro de les Gaiates. Les paraules de la 
Reina Dunia Gormaz Campos als allí congregats, van 
donar pas a la imposició de corbatins als estendards de 
les comissions, fi nalitzant la vetlada i l’acte amb el ball 
que va començar amb el tradicional Rotllo i Canya per a 
prosseguir amb una disco mòbil.

16-Febrer

• Presentació del nostre llibret per a les Festes de la 
Magdalena 2015. Els nostres màxims representants van 
ser els primers en veure el llibret que amb tanta estima 
havíem preparat. I a partir d’ahí, Estefania, Maria, Xavi 
i Elisabeth, van a anar fent entrega del llibret a totes 
quantes persones havien col·laborat en aquesta edició 
de 2015. En aquest llibret està concentrat i resumit tot un 
any d’activitats culturals i festives. Ací està la nostra gent, 
els diferents equips de treball, els màxims representants, 
Comissió, Comissió infantil i col·laboradors, empreses, 
comerços i establiments que ens han ajudat amb la 
publicitat, i estan els articles, en aquesta ocasió dedicats 
a la gastronomia de la província. Una vegada més, l’autor 
de la portada va estar Lorenzo Ramírez, artista de la 
terreta i castelloner de soca. L’acte va fi nalitzar amb un 
piscolabis ofert a tots els assistents a aquest entranyable 
acte.

22-Febrer

• Amb idèntic guió protocol·lari que el dia anterior, es 
va celebrar l’Homenatge a les Comissions Infantils. 
Per part de la Gaiata 15 Sequiol van rebre a l’escenari 
el seu homenatge les xiquetes Elena, Leire, Jimena, 
Lucia, Alejandra, Lucía, Claudia, Natalia, Malena, Lola, 
Martina, Nagore, Balma, Martina, Balma, Teresa, Mar i 
Lucia, acompanyades pels xiquets Alonso, Carlos, Juan 
Carlos, Pedro i Marcos, precedits per l’estendard infantil 
Raul i les col·laboradores Laura i Maria, que s’ocuparen 
dels més menudets. La nostra Madrina Infantil Maria i 
el nostre President Infantil Xavi, van acompanyar a la 
seua comissió en aquest emotiu acte. L’acte va fi nalitzar 
amb les paraules dirigides per la Reina Infantil Cristina 
i la imposició de corbatins als estendards infantils. 
Posteriorment vam accedir a la planta superior per a 
donar bon compte del berenar.
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26-Febrer

• Es reunia el Jurat del XII Concurs Escolar de Maquetes 
de Gaiata Ciutat de Castelló, al Museu Etnològic 
del carrer Cavallers, per tal d’escollir els treballs 
guanyadors d’entre els centenars de maquetes 
rebudes. Un jurat d’autèntic luxe format per Na Marta 
Gallen, Vice-Alcalde de l’Ajuntament de Castelló, En 
Joaquín Torres,  President del Patronat de Festes, En 
José Luís Jarque Almela, Diputat de Cultura, En Joaquín 
Borrás Llorens, President d’honor de la Gaiata 15, Na 
Lola Guillamón,  Presidenta de la Càmera Ofi cial de 
Comerç, Industria i Navegació de Castelló, N’Enrique 
Barreda, Patrono de la Fundación RuralCaixa, Na Chelo 
Pastor, periodista del diari El Mundo, Na Cristina García, 
periodista del diari Mediterráneo, En José Vicente 
Monroig, Artista Gaiater, En José Luis Aragonés, Artista 
Gaiater, En Raul Collazos, Artista Gaiater, Na Vanesa 
Pérez, Artista Gaiatera, i per part de l’A. C. Gaiata 15 
Sequiol, N’Agustín Mon, En Jorge Martí i En Víctor 
Orozco. La maqueta guanyadora del XII Concurs Escolar 
va ser la presentada per Patricia Belaire Marcilla, alumna 
de 5è de Primària al CEIP Isidoro Andrés. El segon 
premi per a María Sahuquillo Villegas, i el tercer premi 
per a Sara Martínez Andreu, Nerea Tudor Arnáiz i Paula 
Esteve Pacheco.

• Visita de les reines de les festes, Cristina i Dunia, al 
magatzem municipal per a comprovar en persona el 
desenvolupament de totes i cadascuna de les gaiates. 
Els monuments dia a dia van prenent forma i color, d’ací 
a poc desfi laran pels nostres carrers, el tercer diumenge 
de quaresma, complint amb la seua comesa de convertir 
la nit en llum de dia, amb els milers de punts de llum que 
recorden la nostra història, la nostra tradició.

27-Febrer
• Galania a la Reina 

Infantil Cistina Batalla i 
la seua Cort d’Honor. 
Entre tots els xicotets 
protagonistes es 
trobaven dos petits 
sequioleros, la nostra 
Madrina Infantil Maria 
Collados i el President 
Infantil Xavi Queral. 
L’espectacle, la paraula 
i les fl ors van ser els 
complements a un 
acte ja tradicional i molt 
entranyable.

28-Febrer

• Inauguració de l’exposició dels treballs presentats al 
XII Concurs Escolar de Maquetes de Gaiata Ciutat de 
Castelló en el Museu Etnològic. Estefania, Maria, Xavi 
i Elisabeth van ser els encarregats d’obrir aquesta 
fantàstica exposició on es podien veure els treballs 
dels xicotets artistes i les reproduccions d’un metro de 
grandària de les maquetes guanyadores a les edicions 
anteriors. També es van arrimar a veure l’exposició i 
felicitar a la guanyadora Patricia Belaire, moltíssimes 
personalitats com ara l’Excm. Alcalde i les Reines de les 
festes Dunia i Cristina.

• Últim acte en el Palau 
de la Festa abans 
de les Festes de la 
Magdalena, amb la 
Galania a la Reina 
Dunia Gormaz i la seua 
Cort d’Honor, entre 
les que es trobava 
la nostra Madrina 
Estefania Climent. 
Amb idèntic protocol 
al del dia anterior, però 
amb una temàtica 
diferent, que va 
anar desgranant la 
història de les nostres festes al llarg dels seus 70 anys 
d’existència, i comptant amb la tecnologia en els 
muntatges visuals.
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7-Març

•De la Festa, la Vespra. Inici de la Magdalena 2015, on 
Sequiol va participar de forma activa amb l’assistència 
massiva a la Mascletà d’inici de Festes i el Pregó, amb 
la nostra Madrina Estefania formant part de la carrossa 
de la Reina, com a part de la seua Cort d’Honor que és, 
darrere el Pregoner, enduent-se els aplaudiments més 
forts de la vesprada. I per tancar la jornada, com mana la 
tradició, vam traure del Magatzem Municipal les nostres 
Gaiates deixant-les al punt d’eixida de la Desfi lada que 
es celebraria el dia següent.

8-Març

•Magdalena Festa Plena. En despuntar el dia, tots 
els Sequiolos vam fer Romeria cap a l’Ermitori de la 
Magdalena, la Romeria de les Canyes, rememorant un 
any més el camí que van seguir els nostres avantpassats. 
Ja de vesprada, la Desfi lada de Gaiates, i aquest any per 
partida doble ja que a més dels nostres monuments de 
2015 vam tenir l’immens honor de desfi lar orgullosos amb 
“Flor Blanca, Dolçor de Primavera”, Gaiata guanyadora 
del concurs de 2014 i que per tant precedia a les Reines 
de les Festes com a Gaiata de la Ciutat 2015.

2-Març

• Presentació del Llibre de la Festa per a la Magdalena 
2015, editat per la Junta de Festes de Castelló i que 
recull de forma resumida l’esforç de tots els col·lectius 
que de manera altruista i entregada lluiten dia a dia per 
fer les nostres Festes encara més grans. I como no podia 
ser d’altra manera, allí estava la Gaiata 15 Sequiol amb 
els seus màxims representants.

1-Març

• En el magatzem de Gaiates, les nostres Madrines 
Estefania i Maria, i els nostres Presidents Xavi i Elisabeth, 
van batejar les Gaiates per a la Magdalena 2015. Tota la 
Comissió de la Gaiata, grans i xiquets, ens vam reunir 
per a imposar els lemes designats pels seus artistes als 
monuments gaiaters. Envoltats per l’olor a pólvora de les 
traques, i de la música a càrrec, un any més, de la nostra 
magnífi ca Secció de Dolçaina i Tabal, els nostres càrrecs 
van procedir al bateig llençant ampolles de cava sobre els 
monuments. Així, la gaiata gran, disseny de Jose Vicente 
Monroig, va rebre el nom de “Xiula xiula Panderola”, i la 
gaiata infantil, disseny de Javier Rodríguez, va rebre el 
nom de “Llum de Cultures”.

5-Març
• Entrega de premi als 

guanyadors del XII 
Concurs Escolar de 
Maquetes de Gaiata 
Ciutat de Castelló en el 
Saló d’Actes de l’Excma. 
Diputació Provincial de 
Castelló. Des dels seus 
seients de diputats, els 
escolars van anar rebent 
de mans de la nostra 
Madrina infantil Maria, els 
seus premis.

• Del magatzem municipal de Gaiates al Port del Grau de 
Castelló. Els nostres màxims representants, Estefania, 
Maria i Xavi, juntament amb les Dames majors i els seus 
acompanyants, acudiren a la cita amb el Club de Pesca 
el Gregal per tal de celebrar l’entrega de premis del 
concurs que amb dues associacions havien organitzat 
de forma conjunta.
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11-Març

• De matí, moltíssims xiquets del Sector van participar 
en el XXVIII Concurs de dibuix infantil “Dibuixa la teua 
Gaiata”. I ja de vesprada, van gaudir de l’espectacle 
infantil amb castell infl able, pintura de cares i jocs 
tradicionals, entre els quals cal destacar el joc de “Boli”. 
També van continuar les fases de classifi cació dels 
concursos de guinyot, parxís i futbolí. I un any més, la 
Secció de Tabal i Dolçaina Sequiol va participar en el 
XVI Homenatge de Castelló a la Dolçaina i Tabal, sent 
la “Tocata de Villagordo” la peça que va triar la nostra 
gent per a interpretar, dirigides pel director Domingo. 
Una vegada fi nalitzat aquest acte i ja en el sector, vam 
gaudir d’un sopar de pa i porta previ a l’obra de teatre 
“Colombaire de profi t”, en versió adaptada pel grup de 
Teatre Valencià de la Gaiata 15, on vam donar entrada 
a membres de la comissió infantil que ho van fer molt 
bé. Van representar l’obra amb gran mestratge i ens 
van fer passar una estona molt divertida a tots els 
presents.

9-Març
• En la Cavalcada Infantil 

la representació 
del Sequiol va 
ser molt àmplia, 
amb les Dames i 
Acompanyants, i la 
Secció de Tabal i 
Dolçaina de la gaiata. 
Maria i Xavi, Madrina 
i President Infantil, 
van fer la desfi lada 
dalt la carrossa de la 
Reina Infantil. Ja de 
vesprada i en el nostre 
Sector, es va fer 
entrega dels premis 
del XVI Concurs de 
Maquetes de Gaiata per als alumnes del col·legi Isidoro 
Andrés. En acabar, xiquets i no tan xiquets vam gaudir 
d’una xocolatada a més d’una demostració de resolució 
del Cub de Rubik a càrrec de Javier Tirado Ortiz, campió 
d’Espanya de tan curiosa activitat. Un poc més tard, 
des del nostre Cau ens vam traslladar fi ns l’Avinguda 
Rei En Jaume per a participar en l’Encesa de Gaiates. 
En fi nalitzar, trasllat dels monuments al nostre Sector 
on estarien ja la resta de la setmana de festes presidint 
l’entrada del Cau i el Barri de Sequiol.

10-Març
• El dia dels xiquets 

de Sequiol. Al llarg 
de tot el dia, els més 
menudets van poder 
gaudir del parc infantil 
i de la cercavila amb 
xaranga. Per als més 
grans, esmorzar de 
pa i porta i degustació 
d’embotits casolans. 
I per a tots, grans i 
menuts, concursos de 
guinyot, parxís i futbolí. 
Un dia de diversió i 
entreteniment amb 
què calmar els nervis que afl oraven perquè a les 21’00 
hores anaven a lliurar-se els premis dels concursos de 
Gaiates i Llibrets. Amb tal fi , tota la comissió de la 15, 
amb la música de la xaranga Foc a la Barraca que ens 
havie acompanyat tot el dia, ens vam dirigir fi ns la plaça 
Major. I d’allí vam eixir carregats d’emoció i de premis: 
tercer premi a la Promoció de l’Ús del Valencià per al 
llibret, sisé premi a la nostra gaiata infantil “Llum de 
cultures” i, per a “Xiula, Xiula Panderola” el màxim guardó 
gaiater que la va coronar com a millor Gaiata Magdalena 
2015. La tornada al nostre sector fou una festa: plors, 
abraçades, crits, càntics, la feina feta havia donat un 
resultat immillorable.

12-Març
• A més de 

l’esmorzar de 
pa i porta i les 
degustacions per a 
tots els socis, veïns 
i amics de Sequiol, 
van continuar les 
fases d’eliminació 
dels concursos 
de guinyot, parxís 
i futbolí. De 
vesprada, el Cos 
Multicolor on les 
Comissions gran 
i menuda van 
gaudir moltíssim 
amb el confeti. I ja 
de nit, el DJ Kamo 
ens va fer passar 
una vetlada molt 
animada i divertida.
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15-Març

• Magdalena Vítol! L’últim dia de festes no podia parar el 
ritme fester ni minvar l’alegria amb que havíem viscut 
tota la setmana, i això que les forces començaven a 
estar justes. El dia va començar amb parc infantil per als 
més xicotets i va seguir amb el concurs de paelles que 
aquest any complia la seua XXVIII edició. Després d’un 
cercavila pels carrers del sector, ens vam dirigir a l’inici 
de la Desfi lada Final de Festes. Quan la Gran Traca Final 
va arribar a la plaça Major, tots els Sequiolos ens vam 
unir al crit de Magdalena Vítol! S’havien acabat les festes 
de la Magdalena 2015 i ara el que quedava era apagar la 
nostra Gaiata, descansar uns dies, i ben aviat a pensar 
en la Magdalena de 2016.

14-Març

• Dia de la nostra Patrona. L’Ofrena a la Mare de Déu del 
Lledó va congregar una infi nitat de veïns que van voler 
acompanyar la seua Gaiata Sequiol fi ns a la Basílica per 
tal de rendir homenatge a la nostra Mareta. La fi  de festa 
va estar a càrrec de l’espectacular posada en escena de la 
Grupestra Centauro, Sequioler de l’any 2015, que un any 
més ens van delectar amb la seua música i espectacle, 
quedant-se xicotets els carrers on celebrem aquesta 
vetlada musical, amb infi nitat d’amics que acudeixen a 
aquesta quasi última cita festiva de la nostra setmana de 
festes.

16-Març

• Fora del programa de festes, però com un dels actes 
més entranyables per a la nostra Comissió, va ser la 
tornada de les nostres Gaiates al magatzem municipal. 
Això sí, “Xiula, Xiula Panderola” no anava a ser 
desmuntada, ja que el proper any lluirà orgullosa a la 
plaça major com a Gaiata de la Ciutat 2016. Com fa 
dos anys “Somni Somniat” i ara “Flor Blanca, Dolçor 
de Primavera”, que tornava a casa després d’haver 
representat a totes les Gaiates de la Ciutat en la 
Magdalena de 2015.

13-Març

• Dia del Soci. Després de l’esmorzar de pa i porta i la 
degustació, esta vegada d’ous fregits, per als socis i 
veïns del Sequiol, vam tenir una vesprada dedicada als 
Jocs Infantils Tradicionals i a la cloenda dels concursos 
de guinyot, parxís i futbolí. Un poc més tard, ens van 
visitar les reines de les festes, Dunia i Cristina, amb les 
seues corts d’honor. Per a tal esdeveniment, el grup de 
danses i la secció de dolçaina i tabal de Sequiol, ens van 
oferir les seues peces més complicades, en una exhibició 
meravellosa dels nostres artistes. I per tancar la jornada, 
el rock més cèltic de mans del grup castellonenc “Tom 
Bombadil” que congregà en el Sequiol a nombrosos 
simpatitzants i seguidors. Després d’un sopar de 
sobaquillo en bona companyia, vam gaudir del ritme de 
tan emblemàtica banda.
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21-Març

• Per quart any consecutiu, l’entrega de trofeus als 
guanyadors dels diferents concursos organitzats al llarg 
de la setmana de festes, es va realitzar el primer dissabte 
després de les festes, amb la fi  de poder comptar amb tots 
els guardonats. I de pas fi car un poc d’ordre al nostre Cau 
que falta li feia després d’una intensa setmana d’actes.

27-Març

• El Cau del Sequiol va ser testimoni de la festa que 
els càrrecs 2015 van realitzar per tal d’agrair als més 
xicotets de la comissió la seua participació en les festes 
del 2015. Estefanía, Maria i Xavi van obsequiar amb un 
berenar seguit d’un intercanvi de regals en un ambient 
festiu, alegre i simpàtic.

19-Març

• Estefania, Maria i Xavi, convidats per la Falla Barri València 
de Borriana, van anar fi ns a la localitat veïna a gaudir de 
l’últim dia de Falles.  Allí van fer l’Ofrena a la Verge, van 
assistir a la tradicional Mascletà, van dinar en el Casal de la 
Falla i, després d’un divertit cercavila pels carrers d’aquell 
barri, van viure en primera fi la la Cremà que tancava les 
festes Josefi nes de Borriana. Intens i inoblidable.

18-Març

• Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats de València, 
convidats per l’associació agermanada Falla Pizarro – 
Cirilo Amorós de la capital del Túria. Van fer l’ofrena les 
nostres Madrines Estefania i Maria, el President Infantil 
Xavi i el Vicepresident Vicente Javier.

2-Maig

• Al mig dia de la vespra 
de la festa gran de la 
Verge del Lledó, pel 
centre de la ciutat, va 
tenir lloc la desfi lada 
del Pregonet, una 
cavalcada costumista 
on els protagonistes 
són els xiquets. I 
entre ells, una àmplia 
representació del 
Sequiol. Els nostres 
representants infantils 
Maria i Xavi anaven en 
la carrossa de la Reina 
Infantil.

• Com cada any, a la 
Plaça major, va tenir 
lloc la Festa de la 
Rosa 2015, una nit on 
el romanç i la música 
es barregen amb una 
tradició arrelada en els 
costums de Castelló. 
Onze agrupacions 
musicals van donar 
el so i color a una 
nit romàntica, amb 
repartiment de roses 
per a les dones 
assistents, com ara 
les nostres Madrines 
Estefanía i Maria, ben 
acompanyades pels 
Presidents Xavi i Elisabeth.
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10-Maig

• El Grup Verge de Lledó realitzava les festes en honor 
a la Patrona. Enguany, i com a agraïment per la 
cessió dels locals que aquesta Associació té en la 
mateixa Avinguda d’Almassora per a l’assaig de les 
nostres escoles i seccions de “Dolçaina i Tabal”, vam 
participar amb el so dels nostres típics instruments, 
acompanyant en la comitiva i en l’entrada de la 
desfi lada al recinte on se celebrava la missa de 
campanya.

29-Maig

• Va tenir lloc l’acte de cloenda del curs de les escoles 
de Dolçaina i Tabal, primer amb una cercavila pels 
carrers cèntrics de la ciutat, i finalment amb la 
interpretació d’una peça musical en la Plaça Major. 
Com sempre des de la seua fundació, la nostra 
escola i secció de Dolçaina i tabal, sota la batuta 
de Domingo, va estar present amb la peça musical 
composta que té com a títol La Colleta, i que va 
ser interpretada magistralment pels alumnes de 
l’escola.

9-Maig

•Acte d’agraïment per part de l’organització de Creu Roja 
a totes aquelles entitats i associacions que col·laboren 
amb la venda de les paperetes del sorteig de l’or que 
cada any, aquesta associació altruista celebra per a 
l’obtenció de fons econòmics amb els quals poder ajudar 
als més necessitats. La Gaiata Sequiol és una de les 
associacions que col·laboren en aquesta tasca, i com tal 
va rebre el diploma de reconeixement. A l’acte van acudir 
els nostres càrrecs infantils, Maria i Xavi, acompanyats 
pel vicepresident Jorge.

3-Maig

• Les Creus de Maig de Borriana coincideixen de ple amb les 
festes de la Verge del Lledó. La falla amiga del Barri València 
va aconseguir alçar-se de nou amb els dos primers premis 
a les dues millors creus. Més de cent plantes, arbres i milers 
de dotzenes de clavells, donaven forma a dos preciosos i 
enormes jardins, improvisats enmig de l’asfalt i que acollien 
en el seu interior les dues creus.

• Processó general pels voltants de la Basílica de la 
nostra patrona la Verge del Lledó. Una processó 
que va comptar amb una àmplia representació de la 
comissió major i infantil, amb dames, acompanyants i 
per descomptat amb la presència de Estefania, Maria 
i Xavi. Destacar també, la nombrosa representació de 
membres de la comissió tant en la confraria de Lledó 
com en l’associació d’agranadors, encarregats de portar 
la peanya de la Verge de Lledó.

“T’esperem en 
l’Escola Tabal i 

Dolçaina Gaiata 15 
Sequiol”
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12-Juny

• Va ser presentat el llibret de les festes graueres de Sant Pere, 
actuant com a amfi trions de l’acte les Reines de les Festes 
de Sant Pere, Nerea Piazuelo Rafels i Paula Rafels Garcia, 
el president infantil Iñaki Morales Torrejon i el President de la 
comissió Juan Antonio Tirado. L’acte va ser realitzat en el 
Moll de costa i va contar entre altres, amb la presència dels 
càrrecs del Sequiol 2015, Estefania, Maria i Xavi.

30-Maig

• En el Cau de la 15, vam tenir la nostra particular Festa 
de la Rosa Sequiolera. Seguint la tradició, vam comptar 
amb la serenata dedicada a totes les dones sequioleres 
que aquella nit s’acostaren a compartir la festa. La 
rondalla Vora Séquia va fer les delícies de totes les dones 
i xiquetes presents, i ja van set anys consecutius. La 
festa va fi nalitzar amb el lliurament per part del nostre 
President Infantil Xavi d’una rosa a totes les dones 
assistents. Cançons, balls, roses i alguna sorpresa, en 
una nit que esperem no es perda mai.

6-Juny
• Faltava la tercera peça 

perquè estiguera completa 
la plantilla dels conductors 
del nostre entranyable 
trenet. I aquest tercer 
maquinista ens arribava per 
fi , pujant-se a la Panderola 
per a ser designat President 
Infantil del Sequiol per a la 
Magdalena 2016. Carlos 
López Porcar, d’arrels 
festeres i soci del Sequiol, 
de 9 anys, simpàtic i jovial, 
era ja el President dels xiquets del Sequiol i acompanyant 
de Balma Doumere Fabregat, la nostra Madrina Infantil.

19-Juny

•El Grau de Castelló es preparava per a celebrar les festes en 
honor de Sant Pere. I com a preàmbul d’aquestes festes, 
es va celebrar l’acte de presentació de les Reines del Grau 
en l’esplanada del port Azahar. Un acte que va comptar 
amb la presència de gran nombre de sequiolos i, entre 
ells, la nostra Madrina Climent Estefania acompanyada 
per Carlos Mon, que van participar en l’ofrena que la 
Gestora de Gaiates va realitzar a les Reines de Sant Pere.

23-Juny

• Convidats pels amics de la Foguera Maisonnave d’Alacant, 
una àmplia representació del Sequiol va estar present en les 
festes que la ciutat celebra cada any en honor a Sant Joan. 
Alacant es torna llum, foc i música, i enguany, vam gaudir 
d’una festa especial, des de la Plantà fi ns a la Cremà, pas-
sant per l’Ofrena a la Verge del Remei, on van estar presents 
els nostres càrrecs 2015, Estefania, Maria i Xavi, acompan-
yats pel vicepresident Vicente Javier. Participàrem com un 
foguerer més de les seues festes, dels balls, dels festivals, 
visitant fogueres, participant en el lliurament de premis, i fi ns 
i tot ens van deixar un lloc privilegiat per a gaudir de les 
mascletades en la plaça dels Luceros. Gràcies Alacant!

1-Juny
• Es va reunir la junta 

directiva de Sequiol per 
a l’elecció dels càrrecs 
que ens representarien 
en la Magdalena de 2016. 
Després de les oportunes 
deliberacions es va decidir 
per unanimitat, nomenar 
Madrina a Ana Rodríguez 
Pérez i Madrina Infantil, a 
la xiqueta Balma Doumere 
Fabregat. Quedava 
de moment vacant el càrrec de President Infantil. 
Posteriorment els va ser comunicada la seua designació 
i fi ns al Cau es van acostar per a rebre la bona nova i la 
felicitació de tots, especialment dels càrrecs 2015 que 
ben aviat els passarien el testimoni de la representació 
de la nostra gaiata.



152

3-Juliol

• Amb l’acte de Cloenda, la nostra Gaiata tanca les 
classes de les diferents activitats que al llarg de l’any 
s’han realitzat. Un acte senzill que serveix per a retre 
homenatge d’agraïment a tots aquells socis que, amb la 
seua assistència, mantenen vives totes aquestes activitats 
que serveixen per a engrandir les nostres festes. Així, els 
components del grup de teatre, de l’equip de futbol sala, i 
de l’escola i secció de dolçaina i tabal, van rebre de mans 
de la presidenta Elisabeth i dels càrrecs 2015 Estefania, 
Maria i Xavi, un detall per la seua participació. Per a 
fi nalitzar, els components de l’escola de dolçaina i tabal 
van tancar l’acte mitjançant la interpretació de la peça “la 
colleta” i d’una cercavila.

4-Juliol

• Estrenàrem la nostra nova activitat, l’escola de pesca que 
conjuntament amb el Club de Pesca el Gregal es realitza 
en les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Castelló i 
que a més compta amb la col·laboració i patrocini del 
Patronat d’Esports. Un total de 25 alumnes amb edats 
compreses entre els 9 i 15 anys, van començar les 
classes de pesca en un acte en el que van estar presents 
els membres del Gregal i de la Gaiata 15, representats 
pel President del Club el Gregal En Pedro Miguel Marco 
i la presidenta de la Gaiata 15 N’Elisabeth Breva, els qui 
es van mostrar molt il·lusionats davant aquesta nova 
proposta, esperant que puga consolidar-se per a ser 
un referent en les escoles d’estiu de la nostra ciutat. Els 
alumnes poden gaudir al llarg del curs, tant de classes 
teòriques com pràctiques, aprendre els diferents tipus 
de pesca i sobretot, adquirir una important consciència 
ecològica per a la preservació i conservació del Medi 
ambient.

11-Juliol

• Missa en honor del Patró San Cristòfol en la Catedral 
de Santa Maria. Una vegada fi nalitzada aquesta, es 
va passar a la tradicional benedicció de vehicles i 
repartiment de cintes en el carrer Major. Abillats amb 
el vestit típic de castelloneros, els nostres càrrecs 
2015, Estefania, Maria i Xavi, acompanyats pel 
Vicepresident Jorge, van estar presents en ambdós 
actes.

• Ja a la nit, amb un Palau replet per la gent del món de 
la Festa, va tenir lloc el sopar de pa-i-porta. Un sopar 
multitudinari, on ens vam ajuntar totes les comissions 
amb l’objectiu de, entre entrepans i begudes, 
acomiadar i tancar en harmonia un curs festiu, el de 
l’any 2015. Després, com ja és tradicional, es van 
realitzar els diversos play-backs muntats per a l’ocasió, 
amb la interpretació i posada en escena a càrrec de 
membres de les diferents gaiates, amb el circ com a 
tema central de les diferents coreografi es i en les quals 
van destacar i van intervenir en algunes fases, membres 
de la comissió infantil. I sobretot, va comptar amb la 
presència de Maria i Xavi, Madrina i President infantil del 
Sequiol 2015. Van fer gaudir als presents amb les seues 
coreografi es i van posar el fermall d’or fi nal a una festa 
que serveix de pont entre un exercici i un altre.
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31-Juliol

• Tenia lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament l’elecció 
de Reines de les festes i Dames de la Ciutat per a la 
Magdalena de 2016. Carolina Tàrrega i Lola Marco van 
saber aquell dia que serien per un any les màximes 
representants de tota una Ciutat, la nostra, Castelló. 
El dia va ser llarg, l’espera més, la incertesa d’una 
elecció va deixar pas a l’alegria d’haver aconseguit que 
les nostres Madrines 2015, Estefania i Maria, estiguen 
presents a les festes del 2016 com a Dames de la Ciutat.

8-Agost
• Trencant la tradició, 

traient l’acte fóra 
del cau per a 
traslladar-ho en 
aquesta ocasió 
a la marjaleria, 
vam celebrar el 
nomenament dels 
càrrecs que van 
a representar a la 
Gaiata 15 Sequiol en 
aquesta Magdalena 
i tot l’exercici 2016: 
Carlos López Porcar 
com a President 
Infantil, Balma 
Doumere Fabregat 
com a Madrina Infantil i Ana Rodríguez Pérez com a 
Madrina. Un acte que va seguir el protocol tradicional, 
amb la presència en primer lloc dels nostres càrrecs 
de l’any 2015 i després els de 2016, amb l’entrega de 
pergamins, insígnies i fl ors, i sobre tot amb paraules 
d’immens agraïment per a uns i desitjos de felicitat per 
als altres.

16-Agost
• La nostra secció de 

dolçaina i tabal, va ser 
convidada a participar 
en el popular “Tombet de 
Bou” que cada any els 
veïns de la població de 
Sucaina cuinen dins del 
seu programa de festes. 
Al matí es va realitzar una 
cercavila pels carrers 
d’aquesta població per 
a fi nalitzar amenitzant 
els últims moments de 
la cocció de tan popular plat, així com el seu posterior 
repartiment. Després, els participants del Sequiol van ser 
convidats a degustar aquest plat.

29-Agost

• Els nostres càrrecs 2016, Ana, Balma i Carlos, 
acompanyats pel vicepresident Jorge, van acudir 
convidats per l’organització, a l’elecció dels Mis Turisme 
Comunitat Valenciana 2015 que va tenir lloc en la plaça 
del mar del Grau de Castelló. Una nit plena de glamur 
on els nostres càrrecs 2016 van gaudir d’un dels seus 
primers actes ofi cials.

7-Setembre

• El saló de plens de l’Ajuntament de la Ciutat, amb la 
seua Alcaldessa N’Amparo Marco al capdavant, era 
testimoni de l’acte d’agraïment i acomiadada a les que 
havien estat màximes representants festeres de la ciutat 
en tots els àmbits, des de Madrines fi ns a Dames de la 
Ciutat i Reines. Com a Madrines 2015 i en qualitat de 
cort d’honor de les Reines 2016, Estefanía i Maria foren 
partícips de l’acte, acompanyades per Xavi i Elisabeth.
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12-Setembre

• Amb el protocol habitual, es va celebrar l’acte 
d’Imposició de Bandes a la Reina de les Festes, Dames 
de la Ciutat i Madrines de les diferents comissions de 
sector. Al Teatre principal, després de la desfi lada, va 
tenir lloc l’emocionant imposició de bandes, i entre 
les receptores d’aquesta acreditació, estava la nostra 
Madrina 2016, Ana Rodríguez Pérez. Després va 
arribar el torn de les Dames de la Ciutat, entre les que 
estava Estefanía Climent Moreno, la nostra Madrina 
2015, per a fi nalitzar amb la Reina 2016, Carolina 
Tárrega Beltrán.

13-Setembre

• Un dels primers actes als que Ana, Balma i Carlos 
acudiren, amb el vicepresident Jorge i en representació 
del Sequiol, va ser la tradicional batalla de Flors de 
Borriana, convidats per la comissió amiga de la Falla del 
Barri València, celebrada dins del programa de festes 
en honor de la Verge de la Misericòrdia. Els nostres 
amics de la falla van participar en aquest acte amb una 
carrossa dissenyada i realitzada per ells mateixos i que, 
com en cada edició, aconseguí alçar-se amb un bon 
premi.

11-Setembre

• Al Teatre Principal, acte d’Imposició de Bandes a la 
Reina Infantil Lola Marco Alors, a les Dames de la Ciutat, 
entre les que es troba Maria Collados Marzá, i també a 
les Madrines de sector com a components de la Cort 
d’Honor de la Reina, com ara la nostra Madrina Infantil 
Balma Doumere Fabregat. Prèviament, reberen el seu 
merescut homenatge els Presidents Infantils, entre els 
que estava Carlos López Porcar, en forma de pergamí 
entregat de mans de l’Alcaldessa de la Ciutat Amparo 
Marco, qui va ser l’encarregada de imposar per primera 
vegada les bandes blanques a les Madrines i Dames 
de la Ciutat i, per últim, a Lola la banda verda que 
l’acreditava como a Reina Infantil de l’any 2016. Les 
fl ors i el discurs de l’Alcaldessa, fi caren la rúbrica a un 
acte que va tenir també com a protagonistes d’excepció 
a dos joves sequiolers, Nicolas Rodríguez i Laura Turch, 
encarregats de presentar l’acte.

9-Setembre
• Al saló de plens de la 

Diputació Provincial, 
la Gestora de 
Gaiates realitzava 
el tradicional acte 
de benvinguda a 
les Reines 2016, 
Carolina i Lola. La 
Gaiata 15 Sequiol va 
estar representada 
amb les Madrines 
2016 Ana i Balma, 
acompanyades pel 
President Infantil 
2016 Carlos i la 
nostra Presidenta 
Elisabeth. També 
tenim el privilegi de contar per a aquest exercici fester 
com a Dames de la Ciutat a les que foren Madrines del 
Sequiol en el 2015, Estefanía i Maria.
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19-Setembre

• Va començar el periple de presentacions l’ A.C. Gaiata 5 
Hort del Corders. Un acte en el que foren presentades, 
juntament amb les seues comissions, Noelia Capdevila 
Durán, com a Madrina, Laura Altarejos Bono com a 
Madrina Infantil i Jordi Altarejos Bono com a President 
Infantil. I per ser el primer acte de presentació, vam rebre 
en la llotja la visita de les Reines de les Festes Carolina i 
Lola, acompanyades pel president de la junta de festes, 
el Vice-alcalde de la ciutat i l’edil de festes. Darrerament, 
vam rebre la visita dels membres de la gaiata 19 La 
Cultural amb el fi  de convidar-nos a la seua presentació 
la setmana vinent.

3-Octubre

• Va començar el mes de octubre amb la presentació 
de Maria Soriano Ruz i Desirée Santos Dominguez 
com a Madrina i Madrina Infantil respectivament de 
la A.C. Gaiata 2 Fadrell i del President Infantil de la 
mateixa, Aarón Martín Ripoll, juntament amb la resta 
de components de la mencionada comissió gaiatera. 
Mentrestant, en la llotja rebíem la visita dels càrrecs 
per al 2016 de la Gaiata 3 Porta del Sol, per tal de 
convidar-nos a la seua festa de presentació una 
setmana després.

26-Setembre

• Un nou acte de presentació, en aquest cas la que 
corresponia a la A.C. Gaiata 19 La Cultural, on les seues 
Madrines Carla Gómez Zabalza i Maria Jurado Archilés 
van ser presentades, juntament amb els membres de 
la resta de les seues respectives comissions. Per la 
llotja, rebérem la visita dels components de la Gaiata 2 
Fadrell que tindrien el seu acte de presentació el dissabte 
següent.

8-Octubre

• Excepcionalment i a conseqüència del pont festiu del 
mes d’octubre, l’acte de presentació de Leire Blanca 
Martinez Bárcena i Sara Sánchez Olivares, com a 
Madrina i Madrina Infantil de la A.C. Gaiata 3 Porta 
del Sol,  va tenir lloc un dijous. D’aquesta manera 
es va intentar per part de la comissió que hi haguera 
una major assistència al seu acte de presentació i no 
coincidir enmig d’un pont festiu tan extens. Una vegada 
transcorregut l’acte de presentació, a la llotja vam rebre 
la visita dels càrrecs 2016 de la gaiata 6 La Farola – 
Ravalet, següent gaiata en el torn de presentacions al 
Palau.
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17-Octubre

• Presentació al Palau de la Festa de la Gaiata 6 Farola-
Ravalet, una nit emblemàtica per a Rocio Querol Vilar, 
Claudia Beltrán Palencia i Francisco Vilar Albert, Madrina, 
Madrina Infantil i President Infantil respectivament 
d’un sector que va mostrar als seus representants 
i acompanyants dins un espectacle amb sabor a 
xocolata. Un dissabte on vam ser nosaltres els que vam 
realitzar les visites a les llotges de la resta de companys 
gaiaters per a fer-los lliurament de la invitació al nostre 
acte de presentació que tindria lloc la setmana vinent. 
Els nostres càrrecs, Ana, Balma i Carlos, acompanyats 
per la Presidenta Elisabeth, realitzaren l’ofrena als 
representants de la Gaiata 6 Farola-Ravalet en nom de 
la Gestora de Gaiates.

12-Octubre

• El dia de la Verge del Pilar, com cada any, vam ser 
convidats pel Centre Aragonés de Castelló per a 
compartir al costat d’ells la seua festa, el seu dia 
gran. Els nostres càrrecs de la Magdalena 2016, Ana, 
Balma i Carlos, acompanyats pel Vicepresident Jorge, 
van ser els encarregats de representar a la Gaiata 15. 
A l’Església de la Trinitat, van realitzar una ofrena a la 
imatge de la Pilarica i van assistir a l’eucaristia en honor 
de la Verge “mañica”. Una festa viscuda i sentida amb 
aires d’Aragó en terres de Castelló.

18-Octubre

• Es va celebrar la II Marxa solidària contra el càncer de mama 
i les xiques del Sequiol no van voler perdre’s l’oportunitat 
de solidaritzar-se amb aquesta maleïda malaltia, participant 
en el desenvolupament de la caminada que va portar a les 
participants des de l’avinguda Lledó fi ns a la Plaça Major, 
donant la volta a la ciutat per la ronda Oest de Castelló.

24-Octubre

• La Presentació de la nostra Gaiata començava amb una 
poesia que parlava de la dolçaina i servia de pròleg al 
primer tall que va interpretar el grup Tramontana Fusió, grup 
encarregat d’amenitzar l’acte amb les seues melodies que 
combinaven cançons de jazz, pop, o swing, com la popular 
“L’estaca” de Lluis Llach o la peça musical “A mi manera”, 
amb la dolçaina, i que van arrancar l’aplaudiment de tots els 
assistents. Una nit màgica, plena d’agradables sorpreses, 
i amb un Palau ple d’amics i veïns de Sequiol. Com ara la 
imposició de bandes a les Madrines, moment en què el 
grup Tramontana interpretava l’himne de la nostra gaiata. 
En aquesta ocasió vam rebre a peu de pista la visita dels 
representants de la Gaiata 14 Castalia, els protagonistes 
del seu acte de presentació la setmana següent.

19-Octubre

• Començava el muntatge de l’escenari al Palau de la Festa. 
Faltaven cinc dies per a la nostra Presentació i ja portàvem 
setmanes amb tots els preparatius. L’equip del magatzem 
de gaiates, capitanejat per Javi Rodriguez, treballava a 
contrarellotge per a tenir-ho tot a punt el dissabte la nit.
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26-Octubre

• Quedava el treball de desmuntar i retirar l’escenari, els 
adorns, les ferramentes, també les maquetes de les 
gaiates que es van mostrar la nit del dissabte, i de tancar 
les portes de la memòria que suposava el treball, un any 
més, del nostre acte de presentació.

25-Octubre
• Després de la ressaca 

de la nit de la nostra 
Presentació, els càrrecs 
2015, Estefanía, Maria i 
Xavi i els càrrecs 2016, 
Ana, Balma i Carlos van 
voler agrair a tots els 
sequiolos la seua feina i 
el seu compromís amb 
l’acte realitzat. I que 
millor forma de fer-ho 
que reunir-nos per tal 
de degustar una bona 
paella.

29-Octubre

• Visita dels nostres càrrecs 2016 als estudis de TV 
Castelló per tal de comentar la retransmissió en diferit 
de la Presentació de la Gaiata 15 al Palau dies abans. 
Una entrevista per a recordar els moments viscuts 
durant l’acte de la nostra presentació, imatges i moment 
inesborrables que quedaran de ben segur en el record 
de tots i especialment dels tres màxims protagonistes, 
Ana, Balma i Carlos.

• En la fundació Davalos Fletcher, es procedia a l’elecció 
del cartell anunciador de les festes de la Magdalena de 
l’any 2016, resultant guanyador el cartell presentat pel 
castellonenc Ivan Rodríguez. Ben aviat ens serà familiar, 
perquè es mostrarà en la majoria dels comerços de la 
ciutat, indicant que ja quasi el dia “és arribat”.

31-Octubre

• Vam tornar a la llotja del Palau per a assistir a l’acte de 
presentació de Nerea Fabra Bataner i Helena Minguez 
Usó, com a Madrina i Madrina Infantil de la Gaiata 14 
Castalia. En acabar, rebérem la visita dels representants 
de la Gaiata 13 Sensal. Ells serien els protagonistes la 
pròxima cita al Palau.

7-Novembre

• Va arribar la gran nit de la gaiata 13 Sensal amb els seus 
càrrecs, la Madrina Ana Ortuño Salvador, Madrina Infantil 
Maria Peralta Fajardo i el President Infantil Jesús Ortega 
Ballester. Una vegada fi nalitzat l’acte de presentació, 
rebérem a la llotja als càrrecs de l’A.C. Gaiata 18 
Crèmor. Ells serien els encarregats de realitzar l’acte de 
presentació dissabte següent.
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4-Desembre

• Es va celebrar el sopar que cada any, l’equip del 
“Matadero” realitza en els magatzems municipals, on dia 
a dia va prenent forma la nostra Gaiata perquè estiga 
llesta el tercer diumenge de quaresma i puga desfi lar 
pels carrers de Castelló. Aquella nit, a l’uniforme de 
treball se li va afegir un corbatí per a donar una mica de 
solemnitat al sopar, on per un moment es van deixar de 
costat les soldadures, el pintat, els talls de fusta i tot el 
que suposa el treball diari en la confecció de la Gaiata, 
per a compartir junts un sopar entre amics.

28-Novembre

• Els jocs de llums i els balls van estar el fi l conductor de 
l’acte de presentació de les Madrines de l’A.C. Gaiata 1 
Brancal de la Ciutat, Marina Redó Fortanet i Lucia Maduro 
Agost. Més tard, visita a la llotja dels representants de la 
A.C. Gaiata 17 Tir de Colom, gaiata amb què s’obriria el 
cicle de presentacions de l’últim mes de l’any 2015.

14-Novembre

• El gegant Tombatosals i la seua conlloga van ser els 
convidats inesperats perquè Maria Beltrán Alcocer, Isabel 
Busto Lleó i Manel Vidal Panades, foren proclamats 
Madrines i President Infantil de l’A. C. Gaiata 18 Crèmor. 
Una vegada fi nalitzat l’acte de presentació rebérem en la 
llotja als representants de l’A. C. Gaiata 11 Forn del Plà, la 
pròxima comissió de gaiata a ser presentada en el Palau.

21-Novembre

• Amb un fons d’escenari que ens va traslladar al màgic 
Rio de Janeiro, la comissió de l’A. C. Gaiata 11 Forn del 
Plà va realitzar l’acte de presentació de la seua comissió 
2016, amb les seues Madrines Nuria Escuder Causanilles 
i Laura Godes Garbí. Finalitzat l’acte protocol·lari, en 
la llotja rebérem als representants de la comissió A. 
C. Gaiata 1 Brancal de la Ciutat, ja que ells serien els 
encarregats de tancar els actes de presentació del palau 
del mes de novembre.

5-Desembre
• En el llindar dels dies de 

pont per la celebració del 
dia de la Constitució i de 
la Inmaculada, assistírem 
a l’acte protocol·lari 
de presentació de les 
madrines de l’A.C. Gaiata 
17 Tir de Colom, Carla 
Bernat Pascual i Sandra 
Gimeno Guerrero. Després 
de l’acte protocol·lari, es 
va realitzar la tradicional 
visita a la llotja de la 
comissió encarregada de 
realitzar el seu acte de presentació la següent setmana, 
l’A.C. Gaiata 7 Cor de la ciutat.

7-Desembre

• Els sequioleros ens vam reunir en el Cau per a decorar-lo 
amb motius nadalencs. Començava a més la construcció 
del Betlem monumental a l’entrada del nostre local. Amb 
el mestratge de l’equip dirigit per l’artista Javi Queral, 
poc a poc les fi guretes van anar prenent el seu lloc per a 
acabar formant, un any més, una impressionant estampa 
Nadalenca.
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12-Desembre

• S’acostava el Nadal i la ciutat anava canviant la seua 
fi sonomia. Envoltats d’aquest ambient nadalenc, el 
món fester es va reunir per a l’acte de presentació de 
la Gaiata 7 Cor de la Ciutat, amb les seues madrines Iris 
Macia Lara i Balma Querol García. Una vegada conclòs 
l’acte, els càrrecs de l’A.C. Gaiata 9 L’Espartera ens 
convidarien al seu acte de presentació en el pòrtic de les 
Festes Nadalenques.

18-Desembre

• Visita del carter Real a la plaça Major de Castelló, 
organitzada per la Junta de Festes, perquè la gent 
menuda faça lliurament de la seua carta tan repleta de 
peticions i d’il·lusió. A aquesta recepció van acudir en 
representació del Sequiol, els nostres càrrecs, Balma, 
Carlos i Ana, i la Presidenta de la comissió Elisabeth.

21-Desembre

• Com a pòrtic de les festes Nadalenques, en el nostre 
Cau els càrrecs 2016, Ana, Balma i Carlos, van procedir 
a la tradicional inauguració del Betlem del Nadal 2015. 
Després de la inauguració, un berenar per a arrancar 
les Festes Nadalenques, repartiment de felicitacions i de 
desitjos replets de pau, salut i prosperitat.

11-Desembre
• Sopar que la Gestora 

de Gaiates realitza amb 
Madrines i Presidents 
de totes les comissions 
gaiateres, i on cal destacar 
la presència de la Reina 
de les Festes, la senyoreta 
Carolina Tárrega Beltrán, les 
seues Dames de la Ciutat i 
el President de la Junta de 
Festes Juan Vicente Bellido 
Zafont. Al sopar van acudir 
representant al Sequiol, la 
Madrina 2016, Ana Rodríguez Pérez, acompanyada en 
aquesta ocasió pel vice-president Jorge Marti Obiol. I així, 
entre pla i plat, es van comentar els temes d’actualitat 
festera de Castelló, brindant com no, per unes bones 
festes i un feliç any nou.

19-Desembre

• Convidats pels nostres amics de la Falla Barri València 
de Borriana, els càrrecs 2016, Ana, Balma i Carlos, 
acompanyats pel vicepresident Jorge, van assistir 
a l’acte de presentació de les seues Falleres Majors 
2016. Un acte d’autèntic sabor faller, on els nostres 
càrrecs van ser rebuts enmig de grans aplaudiments 
amb el so de fons del nostre emblemàtic pasdoble 
Rotllo i Canya mentre realitzaven l’oportuna ofrena.
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29-Desembre

• En el nostre Cau rebérem la visita del Carter Reial, 
encarregat d’arreplegar les missives que els xiquets 
del Sequiol volien fer arribar a SS MM els Reis d’Orient, 
perquè les seues peticions pogueren fer-se realitat la nit 
del 5 de Gener. Amb la presència d’Ana, Balma i Carlos, 
es va donar la benvinguda al Carter Reial perquè cada 
xiquet i no tant xiquet, fóra dipositant en una bústia en 
forma de Panderola, les cartes que arribarien a Melcior, 
Gaspar i Baltasar, carregades d’il·lusió i de petició de 
regals que de ben segur els tres reis d’Orient farien 
després realitat.

30-Desembre

• Homenatge nadalenc que la Gestora de Gaiates 
organitza en honor de la Reina Infantil i la seua cort 
d’honor, i com no, per a les Madrines i Presidents 
Infantils de les diferents comissions gaiateres. Un 
berenar on van compartir beguda, menjar i riures, la 
reina Infantil Lola, les Dames de la Ciutat Infantils, entre 
les quals cal destacar la presència de Maria, la nostra 
Madrina Infantil 2015, i les Madrines i Presidents. 
Representant al Sequiol estava la nostra Madrina 
Balma.

31-Desembre

• En el Cau de la Gaiata, ens reunírem per a celebrar 
la Nit de Cap d’Any. El sopar va donar pas a les 
campanades, i amb el toc de cadascuna d’elles, vam 
anar menjant els raïms de la sort per a començar amb 
bon peu l’any 2016, esperant que fóra auguri d’un any 
excel·lent per a la 15. Després de les felicitacions, va 
arribar l’hora de brindar, de ballar i celebrar l’arribada 
de l’any nou.

19-Desembre

• Va arribar l’última presentació realitzada l’any natural 
2015, la de l’A.C. gaiata 9 L’Espartera, on Rosana 
Nebot Moreno i Leire Ferrando Parreño, van ser 
proclamades Madrines d’aquest emblemàtic sector 
per a les festes de l’any 2016. Després, les visites 
protocol·làries a la llotja per part de la comissió 
gaiatera que obriria el cicle de les presentacions en 
el Palau l’any 2016, l’A.C. gaiata 4 L’Armelar. A més, 
per ser l’últim acte de presentació de l’any i davant la 
proximitat de les festes nadalenques, rebérem també 
en la Llotja la visita de les Reines de les festes 2016, 
Carolina i Lola, acompanyades pel Vice-alcalde, la 
regidora delegada de festes i el president de la Junta 
de Festes, felicitant-nos les Festes Nadalenques 
a totes i cadascuna de les comissions de sector i 
desitjant a tots el millor per a l’any que estava a punt 
de començar.
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Activitats Culturals i 
Esportives al Sequiol
Una de les seccions més participatives de la 

Gaiata són les diferents activitats que al llarg de 
l’any es van realitzant en el si de la mateixa.

Activitats culturals i esportives conformen un ampli 
ventall de possibilitats que la Gaiata Sequiol posa 
al servei per al gaudi de tots els socis. En aquestes 

pàgines volem fer un record de totes elles amb la fi  
primordial, d’una banda agrair a tots els que formen 
part d’alguna d’aquestes activitats i d’altra banda 
volem animar a tots els socis al fet que participen en 
alguna d’elles perquè, d’aquesta forma, ens ajuden a 
realitzar les festes que Sequiol es mereix.

Escola i secció de Dolçaina i Tabal
Cada dissabte al matí, d’octubre a Maig, en una aula que l’Associació Verge de Lledó amablement 

ens posa a la nostra disposició de forma desinteressada, comandats i baix les ordres del polifacètic 

i professor de Dolçaina i Tabal, Domingo, s’imparteixen les classes d’aquests instruments tan 

típics de la nostra terra, dividits segons el grau de coneixements i instrument, i en el qual tenen 

cabuda tots aquells que tinguen il·lusió i ganes d’aprendre o afermar-se en la interpretació 

d’aquests instruments tan nostres.
Després està la secció, la part d’aquesta activitat destinada a participar en desfi lades, trobades 

o aplecs o allà on es requereix la nostra presència.
Any rere any, l’escola de Dolçaina i Tabal va donant els seus fruits, són alguns socis els que cada 

dissabte es posen baix les ordres de Domingo per a aprendre el maneig d’aquests instruments, 

però requerim més gent interessada a gaudir d’aquesta activitat cultural-musical. Per açò, 

des d’aquestes línies, volem aprofi tar l’ocasió per a llançar una crida per a afermar una de les 

activitats que la Gaiata Sequiol posa al servei dels socis, perquè no hi ha festa o esdeveniment 

en el qual una dolçaina i un tabal, no amenitzen la vetlada.

T’esperem, i si vols saber una mica més, pots passar-te pel Cau els divendres a la vesprada i 

preguntar-nos, estarem encantats d’informar-te.s d informar te.
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Teatre valencià
Sens dubte, una de les activitats que es realitzen pensant sobretot en les festes de la 
Magdalena, és el Teatre Valencià.
El teatre valencià ha sigut, és i serà sens dubte, una de les parts fonamentals de la nostra 
cultura. Qui no ha rigut amb les frases de doble sentit i amb els “chances” d’un sainet valencià. 

Per açò en la Gaiata 15, des de fa anys, es contempla aquesta secció que d’altra banda requereix bastant 
gent. No tan sol són els actors els que conformen aquesta activitat, són també tramoistes, muntadors, tècnics 
de so, els que fan possible que una nit de la setmana de festes, en el sector es puga contemplar el treball de 
quasi tot un any.
Per açò, des d’aquestes línies, convidem o millor dit, sol·licitem, la col·laboració de tot aquell que per un 
moment es puga sentir actor. Si vols sentir el que és l’aplaudiment del 
públic, si vols sentir el que és fer passar-ho 
bé a un grup d’espectadors, indubtablement, 
la secció de Teatre Valencià del Sequiol és el 
teu lloc.
I així, aquell dia de la setmana de festes serà el 
moment de comprovar el treball efectuat per 
tots els components de la secció de Teatre 
Valencià, d’arreplegar el fruit d’hores i hores 
d’assajos, de memoritzar papers, posar-se 
en la pell del personatge a interpretar, amb la 
fi nalitat de fer-nos passar a tots una hora molt 
agradable, fer-nos riure amb la seua trama, les 
seues frases amb doble sentit.
Al fi nal, una riallada i un simple aplaudiment 
serà el pagament esperat o la recompensa 
ideal per a compensar el treball de tots.

Futbol sala
I arribem a una de les activitats 
esportives, el futbol sala, perquè la 
Gaiata 15 compta amb un equip que 
participa, des de fa unes quantes 

temporades, en una lliga entre diferents associacions 
culturals festives de Castelló.
Potser el de menys siguen els resultats, encara 
que enguany les coses van començar millor, es 
nota l’aportació de nova saba, de la joventut, però 
el veritablement important és l’esperit esportiu, la 
convivència, la il·lusió, la sana rivalitat entre associacions 
que, amb nosaltres, comparteixen una mateixa fi , a 
part de l’afi ció a l’esport i en concret al futbol sala, les 
nostres tradicions i les nostres festes.
Entre setmana, ja se sap, el dur i precís entrenament, i 
el cap de setmana, partit. Potser en açò no arribarem 
a ser campions esportius, però som campions en il·lusió i sentiment festiu, açò no ens ho lleva 
ningú. Comparteix amb nosaltres aquesta il·lusió, estàs convidat!
En cada partit, en cada enfrontament, entre els membres de l’equip de futbol sala no existeixen diferències, 
tots som del mateix equip i solament hi ha un per a tots i tots per a un, encara que aquest un siga la pilota.

i ò h ll

que és l aplaudiment del 
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Club de pesca El Gregal
Una de les apostes del passat 
estiu i l’última activitat a conformar 
el nostre ventall d’activitats, és la 
col·laboració que s’ha mantingut al 

llarg de tot l’any i que van tenir la seua eclosió en el 
curs teòric pràctic que van realitzar els membres del 
club de pesca “El Gregal” de Castelló.
Durant uns dies i destinat als més joves, es van 
impartir classes d’introducció en l’art de la pesca. 
Com preparar l’ham, com llançar, com arreplegar 
la nostra pesca una vegada han picat, van ser 
impartides per autèntics professionals en aquests 
menesters, combinats amb classes pràctiques en el 
port de Castelló, dins de la zona fi tada amb la qual 
conta aquesta associació.
També vam ser patrocinadors d’un concurs que 
van realitzar els membres del Club El Gregal, va ser una forma d’agrair 
i de retornar la col·laboració.
Ara esperem que aquesta relació seguisca per molt temps perquè 
puguem acostar l’interés per la pesca esportiva entre els nostres socis.
Des d’aquestes línies desitgem agrair la col·laboració i les classes 
impartides pels membres del Gregal.

Betlem
Una altra de les activitats que es realitzen una vegada 
a l’any, és la construcció i posterior muntatge del 
Pessebre monumental que presideix l’entrada al Cau en 
unes dates tan entranyables i tan nostres.
De tota la vida, ha sigut una tradició que ha passat de 
pares a fi lls. En arribar el mes de Desembre, en les cases 
es treien aqueixes caixes guardades durant un any i 
d’ella s’extreien les fi gures del Betlem, del nostre Betlem 
i tots junts, amb la il·lusió de la primera vegada, gaudíem 
muntant el nostre portal entre riures. Era i és una forma 
de fer festa, de fer pinya, de fer unió, perquè tots hem 
sentit la il·lusió de muntar el Betlem quan s’acostava el 
Nadal i hem sentit enveja en veure aquells pessebres 
monumentals que no podíem instal·lar en la nostra llar per falta d’espai. Doncs bé, totes aquestes premisses 
fan que, any rere any, seguim realitzant el nostre Betlem monumental, perquè d’aquesta forma, els nostres 
veïns i amics puguen tenir l’oportunitat de contemplar un Pessebre monumental.
Per açò, cada any realitzem el nostre Pessebre per a també tornar a participar en el concurs de Pessebres que 
organitza l’Ajuntament de la ciutat i en el que hem aconseguit nombrosos premis al llarg de la nostra història.
Aquesta obra és visitada en els horaris d’obertura del Cau al llarg de les festes nadalenques. Per tot açò, 
aprofi tem per a convidar-los a visitar-lo quan torne el pròxim Nadal i al fet que gaudisquen del mateix com 
nosaltres gaudim muntant-lo.
I aquestes són les nostres activitats, com ja hem indicat no són unes activitats tancades, estan obertes als 
socis per al gaudi de tots, perquè són una manera més de fer festa, de col·laborar en les mateixes. I en 
aquests moments econòmics que ens toca viure i que, també com no, han arribat al món de la festa, qualsevol 
aportació, qualsevol ajuda és sempre molt bé rebuda. Fins i tot qualsevol idea per al muntatge d’una nova 
activitat, tan sols requerim la col·laboració de la nostra massa social, dels nostres socis.

f lt d’ i D é
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Gaiates, Fogueres i Falles, 
juntes també fem camí
Són moltes les coses que compartim els 

castelloners, alacantins i valencians. Gaudim d’un 
clima envejable, ens agrada fer vida al carrer, 

som passionals i així ho demostren les nostres festes. 
Mascletades, focs d’artifi ci, música de dolçaina i tabal, 
balls típics de les nostres terres, castanyeta, bóta de vi, 
desfi lades, romeries, concerts i un llarg etcètera de fets 
que ens uneixen tot i celebrar, en cada lloc, festes amb 
un origen ben diferenciat.

En la Gaiata 15 Sequiol tenim l’immens honor d’estar 
agermanats amb fogueres i falles de diverses localitats. 
És un agermanament que ens ompli d’orgull i que ens 
aporta, a més de molta cultura, la grandesa de poder 
gaudir del millor de cada terreta.

En 2015 van ser moltes les activitats programades amb 
els nostres amics de Borriana, la Vall d’Uixó, Alboraia, 
València i Alacant. Per ordre cronològic, primer van ser els 
amics de Borriana, Alboraia Alacant els que s’acostaren 
fi ns a Castelló per a gaudir amb nosaltres dels últims 
dies de les Festes de la Magdalena, amb l’Ofrena a la 
nostra Patrona la Mare de Déu del Lledó com a punt 
àlgid de la visita.

Encara que en 2015 no ens vam poder arrimar a 
la localitat d’Alboraia, tenim allí uns bons amics, els 
membres de la Falla Port Saplaya, que mai falten a la 
cita amb la Verge del Lledó. Des de l’any 2008, i gràcies 
a la vinculació de la llavors presidenta de la falla, Begoña 
Peñarroja, gaiatera i sequiolera des de 1987 fi ns a 1996, 
ens uneix una relació especial amb aquesta localitat 
valenciana. Es tracta d’una associació petita però molt 
compromesa amb el seu Poble. No només participen de 
la celebració de les festes falleres, sinó que a més, són 
part activa en l’organització de les festes que Alboraia 
dedica a la seua patrona la Nostra Senyora del Carmen. 
Tenim una cita pendent, amics de Port Saplaya!

Pocs dies després de la nostra setmana gran, aplegava 
el torn de les festes Josefi nes. El 18 de Març, convidats 
per la falla Pizarro – Cirilo Amorós, els càrrecs de la gaiata, 
Estefanía, Maria i Xavi, acompanyats pel vicepresident 
Vicente Javier i per la presidenta Elisabeth, van acudir a 
València per a ser partícips de l’ofrena a la Mare de Déu 
dels Desemparats. Tot i que van desfi lar sota la pluja en 
alguns moments, fi nalment van arribar a la plaça de la 
Verge per a dipositar l’ofrena fl oral.

L’endemà, festa de Sant Josep, Estefanía, María i Xavi, 
acompanyats aquesta vegada pel vicepresident Jorge, 
juntament amb la Presidenta Elisabeth i alguns membres 
de la Gaiata 15 Sequiol, acompanyàrem als amics de 
la Falla Barri València de Borriana, en el dia gran de les 
festes Josefi nes. Al matí vam estar presents en l’ofrena a 
la Mare de Déu de la Misericòrdia i més tard acudírem a 
contemplar l’última mascletà de les falles 2015.

Fundada l’any 1929, la Falla Barri València és la número 
dos al cens faller de la Junta Local Fallera de Borriana, 
i és també coneguda com la Falla del Garbó. La 
conformen una comissió àmplia i molt activa, donat que 
desenvolupen moltíssimes activitats culturals al llarg de 
l’any i sempre obtenen premis en els diferents concursos 
on acudeixen: falles, carrosses, creus de maig,  etc.

Posteriorment, per a reposar forces ens desplaçàrem 
amb la comissió a menjar en el seu casal faller, on a part 
de compartir taula i estovalles, vam tenir l’oportunitat 
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FALLA BARRI VALÈNCIA
Fallera Major Infantil: EMMA SOLAZ LÓPEZ

Presidenta Infantil: ISABEL ISACH BALAGUER
Fallera Major: ESTEFANÍA ESCUDER ALONSO

Presidents: FAUSTO FELIU TORNER, ROBERTO SOLAZ ARAGON, 
CARLOS VENTURA ESTELLÉS, MARC MARTÍ RODRÍGUEZ

d’intercanviar detalls i junts passàrem una divertida 
vesprada a l’espera de l’arribada d’aquell moment tan 
especial per a les comissions falleres, l’hora de cremar 
els seus monuments. Un moment màgic, especial, 
viscut amb intensitat per tot faller i del que van ser 
testimonis de primera línia, Estefanía, María i Xavi, els 
nostres càrrecs 2015.

Per raons d’agenda, aquest any no vam poder acudir 
a la cita obligada amb els amics de La Vall d’Uixó, fet 
aquest que lamentem profundament. L’any 1994 es 
formava una nova comissió fallera a la població veïna, 
la falla La Que Faltava, que va plantar el seu primer 
monument l’any  1995. La Falla La Que Faltava era la 
tercera comissió fallera de la ciutat, i com el seu nom 
indica, era “la que faltava” perquè es poguera constituir 
una Junta Local Fallera en la Vall d’Uixó. Felicitats als 
amics de la Falla La Que Faltava i aquest any de ben 
segur ens veiem.

Després la ressaca del mes de març, amb un tranquil 
mes d’abril pel mig, aplegà Maig, temps de fl ors i 
música, el mes per excel·lència de la dona castellonera. 
Però també hi havia una cita important a la qual acudir, 
Les Creus de Maig de Borriana, una tradició arrelada 
que engalana la població amb tots els seus carrers 
plens de fl ors i color. La falla amiga Barri València va 
aconseguir alçar-se de nou amb els dos primers premis 
a les dues millors creus: més de cent plantes, arbres i 
milers de dotzenes de clavells, tot açò per a donar forma 
a dos preciosos i enormes jardins, improvisats enmig de 

l’asfalt i que acollien en el seu interior les dues creus. 
Enhorabona a la Falla del Garbó  una vegada més.

I aplegava el mes de Juny, el mes en què Alacant es torna 
llum, foc i música. Convidats pels amics de la Foguera 
Maisonnave d’Alacant, una àmplia representació del 
Sequiol va estar present en les festes que la ciutat 
alacantina, celebra cada any en ple solstici d’estiu en 
honor a Sant Joan. Enguany, vam poder gaudir d’una 
festa especial, des de la Plantà fi ns a la Cremà, passant 

FALLA PIZARRO
Fallera Major: MARÍA ALICARTE BALAGUER

Fallera Major Infantil: PALOMA AYORA BALAGUER
President Infantil: ÁLEX SOLER VALLS
President: VICENTE BOLUDA CRESPO
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FOGUERA MAISONNAVE
Bellea: BLANCA VIGUERAS CASTILLO

Bellea Infantil: MARÍA DOMÍNGUEZ BURGUETE
President: JOAQUÍN ABEGÓN VELLERINO

Presidenta Infantil: ISABEL VILLAGRASA PÉREZ

per l’Ofrena a la Verge del Remei, on van participar 
els nostres càrrecs 2015, Estefania, Maria i Xavi, 
acompanyats pel vicepresident Vicente Javier.

Participàrem com un foguerer més de les seues festes, 
dels balls, dels festivals, visitant fogueres, participant en 
el lliurament de premis, on van obtenir un 10é premi en 
la infantil i el 3é de la foguera gran en la 5a secció, i fi ns 
i tot ens van deixar un lloc privilegiat per a gaudir de la 
mascletada en la plaça dels Luceros, doncs una amiga 
d’aquesta comissió, ens va convidar a la balconada de 
la seua casa perquè poguérem presenciar en primera 
línia aquest espectacle pirotècnic.

Des d’aquestes línies, volem agrair a la Foguera 
Maisonnave, l’atenció i la dedicació prestada en la 
nostra visita, esperem que ben aviat us puguem retornar 
en Castelló aqueixes atencions. Gràcies per tot.

Aplegat el mes de setembre, un dels primers actes als 
quals els nous càrrecs per a la Magdalena de 2016, Ana, 
Balma i Carlos acudiren, amb el vicepresident Jorge, va 
ser la tradicional Batalla de Flors de Borriana, convidats 
per la comissió amiga de la Falla Barri València, celebrada 
dins del programa de festes en honor de la Verge de la 
Misericòrdia.

La nostra Falla amiga, va desfi lar en una carrossa 
dissenyada, confeccionada i muntada per la mateixa 
comissió i que va rebre novament un mereixedor premi 
pel seu treball, que aquest any representava un mar on, 
dalt les ones, apareixien les dames de la cort d’honor 

juntament amb la Fallera Major de la mencionada 
comissió fallera. Una vesprada distesa i festiva que vam 
compartir amb els nostres amics del Barri València de 
Borriana.

Ja només restava reunir-nos tots novament a l’acte de 
Presentació de les nostres Comissions gran i menuda al 
Palau de la Festa. Una vegada més, la gent de la festa, 
d’Alacant, València, La Vall d’Uixó i Borriana, ens va 
acompanyar en un dia per a nosaltres tan especial.

Gràcies Amics i fi ns a l’any que ve!

FALLA LA QUE FALTAVA
Fallera Major: MARÍA JOSÉ MEMBRADO POZO

Fallera Major Infantil: ALEJANDRA GRAJALES POZO
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Les Festes de Carrer formen part de la memòria 
històrica del nostre Poble. Són cultura, són 
tradició, són identitat i també història viva. Són 

fonamentals per a entendre les arrels de qui som i d’on 
venim.

Segles d’antiguitat vinculats a una forma de viure i de 
sentir. Des de sempre, l’home ha tingut necessitat de 
creure, de sentir-se recolzat i emparat, d’idolatrar les 
fi gures d’uns Sants en certa manera casolans, molt 
nostres. Sants a qui encomanar-nos per una bona 
collita, per un jornal digne, per la salut.

Cada barri, cada gremi, cada carrer, han honrat des de fa 
segles la fi gura d’un Sant o Santa. Han passat els anys i ho 
continuem fent. Uns per devoció, uns altres per tradició, 
cadascú a la seua manera, però per damunt de tot com 
una mostra de convivència i germanor entre els veïns.

L’esforç per mantenir vives les Festes de Carrer no 
ha resultat una tasca menor. Aquestes no han estat 
exemptes dels perversos efectes de les guerres, crisis 
econòmiques, modes, consumisme, efectes migratoris, 
i tot i això, avui podem dir que les Festes de Carrer són 
passat, són present i, de ben segur, seran futur.

Des d’aquestes pàgines hem volgut retre homenatge a 
totes les persones que d’una manera o altra treballen, 

any rere any, per tal de, com diu el nostre Pregó, 
“ratifi car la promesa, de mantenir sempre encesa, la 
llum de l’amor fi lial”.

Comissions de Festes, Clavaris i Majorals, veïns que cada 
any engalanen els seus balcons amb antics cobertors, 
dones que fan rotllets i primes de forma totalment 
artesanal, dolçainers, tabaleters i bandes de música, 
balladors de boleros i jotes, pirotècnics, forns que obren 
les seues portes als veïns convertint-se d’aquesta 
manera en part fonamental de la festa. I perquè no, 
entitats, organismes, empreses i comerços que donen el 
seu suport econòmic tan necessari avui en dia.

No estan en aquest llibret totes les Festes de Carrer, sí 
la gran majoria, i demanem disculpes per no haver estat 
capaços d’obtenir la mostra completa de les festes que 
avui en dia són una realitat al nostre Poble.

Com associació cultural que som, entenem l’esforç 
que suposa mantenir-se viu, adaptar-se als temps 
que corren, i conscienciar a les noves generacions 
de la necessitat d’arreplegar el testimoni dels seus 
avantpassats. Amb il·lusió, gent compromesa i el suport 
dels veïns, estem segurs que ho aconseguirem.

Visquen per sempre les Festes de Carrer de Castelló!

Les Festes de Carrer 
de Castelló
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És la festa dels carrers que estan al voltant del cau 
de la Sèquia Major, és a dir, el carrer Governador 
i els seus voltants.

Segons diu la història, l’origen d’aquestes festes es 
remunta al segle XVIII. Segons pareix, el rei Carles III, 
enfront de la quantitat de confraries, gremis, grups de 
veïns, ..., que hi havia en aquella època, va sol·licitar una 
relació escrita a l’alcalde de Castelló de tots aquests. 
Així, en 1770, entre altres festes apareix la festa del 
carrer Calderers i voltants (Vora Sèquia) en honor a 
Sant Roc.

Resulta evident que la tradició ens ve de lluny i per això 
es treballa perquè perdure.

No sabem en quina època de l’any se celebraria la 
nostra festa, però el que és cert és que aquesta, en 
les darreries del segle XIX, era la més matinera de totes 
les festes de la ciutat de Castelló. Durant molts anys se 
celebrava el mateix dia 1 de gener. Quan la celebració 

Sant Roc 
de Vora Sèquia
Per Comissió de Festes de Sant Roc de Vora Sèquia
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de la Nit Vella es va popularitzar més, va ser necessari 
canviar la data de la festa per raons d’assistència i 
participació. Ara, la festa se celebra el primer cap de 
setmana després de Reis.

Les festes només duren un cap de setmana, començant 
el divendres a la nit i acabant el dilluns a la vesprada 
amb la missa en record dels difunts del barri.

Evidentment l’acte més important és la processó amb 
el Sant i la missa; no obstant i això, la comissió intenta 
programar actes festius per a tots i totes les edats; així, 
hi ha sopar de pa i porta, ronda al sant, concurs de 
dibuix infantil, conta contes, mag, “bolilleres”, “bureo”, 
etc.

És la comissió l’encarregada d’organitzar, programar, i 
portar a terme tots els actes. Ací també hi ha hagut un 

canvi respecte a l’antigor. Abans era el clavari el que 
s’encarregava de tot i corria amb tot el cost de la festa. 
Ara no, el clavari només té l’obligació de tindre al sant 
en sa casa durant un any i desfi lar en la processó com 
a tal.

La festa es pot dur endavant per la quota anual que 
paguen els socis, per l’ajuda del Patronat de Festes, i 
d’alguna subvenció que ens dóna alguna entitat. El cert 
és que, els ingressos cada vegada són més escassos i 
a la gent del barri li costa participar-hi; de fet, portem ja 
dos anys seguits sense clavaris.

I encara així, amb tant d’entrebancs, hi ha una comissió 
que tira del carro per què aquesta festa tan antiga 
continue celebrant-se.

Visca Sant Roc de Vora Sèquia!

· Sant Roc de Vora Sèquia
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De bell nou, el Carrer Sant Blai de Castelló 
torna a estar de festa, ...de festa major. No 
descobrirem res d’extraordinari si ens afermem 

en la necessitat inajornable de recuperar la festa de 
carrer, que és com dir festa nostra i festa popular, 
com a signe de continuïtat de la millor tradició 
castellonenca i símbol viu de què el poble, tot i que de 
vegades inconscientment, sap ajuntar l’herència dels 
avantpassats amb la fi delitat a la terra  i a les exigències 
lúdiques de la societat dels nostres dies.

El carrer ha estat des de sempre el lloc i l’espai comunitari, 
on la gent s’ha trobat per compartir experiències vitals, 
treballar i viure amb una intensitat gens artifi ciosa, 
motivada per interessos comuns i atenta a celebrar els 
esdeveniments que a tots ens afecten.

Tradició, treball, sentiments i devocions particulars 
s’han ajuntat des del segle XVIII als carrers de la nostra 
Vila i Ravals, comboiant la festa a redós d’un factor 
defi nitori, com era la commemoració del dia de la festa 
dels seus patrons.

La festa de carrer, que amb una continuïtat admirable, 
de generació en generació s’havia convertit en un 
vencill de sentiments, de motivacions religioses i 
necessitat d’esplai d’un grup social concret, renaixia 
amb noves forces en un moment històric com va ser en 
tots els aspectes els anys de la postguerra. Una època 
de replantejament a tots els nivells.

LA RECUPERACIÓ EN LA POSTGUERRA
El poble, la base social, va acollir de nou el fenomen 
amb renovada il·lusió, no oblidant que allò que realment 
es desitjava era amagar al baül dels records els tràgics 
anys passats. En aquell moment, els barris de Castelló, 
els carrers, ravals i ravalets, nuclis fonamentals de la 

El carrer Sant Blai de 
Castelló
Una festa recuperada per al Patrimoni Cultural de la Ciutat
Per Mossèn Josep Miquel Francés Camús. 
Prior de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó i Ex-president de les Festes de Sant Blai
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vida i la història de la Ciutat, van forçar la imaginació 
per recuperar les seues festes tradicionals. El carrer 
va ser el protagonista durant un temps. Però la crisi 
estava molt prop. El poble, per una banda, va perdre 
de seguida el control de la festa, amb un direccionisme 
per part de determinats estaments polítics.

Per una altra, la festa de carrer va quedar abandonada 
a la seua sort, considerada des de les instàncies 
ofi cials poc menys que anacrònica, poc vàlida i gens 
interessant per a la recuperació i reconstrucció del 
folklore, tal com s’entenia aquells anys.

LA CRISI DELS ANYS 60 I LA RECUPERACIÓ
Després encara va vindre la gran crisi els anys 60 i la 
dels defi nitius 70, amb tota una sèrie de connotacions 
poc favorables per a la seua recuperació. L’església, si 
primer havia prohibit els balls i “reprimit” les diversions 
considerades més “paganes”, més endavant amb 
l’aplicació errònia i maximalista de les directrius del 
Concili Vaticà II, pràcticament va forçar els veïns 
d’algunes demarcacions a abandonar aquelles 
manifestacions de religiositat popular, que molt 
difícilment, segons alguns capellans, s’avenien amb la 
pretesa “puresa de la fe”.

L’aparició d’altre tipus de distraccions substitutòries, 
els balls organitzats a recintes tancats, l’èxode massiu 

de la població els diumenges cap als llocs de segona 
residència i una nova “coentor”, més ridícula encara 
que la que criticava aquestes festes, van acabar 
arremetent-les.

Són els anys en què desapareixen les festes del carrer 
Sant Vicent, les del Portal de la Puríssima, les de Santa 
Bàrbara, Sant Roc del Raval, el del Pany de Santo 
Domingo, o Sant Roc del Canyaret, les del Salvador al 
carrer de Tosquella i bona part de les festes de l’Agost. 
Algunes van sobreviure, però reduïdes ja a la mínima 
expressió.

Així, la festa que al llarg dels segles va ser festa de 
poble i de carrer per excel·lència, es va convertir en 
festa de minories, ridiculitzada per uns, menyspreada 
per altres i anacròniques per a molts.

CAPDAVANTERA, LA FESTA DEL CARRER DE 
SANT BLAI
Amb això es provocava el dilema entre els desitjos d’un 
sector de la població, els condicionaments del moment 
històric i els interessos dels organismes ofi cials, civils 
i religiosos, obstinats a convertir la festa de carrer en 
una simple mostra folklòrica, fossilitzada i buida de 
continguts. Tot en uns moments en què qualsevol intent 
de recuperar les arrels populars i la identitat perduda, 
semblava una utopia.

· El carrer Sant Blai de Castelló. Una festa recuperada per al Patrimoni Cultural de la Ciutat
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Però les nostres festes de carrer, no només a la ciutat 
de Castelló, estan ací. Algunes ferides de mort, altres 
mantenint-se com poden, només per la voluntat dels 
veïns i pel record de la tradició dels seus pares, i unes 
poques, com les del carrer Sant Blai, ja recuperades 
per al patrimoni festiu i cultural del nostre poble.

És el cas de la festa de hui al carrer de Sant Blai de 
Castelló. Els balcons tornaran a adornar-se amb 
cobertors; les xiquetes del paner desfi laran darrere del 
sant, portant les cistelles del pa beneït. Els coets ens 
tornaran a omplir el carrer de l’olor de la pólvora i la nit 
de llum de colors. Els balls de la terra reviuran el folklore 
més popular, els xiquets reviuen els jocs tradicionals 
dels barris de Castelló. I tot mentre es recuperen 
els símbols de la nostra identitat, signifi cacions, i 
motivacions sempre expressades en la nostra llengua.

La festa del carrer de Sant Blai, una de les més 
populars, tornarà hui a enlairar el seu crit de continuïtat, 
de recuperació de la nostra consciència col·lectiva de la 
millor tradició del nostre poble, convertint-se en model 
i exemple de com, la voluntat popular pot encara fer 
miracles.

Evidentment una festa d’aquestes característiques no 
pot caure en l’oblit. I estareu amb mi que, la pèrdua de 
les nostres tradicions als carrers de Castelló són, si més 
no, un senyal evident del deteriorament en què hem 
caigut en anys passats i del qual intentem eixir. I la seua 
recuperació i revitalització un pas endavant per retornar 
a les arrels, qüestions, i vigoritzats pel compromís que 
tots tenim cara a la Ciutat i al País.

BIBLIOGRAFIA:
- Extret del llibre El carrer de Sant Blai de Castelló. 
Història i Festa. Editat pel Servei de Publicacions de la 
Diputació de Castelló l’any 1997, pàg.115-117.

- Publicat al diari “Mediterraneo” el 5 de febrer de 1984.
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· El carrer Sant Blai de Castelló. Una festa recuperada per al Patrimoni Cultural de la Ciutat
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El carrer més important
que hui hi ha a Castelló,
és el carrer de Sant Blai,
que és carrer i carreró.

Una cosa hem demanat
a nostra Corporació,
que arregle i posen la llum
al nostre antic carreró.

Han dit que presidirà
enguany Ramon “el cartero”,
una bonica carrossa
que ha fet Fèlix Artero.

El serratí de La Serra
també és de la Comissió,
ell diu que sap molt de obres
però poc de processó.

Tocant-nos el esquellot
va dient Pere “el Vaquero”,
demà tocarà diana
el beneït del “cartero”

A les xiques més fadrines
els donarem bons consells,
que se posen minifalda
i no facen cas dels vells.

Les xiques d’este carrer
vaig sentir dir a la gent,
són capollets de La Plana
que brillen més que l’argent.

La despedida els daré
a l’estil de Castelló,
visca el bon bisbe Sant Blai
i la Verge del Lledó.

JOTA DE CASTELLÓ PER AL CARRER DE SANT BLAI

Joano el del ratjolar.
Lletres escrites per la Rondalla “Els Llauradors”, per a les Serenates del Carrer Sant Blai.

· El carrer Sant Blai de Castelló. Una festa recuperada per al Patrimoni Cultural de la Ciutat
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A través del culte tributat als sants s’ha expressat 
al llarg dels segles la fe que la societat medieval 
tenia en si mateixa i en el seu ideal, la seua voluntat 

de romandre i de superar els enfonsaments passatgers 
o l’hostilitat de les persones i de les coses. I, si alguns 
sants medievals segueixen sent venerats en els nostres 
dies, és, sens dubte, perquè les generacions posteriors 
han reconegut que els seus avantpassats van posar en 
aquella devoció el millor de si mateixos, situant en ella les 
seues successives concepcions del que havia de ser la 
perfecció humana encarnada en el model de vida que es 
proclama amb cada canonització.

En efecte, ningú posa en dubte la profunda evolució que 
ha signifi cat la cristianització en el camp de les relacions 
entre l’home i la naturalesa durant l’Edat Mitjana. Destruint 
els boscos sagrats i substituint el culte de les fonts pel 
dels sants, l’Església es va llançar, des de les acaballes 
de l’Antiguitat, a una empresa de llarg abast la fi  del qual 
era, ni més ni menys, que el d’antropomorfi tzar l’univers 
i sotmetre el món natural en aquest procés. I apropar-se 
científi cament i objectivament a aquest problema signifi carà 
posar en evidència eixe aspecte fonamental de la seua 
acció que ha sigut oblidat durant molt temps.

En tals circumstàncies, el sant és, abans de res, un home 
mitjançant el qual s’estableix un contacte entre el cel i la 
terra. Més encara, en una societat medieval que estava 
a la vora de la desintegració, en la qual les persones van 
estar angoixades per la idea de perdre la seua identitat i la 
seua llibertat, els sants podien restituir la confi ança i oferir 
perspectives de salvació en la vida quotidiana. D’eixa 
forma, convertint-se en patró celeste de la catedral i de la 
ciutat, el sant reforçava el prestigi del seu representant i, 
molt ràpid, successor en aquest món, el bisbe.

És curiós fer notar que, mentre el sant de l’Antiguitat tardana 

Vicent Ferrer 
(1350-1419)
De predicador a sant en l’Edat Mitjana
Per Germán Navarro Espinach
Director del Departament d’Història Medieval, Ciències i Tècniques Historiogràfi ques i Estudis 
Àrabs i Islàmics

Sant Vicent Ferrer, dos detalls d’un retaule de la catedral de València 
que va ser obra de Jacomart (segle xv)
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era un 
adepte de la vida passiva i cercava la perfecció a través de 
la renúncia al món, l’Edat Mitjana es caracteritza sobretot 
per fi gures de caps religiosos i de fundadors profundament 
compromesos en la vida activa. En aquella època, de fet, 
l’Església s’havia convertit en animadora de la societat, en 
particular en les ciutats, on es va estrényer cada vegada 
més el vincle entre la santedat, el poder i la noblesa de 
sang. En conjunt, Occident heretarà dels primers temps 
de l’Edat Mitjana tot un seguit de representacions mentals 
en el camp de la santedat que només lenta i parcialment 
es posaran de nou en discussió en el transcurs dels 
segles següents. Entre eixos trets fonamentals fi guren 
la preponderància masculina (el noranta per cent dels 
sants de l’època són homes), la dels adults -la infància 
no suscitava en aquells dies gens d’interés particular- i, 
sobretot, els estrets vincles entre naixement en àmbit 
privilegiat i perfecció moral religiosa.

Al fi nal de l’Edat Mitjana, durant el segle XV, s’assisteix 
a una reconquesta de l’opinió per part dels elements 
més dinàmics del clergat en el mateix terreny en el qual 
s’havien situat els profetes i els visionaris: el de la paraula 
convertida en un valor fonamental dins d’una societat on 
les masses anaven assumint un pes cada vegada major, 
encara que romanien, en gran manera, excloses del 
món de l’escriptura i de la lectura. Precisament, quan es 
considera la llista dels principals sants del fi nal de l’Edat 
Mitjana impressiona el lloc que ocupen en ella els grans 
predicadors de l’època: Vicent Ferrer (mort en 1419), 
Bernardino da Siena (1444), Juan de Capistrano (1456), 
Giacomo delle Marxa (1476), etc. No era una novetat 
absoluta, ja en el segle Xlll l’Església hi havia canonitzat a 
oradors sacres com a Sant Antonio de Pàdua, franciscà, i 

Sant Pere Màrtir, dominic, però en el segle XV el fenomen 
adquireix una amplitud sense precedents. En tot Occident, 
els únics religiosos, si exceptuem a alguns eremites, que 
desperten l’entusiasme de les multituds són predicadors 
que consagren la seua vida i les seues forces al ministeri 
de la paraula.

Recorrent Europa, d’Aragó a Bretanya i d’Itàlia a 
Polònia i Croàcia, aquests religiosos es diferenciaven 
clarament del clergat al qual estaven habituats els fi dels. 
Desplaçant-se de ciutat en ciutat en la més gran pobresa, 
tenien, no obstant açò, temps per a fer-se conéixer pels 
seus oïdors, perquè sovint els consagraven tot un cicle 
de sermons -per exemple durant una quaresma- el que 
els permetia familiaritzar-se amb els problemes d’aquesta 
i aquella ciutat i amb els dels seus habitants. Més que 
una predicació les seues intervencions fan pensar en 
grans espectacles ben organitzats, autèntics meetings 
o reunions de happening, dels quals eren, al mateix 
temps, els organitzadors i els protagonistes estel·lars. 
Parlaven en general a l’aire lliure, des d’una tarima de fusta 
construïda per a l’ocasió o en un improvisat pedestal de 
qualsevol gènere, i estaven acompanyats de confessors 
que gaudien del poder d’absoldre els pecats reservats 
als bisbes o al papa, i a voltes de fi les de penitents -els 
convertits de la vigília, que complien així una espècie de 
peregrinació expiatòria- els quals es dedicaven a exercicis 
de fl agel·lació o devoció abans que l’orador prenguera la 
paraula. Aquest últim parlava generalment de les grans 
veritats necessàries per a la salvació, però més des d’un 
punt de vista moral que dogmàtic.

Preocupat per impressionar i commoure al seu variat 
auditori, el predicador medieval intentava sobretot 
despertar en els fi dels la consciència dels seus pecats i 
portar-los al penediment. En cas d’èxit, el predicador exigia 
senyals tangibles de la revolució espiritual que s’havia 
verifi cat sota la seua infl uència, i la missió concloïa sovint 
amb un acte de fe en el qual eren cremats en una foguera 
els jocs d’atzar i els ornaments femenins superfl us. Però 
el desig de conversió que animava a aquests sants anava 
més enllà de la moral individual. Conscients de viure en 
un món on els costums només estaven feblement infl uïts 
pel missatge cristià, s’esforçava per a introduir l’evangeli 
en la vida social. Per açò no vacil·laven a assumir el paper 
de pacifi cadors, reconciliant famílies enemigues i clans 
antagonistes, i a posar remei als mals que patien els 
pobres i els marginats.

En el transcurs de la seua predicació es van crear hospitals 
per als malalts i es van fundar montes de piedad per a 
lluitar contra la usura. Per a donar a aquestes iniciatives 
garanties d’estabilitat, els servidors de Déu es van valdre 
sovint dels poders o estatus més conformes amb l’ètica 
cristiana, en particular contra el luxe descarat dels rics i les 
pràctiques comercials i fi nanceres il·lícites de la burgesia 
mercantil. Així, doncs, en el clarejar dels temps moderns la 

· Vicent Ferrer (1350-1419). De predicador a sant en l’Edat Mitjana
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santedat cristiana reprenia la tradició d’acció social pròpia 
del començament de l’Edat Mitjana, eclipsada durant 
segles pel prestigi dels ideals monàstics i espirituals.

Òbviament, de totes aquestes característiques generals 
comuns als predicadors canonitzats en l’Europa medieval, 
un exemple paradigmàtic ho constitueix Vicent Ferrer. 
Nascut a València en 1350 i mort en Vannes en 1419, va 
ser un religiós dominic, mestre en teologia i predicador 
general. Des de 1368 a 1391 es va dedicar especialment 
a l’estudi i a l’ensenyament a València, Lleida i Toulouse. 
Va ocupar la càtedra de teologia de la catedral de València 
durant 1385 i 1390. D’aquesta etapa són les seues obres 
La suposición de los términos, escrita en 1374 i La unidad 
del universal. Com a home d’Església i de prestigi es va 
veure immers en el problema del Cisma d’Occident en 
qualitat de delegat del cardenal Pedro de Lluna, en el 
pontifi cat de Clement VII i després com a conseller del 
mateix Benedicto XIII, el Papa Luna, qui li va cridar a la 
Cort d’Avignon, on va residir fi ns a 1399, en què iniciaria 
la seua etapa de predicador itinerant. Des d’allí, Vicent 
Ferrer va defensar la legitimitat de Benedicto XIII i la 
unitat de l’Església. El seu pensament i la seua actuació 
estan continguts en el seu Tratado del Cisma moderno 
de la Iglesia, de l’any 1380. Després de les converses de 
Perpignan i fracassats els requeriments del rei Fernando 
a Benedicto XIII, el monarca va encarregar a Vicent Ferrer 
que llegira l’acta de sostracció de l’obediència al Papa 
Luna, el 6 de gener de 1416.

El nostre personatge va ser pacifi cador de pobles i d’en-
frontaments familiars -com en la ciutat de València- i la 
seua actuació política va ser clau en el compromís de 
Casp al que va acudir com a representant valencià per a 
l’elecció del successor del rei Martín l’Humà. Un esdeve-
niment històric on va defensar la candidatura de Fernando 
d’Antequera, qui resultaria triat. El 28 de juny de 1412, va 
llegir l’acta d’elecció i va predicar en la missa celebrada pel 
bisbe Domingo Ram.

De fet, la seua activitat més coneguda és la predicació, 

en itinerància i de caràcter de reforma i conversió. Va 
evangelitzar per la península Ibèrica, França, Itàlia i Suïssa. 
Va formar una confraria de disciplinants, amb fama de 
taumaturg i de rigorós ascetisme. La seua predicació 
en valencià era popular i viva. Dels seus sermons s’han 
publicat diversos volums en valencià i en llatí, quedant 
molts inèdits. Les línies de la seua espiritualitat es veuen 
precisament en el Tratado de la Vida Espiritual. El seu 
procés de canonització ho inicia en 1455 el papa Calixto 
III, sent elevat a la santedat per Pío II en 1458.

No obstant açò, cal afi rmar que, entre els textos conservats 
del sant valencià, destaquen sobre qualsevol dels seus 
tractats i obres espirituals aquells que arrepleguen i 
anoten les seues predicacions. Per sobre de les edicions 
llatines incunables, de les nombroses traduccions i còpies 
repartides per tota Europa són especialment cridaners i 
autèntics els manuscrits conservats a València, a causa 
del procés de redacció en què van ser compilats i a les 
seues característiques intrínseques.

La vivacitat expressiva d’aquests (jocs amb l’idioma, 
estil directe, dicció subjecta als impulsos del moment) 
els superposa als anteriors no solament per qüestions 
fi lològiques i estètiques sinó per la seua estructura 
mateixa. Mentre que els llatins pretenien compondre un 
model didàctic de sermonari o una recopilació de lectures 
piadoses i edifi cants, els que estan en valencià arrepleguen 
els comentaris directes realitzats, i fi ns i tot continguts 
glossats amb referència immediata a la vida diària tal com 
van ser predicats.

Fins a nosaltres han arribat aproximadament poc més 
de tres-cents sermons agrupats en quatre volums que 
es conserven en la catedral de València, tots els quals al 
costat dels que componen el seu Quaresma han sigut 
editats respectant la redacció original que se’ls va donar 
amb prou faenes uns anys després de la mort de Vicent 
Ferrer. El primer grup a què ens referim comprén sermons 
predicats al llarg de tota la geografi a europea seguint el seu 
dens itinerari missioner (inclosa la península Ibèrica) entre 

· Vicent Ferrer (1350-1419). De predicador a sant en l’Edat Mitjana

Els anys que no se celebrava la festa popular, Eugenio Beltran i la seua dona Rosita agafaven al Sant amb un taxi i el portaven a la Trinitat per tal de celebrar el seu dia gran
AC G t 15

La comissió de festes col·loca la gran traca al llarg del carrer Sant Vicent
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1412 i 1419, mentre que el segon correspon als predicats 
a València en la Quaresma de 1413. Entre tots dos grups a 
més existeixen ostensibles diferències de redacció.

Els primers van ser compilats a través de les notes que 
prenien alguns dels seus seguidors, tal com els sentien 
o entenien, sent després ordenats de forma litúrgica, 
col·leccionats i copiats amb major o menor precisió, 
distribuint-se amb posterioritat per tota Europa per a 
formació de religiosos o com a lectures piadoses per als 
laics. En aquest sentit, hem de precisar que en ser presos 
de viva veu pels seus seguidors i deixebles es conserven 
paràgrafs sencers idèntics a les expressions utilitzades pel 
sant. És més, existeixen abundants proves escrites que 
certifi quen aquesta mecànica de confecció, ja que els 
escrivents, sentint-li en el valencià que sempre va utilitzar 
per a predicar deixaven de traduir algunes de les paraules 
i expressions al llatí perquè no trobaven amb la sufi cient 
rapidesa les seues equivalències.

El grup de sermons que compon la Quaresma va seguir 
un altre procediment d’elaboració, i fi ns i tot s’ha adduït la 
possibilitat que aquests hagueren sigut escrits per la seua 
pròpia mà, encara que quasi amb tota seguretat es va 
emprar un redactor interposat que prenia notes al dictat. 
Així, el sant retirat en la seua habitació llegiria en veu alta 
l’Evangeli sobre el qual havia de predicar, triaria el text i 
l’assumpte, i es posaria a pensar a viva veu. De forma 
simultània un escrivà, ajudant o deixeble, prendria notes a 
tot córrer. És a dir, els sermons de la Quaresma constituirien 
una base o guió per a una posterior predicació, i d’ací les 
diferències d’estil respecte als anteriors. El compilador no 
solament és diferent sinó que el discurs està molt més 
condensat, cuidat i retocat sobre la base de l’existència 

d’una lectura prèvia, mentre que en la primera sèrie 
predomina una major agilitat i espontaneïtat oratòria.

Vicent Ferrer no solament constitueix per antonomàsia el 
prototip de sant miraculós medieval per la seua prodigiosa 
capacitat d’obrar miracles que fregava la llegenda, sinó 
també el de personatge carismàtic per al poble. Un poble 
que va constituir l’objectiu primordial de la seua inquietud 
moralitzadora i per açò es dirigia a ell utilitzant de la forma 
més crua la llengua que les gents empraven. La meta del 
sant era la correcció cristiana dels hàbits i els costums, i 
per a açò feia constants referències a les mateixes, captant 
i dirigint l’atenció de les masses sense altres recursos que 
l’exercici de la penitència i la seua elocució avassalladora.

A més, Vicent Ferrer engegava intencionadament unes 
estudiades tècniques de predicació. El contingut del 
sermó estava en relació directa amb els recursos oratoris i 
el subjecte receptor del missatge. La seua paraula càlida i 
insinuant penetrava en les ànimes, les commovia i rosegava 
portant-les fi ns a transformacions radicals que reformaven 
els hàbits que pretenien ser pecaminosos. El nostre 
personatge parlava per a cada ànima i a cada consciència, 
ja que el sermó es convertia a poc a poc en individual 
mitjançant una actitud expositiva de polèmica raonadora, 
que era, inevitablement, convincent. El seu auditori, el 
seu públic, era una massa informe, analfabeta, senzilla i 
emotiva, que aconseguia entendre amb facilitat les seues 
exposicions doctrinals. És més, malgrat que no utilitzava 
abundants cites llatines sempre remetia a autoritats 
espirituals intercalant exemples validatoris. La necessitat 
d’acomodar-se al nivell de l’auditori era imperativa, i en un 
afany extraordinari per ser comprés actualitzava fi ns i tot el 
vocabulari dels textos evangèlics: així l’arpa del rei David 
es convertia en una guitarra, o el nom de les monedes 
romanes ho canviava pel de la moneda valenciana a l’ús en 
aquella època, tot açò amb vista a fer actual i més propera 
a les gents aquella antiga història bíblica.

Vicent Ferrer desitjava commoure per a convéncer i 
arrossegar a moltes persones, per la qual cosa havia 
d’emprar un llenguatge ple de tots els caràcters i 
connotacions populars (vivacitat, precisió, estridència, 
riquesa i color). Per açò la seua oratòria es pot qualifi car 
de populista, sent molt més interessant que la mateixa 
estructura narrativa dels seus sermons. Per a aconseguir 
els seus objectius, utilitzava multitud de recursos fi lològics, 
lingüístics, gramaticals i semàntics. Al llenguatge col·loquial 
unia interjeccions, exclamacions, onomatopeies per a 
indicar sorolls i accions, sufi xos diminutius, augmentatius 
i partícules pronominals que donaven familiaritat i to 
efectiu, allargava les síl·labes tòniques dels noms per 
a cridar l’atenció. I de forma simultània per a il·lustrar la 
seua doctrina utilitzava exemples, paràboles, apologies, 
rondalles, llegendes, metàfores, relats pintorescs, 
anècdotes, semblances, històries morals, narracions 
de miracles, martiris i vinyes de sants, incloent-hi fi ns i 

· Vicent Ferrer (1350-1419). De predicador a sant en l’Edat Mitjana
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tot diàlegs entre els seus protagonistes, i fragments de 
converses captats en el carrer en boca de dones o xiquets.

Sens dubte, tot açò condensava l’atenció dels feligresos 
de la València medieval. I potser avui dia, en els llindars 
del segle XXI, eixa necessitat de fer-se comprendre a tota 
la gent que siga possible, a com més gent millor, segueix 
col·locant al nostre sant entre les fi gures més volgudes  
admirades de la història eclesiàstica. En l’actualitat, el 
seu model de predicació no està tan llunyà dels desitjos 
de molts cristians que en els sermons que escolten dels 
sacerdots, esperen una mica més que una recriminació 
paternal o una crítica destructiva. Cerquen, tal vegada, 
ajuda per a comprendre el món en el qual viuen i poder 
fer més suportable el dia a dia. Més que mai, avui hauran 
de proliferar dins de l’Església catòlica els predicadors que 
actualitzen el missatge cristià, estimulen la consciència 
crítica dels feligresos, i potencien menys el terror al futur 
incert i més l’esperança i el valor de la vida entre el seu 
auditori. Vicent Ferrer no va dubtar a fer-ho fa quasi sis-
cents anys.

Agraïm a N’Emilio Amat, Na Sofi a Mir i a la Comissió de 

Festes del carrer Sant Vicent la cessió de les imatges 
corresponents a les festes del carrer.
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N’Eugenio Beltran i la Gaiata 5 Hort dels Corders, encapçalada per 
Juanvi Bellido i Alberto Guinea, van recuperar la festa popular del 
carrer Sant Vicent

Un somriure afable, confiat, sincer. Aquesta va ser la meua primera 
impressió en conéixer a Eugenio i posteriorment a Rosita..

Hi ha persones que per naturalesa tenen la capacitat de fer-te sentir 
bé. Amb Eugenio t’adonaves que el teatre del món es desdibuixava, 
que no serveix de res voler aparentar, que la virtut més gran és 
la transparència més grossa d’esperit, i que oferir als qui coneixes 
el que eres, et fa sentir millor alhora que fa sentir millor als qui 
t’envolten. També vaig aprendre que l’edat no és un problema per 
a l’amistat, sinó un avantatge, i moltes altres coses que guardaré 
sempre com a lliçons de vida.

El treball desinteressat d’Eugenio per Sant Vicent, la il·lusió per 
veure complides les festes i que “no falte de res que es puga 

pagar, que Sant Vicent és Patró de Castelló”, van marcar els 
anys amb els quals vaig aprendre com a secretari els secrets de 
l’organització de les Festes de Carrer. Amb uns inicis difícils i plagats 
de complicacions, va saber fer aquesta labor senzilla, doncs era un 
home tremendament intel·ligent, espavilat i al que no li passava per 
alt un termini, un agraïment i amb un saber estar fóra de l’habitual.

Amb orgull puc dir que gràcies al treball d’Eugenio durant aquests 
anys, el futur de les Festes del carrer Sant Vicent està assegurat, 
doncs tots els que ara estem en la junta de festes estem units i 
il·lusionats amb les Festes gràcies a ell.

Amb admiració i agraïment,
Juan Vte. Centelles.. Secretari Festes de Carrer de Sant Vicent
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Les festes 
del carrer 
Sant Cristòfol
Per Ángela Safont Piñón

Germanor, respectar la nostra tradició, la nostra 
cultura, conviure amb els nostres veïns, 
fraternitat, amistat, per tot açò se celebren les 

festes del nostre carrer, pel sentiment de fer poble, de 
fer comunitat, de no oblidar els costums i tradicions 
que els nostres majors ens han deixat de generació en 
generació.

Les festes del carrer Sant Cristòfol són també les 
festes dels carrers que l’envolten (fent més gran, si 
açò és possible, el sentiment d’unitat); són també les 
festes del carrer Terol, Poeta Verdaguer, Bisbe Beltran 
i la plaça Mallorca. Quan arriba l’estiu, el segon cap 
de setmana de juliol, el nostre carrer s’engalana, es 
vesteix de festa. Grans i menuts sortim a celebrar-ho 
amb familiars i amics. Els nostres veïns que abans 
eren llauradors de soca (de Castelló) i ara, gràcies 
a la globalització, són un grup molt més heterogeni, 
ara som els de Castelló de Bulgària, els de Castelló 
de Romania, els de Castelló del Marroc, els de 
Castelló de Rússia… i totes aquestes persones, amb 
cultures i religions tan diferents, som un exemple de 
convivència i de respecte mutu que es veu representat 
tres o quatre dies a l’any en les festes en honor a Sant 
Cristòfol.

Hi ha una anècdota que m’encanta i que molt poca 
gent coneix; segons conta N’Àlvar Monferrer en el 
llibret de festes del carrer de l’any 2006, En Josep 
Pascual i Tirado, que era molt catòlic, es va inspirar 
en Sant Cristòfol per a crear a aquell homenàs i tan 
bona persona que era Tombatossals. No debades, el 
conqueridor de les Illes Columbretes i primer conreador 
del terme de Castelló, li tenia tanta devoció que sempre 
sortia a la lluita amb aquell crit tan característic d’ell i la 
seua conlloga: Per Sant Cristòfol…!
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Però, el nostre carrer no sempre es va dir així. Segons 
conten les cròniques i el relat d’En José Prades, els 
jurats amb motiu d’haver cessat una epidèmia que havia 
atacat a la població, van sol·licitar que Sant Cristòfol 
fos anomenat patró de Castelló el dia 10 de juliol de 
1698, dia en què l’Església celebrava la festivitat del 
sant. Aquesta petició va ser acceptada pel Papa el dia 
31 de març de 1703, i ordenat precepte de tota la vila. 
Quan el carrer va tenir necessitat que es titulés, se li va 
posar aquest nom, però no l’ha tingut sempre. En el 
ple del 25 d’agost de 1936 al carrer Sant Cristòfol el 
canvien pel nom Acaso (famós anarquista). En fi nalitzar 
la guerra, la corporació local constituïda el 15 d’abril de 
1939 presidida per l’Alcalde En Vicente Traver i Tomàs, 
van aprovar retornar el nom de Sant Cristòfol el qual 
ens ha arribat fi ns a l’actualitat.

Conten els nostres majors que abans de la guerra es 
venerava a Sant Josep (a la plaça Mallorca encara 
queden vestigis, dues imatges del sant en taulells). 
El del carrer Sant Cristòfol no va tenir la mateixa sort, 
van cremar la imatge durant el confl icte bèl·lic. Però 
després de la guerra, a mitjans dels anys 40, les 
festes de Sant Cristòfol comencen a celebrar-se com 
es coneixen actualment. Primer, es realitza la imatge, 
gràcies a Manolo “l’Alcorí” que com era de l’Alcora i 
allí es venerava tant a Sant Cristòfol, va fer la imatge 
que dura fi ns a l’actualitat. Més endavant, l’any 1951, 
quan la junta va poder recaptar una mica de diners, es 
va fer la bandera, que és la que ens representa quan 
no pot anar el sant a alguna celebració eclesial (també 
aquesta és la mateixa).

· Les festes del carrer Sant Cristòfol
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Durant molts anys les festes començaven amb un 
pregó, on les carrosses les cedia l’Ajuntament, les 
dones, els homes i els nens del barri es vestien amb els 
vestits típics de Castelló, de saragüells, de llauradors 
i llauradores, de setí, de castelloneres. Es realitzaven 
balls regionals i amb carros arrossegats per vaques 
es repartien els famosos bescuits. Des del respecte 
a les nostres tradicions, les festes segueixen fi dels als 
actes heretats dels nostres avantpassats mantenint-se 
l’esperit genuí de la festa.

Els vincles de fi delitat als esdeveniments que al llarg 
de l’any es produeixen durant les festes casolanes del 
nostre poble, refermen la fi delitat als sants votats, bé 
donant gràcies per haver fi nalitzat la collita o bé en 
temps de pestes i penúries que a poc a poc anaven 
minvant als sofrits habitants de Castelló.

Deia Sanchis Guarner “La cultura popular és, doncs, 
la del nostre poble, l’elaborada per les classes humils 
de cada país, pels llauradors, menestrals arrelats a la 
terra cultivada, aferrats a les tradicions indiferents a la 
moda”.

Podem dir que mitjançant la potenciació com cal de les 
restes populars glossem els vincles de germanor entre 
tots i els senyals d’identitat d’un poble viu. I açò no és 
poc, ja que persones que organitzen i col·laboren amb 
les festes tenen un gran compromís i responsabilitat, 
a banda d’un treball abnegat i silenciós que al llarg de 
tot l’any moltes persones realitzen perquè les festes en 
honor a Sant Cristòfol no es perden. Sempre hi formen 
i formaran part del ric patrimoni de les tradicions 
castellonenques.

Visca Sant Cristòfol!

· Les festes del carrer Sant Cristòfol
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L’associació de Festes de Carrer i Barris de Castelló, 
a la qual pertanyen la majoria de festes populars 
que se celebren a la ciutat de Castelló, té com 

a objectiu principal agrupar a totes les associacions 
culturals que realitzen festes al llarg de tot l’any en 
els principals i cèntrics carrers de la ciutat i als barris 
d’envoltant.

Les Festes de Carrer o Festes Populars són l’execució 
un tipus d’oci i acte festiu, lúdic-religiós, que es va 
desenvolupar en tot l’estat a fi nal del segle XVIII i 
principalment durant el segle XIX. És l’expressió del 
poble per gaudir de la seua pròpia festa, per buscar 
el desenvolupament personal i col·lectiu en la gent, el 

carrer o el barri, creant les seues pròpies motivacions 
i sent capaços de autodesignar-les. L’organització de 
grups de veïns i veïnes que eixien de les seues llars per 
participar conjuntament en una festa. 

Les festes van anar a més però es varen veure 
truncades per la Guerra Civil, encara que en la dècada 
dels 60 moltes d’elles es tornaren a fer i les que faltaren 
per recuperar-se, s’havien perdut a fi nals dels 70, es 
van recuperar defi nitivament als anys 90. En l’actualitat 
hi ha 21 festes a la ciutat de Castelló i segons les 
últimes dades que tenim de les associacions, més de 
18.000 persones participen, d’una forma o una altra en 
aquestes festes, bé formant part de les associacions 

Verge del Carme i 
Sant Roc del Pany 
de Santo Domingo
Per Jorge Segarra Forcada
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o participant de forma activa en els actes que es 
realitzen. Perquè a la fi  les festes de Carrer són açò: 
participació, veïnat, implicació, convivència, passat 
i present; generacions que es troben al voltant d’una 
festivitat.

Les Festes de Carrer, normalment, tenen una duració 
de dos a cinc dies màxim, coincidint amb la festivitat 
que s’honra o amb la data marcada per tradició. 
Es desenvolupen al llarg de tot l’any amb el següent 
calendari:

VERGE DEL CARME

Les celebracions en honor de la Verge del Carme tenen 
constància des de 1925 segons daten les actes de la 
parròquia de Nostra Sra. del Carme, on hi havia una 
confraria que celebrava festes en el seu honor.

Hi ha hagut diverses etapes: 1925-1940 en coincidir 
en la guerra civil, 1940-1980 en la recuperació del 
patrimoni i fi nalment 1980-2000. És a partir d’aquest 
any que les festes agarren prou esplendor. Un grup de 
jóvens encapçalat per l’actual president Jorge Segarra 
és suggerit per a representar les festes que avui en 
dia agarrarien en la ciutat de la Plana. Es comencen a 
introduir nous actes i fi gures representatives. Les festes 
solen durar 9 dies en les que se celebra el novenari a la 
verge del Carme, se celebra una gran ofrena de fl ors en 
el seu honor el dia que es trasllada de casa del clavari 
eixint a l’església. L’acte més esperat és la presentació 
dels festers, en la que és presentada la Festera del 
Carme, que serà la fi gura femenina que presideix les 
festes, acompanyada de les seues dames i festers. És 

1. Sant Antoni 1a setmana de gener

2. Sant Roc de Vora Séquia 2n diumenge de gener

3. Sant Antoni de Venta Nova 31 de gener

4. San Blai Febrer

5. Sant Vicent 3r diumenge de Pasqua

6. M. de Déu del Lledó (A. VV) 2a setmana de maig

7. Sant Cristòfol 2a setmana de juliol

8. M. de Déu del Carme 16 de juliol

9. M. de Déu de la Balma 4a setmana de setembre

10. Sant Francés d’Assís 1a setmana d’octubre

11. Sant Francés Clara d’Assís 1a setmana d’octubre

12. Santa Bàrbara 1a setmana d’octubre

13. Sant Fèlix de Cantalici 2a setmana d’octubre

14. M. de Déu del Lledó 3a setmana d’octubre

15. Sant Roc del Raval 4a setmana d’octubre

16. San Roc de la Vila 2a setmana de novembre

17. Immaculada Concepció del 6 al 8 de desembre

18. San Nicolau 5 i 6 de desembre

19. Portal de la Puríssima 7 i 8 de desembre

20. San Roc de Cassola-Canyaret 3a setmana de desembre

21. San Roc del Pany de Santo Domingo Última setmana de desembre

· Verge del Carme i Sant Roc del Pany de Santo Domingo
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un nou model introduït en el 2006 que imitant el model 
dels quintos dels pobles afavorisca la introducció de 
la joventut en aquestes festes tan religioses. Eixe dia 
també és elegit el clavari que custodiarà la imatge per 
un any en sa casa, fi gura introduïda en l’any 2000. Se 
celebra una gran revetlla, Ofrena fl oral a les imatges 
de la Verge del Carme de la ciutat, Visita a l’Asil i a 

les Monges Carmelites, concurs de paelles i l’acte més 
esperat la festivitat de la Verge del Carme, processó 
que recorrerà els Carrers del barri de les Palmeretes 
fi ns a arribar a casa del clavari entrant on es farà la 
tirà de caramels i els deliciosos fartons i la refrescant 
orxata, obsequi als participants.

· Verge del Carme i Sant Roc del Pany de Santo Domingo
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SANT ROC DEL PANY DE SANTO DOMINGO

El començament d’aquestes celebracions populars 
és incert fi ns al moment. Es coneix l’existència d’un 
document, datat de 1770, on els majorals del Sant 
demanen permís a l’Ajuntament de Castelló per celebrar 
bous. La festa, amb les dades fi ns avui recollides, 
sembla haver-se celebrat ininterrompudament, amb tan 
sol dos períodes d’interrupció:

-La Guerra Civil de 1936-1939 i els anys de la postguerra, 
fi ns a 1944 aproximadament

-Des de fi nals dels setanta fi ns a desembre de 1994, en 
què s’inicia una nova etapa. Fins l’any de la recuperació, 
la imatge va ser dipositada en el Museu Etnològic de 

Fadrell per les últimes persones que van exercir de 
clavaris.

Des de 1994 la AAVV Bisbe Climent I adjacents, la que 
corre amb les despeses i les tasques d’organització, 
col·laborant amb ella moltes persones que han viscut 
durant molts anys en família aquesta tradició que ens 
agradaria seguir mantenint viva, ja que, almenys ha 
sobreviscut 229 anys. En aquest any de 1994, els 
veïns van pagar la restauració de la peanya i els seus 
accessoris i l’Excma. Diputació Provincial va restaurar 
la imatge que sembla, és l’única dels sants del carrer 
de la capital, que va poder ser salvada de la guerra civil, 
encara que juntament amb ella va aparéixer la peanya 
que avui tenim i que és donació d’un veí de la post 
guerra.

· Verge del Carme i Sant Roc del Pany de Santo Domingo
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Escoltant la veu dels nostres majors, perquè no es 
guarda cap llibre d’actes ni cosa semblant, ens 
narren com abans de l’any 1936 ja se celebraven 

les festes de la Verge de la Balma, amb una imatge 
molt més xicoteta que va ser cremada en la passada 
guerra civil, i açò també és memòria històrica.

Moltes imatges, quadres, etc., es van cremar al costat 
de les imatges de diversos carrers del Raval, inclosa 
també la del patró Sant Fèlix de Cantalici, en una gran 
foguera en la porta principal de la Parròquia de la 
Sagrada Família.

Passats els avatars de la guerra, es van remoure els 
desitjos de tornar a recuperar la festa del carrer Verge 
de la Balma i es va nomenar una comissió que va 
encarregar l’actual imatge amb la seua peanya.

Sent rector de la Sagrada Família el Pare Honorato 
de Vinalesa, Caputxino, en el llibre de cròniques de la 
comunitat, fa una ressenya al setembre de l’any 1950 
de la benedicció de la nova imatge de la Verge de la 
Balma, i la recuperació de les seues festes.

La festa començava amb la tallada de la “matissa”, fent 
fl ors de paper per a adornar els arcs de “matissa”. Els 
xiquets joguinejàvem mentre els majors ambientaven 
la festa.

Duraven una setmana i al principi es feien sobre el 8 de 
setembre, que és la festa de la Santa. Es començava 
el dissabte amb un pregó i el diumenge se celebrava 
la missa solemne amb sermó, portant a la Verge a 
la parròquia de la Sagrada Família. La Santa Missa 
se celebrava a les 10 del matí, i els veïns del carrer 
l’il·luminaven, acompanyant a la Verge. En acabar la 

Memòria de les 
festes del carrer 
La Balma
Per Veïns del carrer La Balma
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missa i el cant dels gojos, es retornava la imatge, en 
processó, a casa del clavari amb la corresponent “tirà 
de rotllets”.

A la vesprada-nit es traslladava la imatge de la casa 
del clavari on havia residit tot l’any, a la casa del nou 
clavari, on estaria la imatge de la Verge fi ns a les festes 
de l’any següent.

Les clavariesses, entrant i sortint, acompanyaven a la 
Verge vestides amb “teja” i mantellina. Les xiques de 
paner anaven davant de la Verge, 
portant un bescuit que, després, 
en carruatges i acompanyades per 
la junta, ho portaven a la casa del 
Sr. Alcalde, Sr. Governador i altres 
autoritats.

Durant la setmana, s’organitzaven 
jocs infantils, juvenils, …, destacant 
el “pal ensabonat”, al que concorrien 
molts pretendents, amb les butxaques 
plenes de terra, encara que pocs eren 
els que aconseguien el gall o la gallina 
que hi havia en la punta del pal.

El dolçainer era una altra fi gura a 
destacar. Tots els matins de la festa se 
celebrava la despertà amb coets i la 
dolçaina juntament amb el tabalet.

Els veïns del carrer participaven de grat preparant balls 
regionals que després es ballaven en el Pregó.

El “Bou” va ser una altra de les coses que va sorprendre 
els veïns. No s’anunciava, eixia del “corralot” i la 
gent, a pesar que era de cartó però amb una cara 
impressionant, i sabent que el portaven persones, la 
veritat és que imposava. La gent corria a amagar-se.

Pels anys 50-56 va entrar una junta que va 
LeLL s s xiquques de 

aaaa 

· Memòria de les festes del carrer La Balma
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portar espectacles d’una companyia de Vinalesa 
(València) i els veïns dels carrers adjacents acudien als 
espectacles, als balls i al bou.

A poc a poc el carrer s’ha anat despoblant de les 
persones que havien viscut allí des de sempre i van 

quedar tan sol unes cinc famílies on la Verge quedava 
custodiada.

Malgrat acabar-se la celebració de les festes, mai s’ha 
deixat de resar a la Verge el Sant Rosari cada dia 8 de 
cada mes, encara ara se segueix fent.

· Memòria de les festes del carrer La Balma
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De les antigues 
festes de sant Roc 
a les de sant Cristòfol
Per Manuel Carceller

Actualment les festes de carrer dedicades a sant 
Cristòfol són les úniques que se celebren dins 
del raval de la Trinitat, concretament al mateix 

carrer Sant Cristòfol, als de Teruel, Poeta Verdaguer i 
Bisbe Beltran i a la plaça Mallorca. 

Però, abans de la guerra civil del 1936, en aquest barri tenien 
lloc unes populars i concorregudes festes estiuenques 
dedicades a sant Roc. La data de la commemoració 
no era el mes de juliol, com ara en el cas de les de sant 
Cristòfol, sinó al voltant del 16 d’agost, festivitat del sant 
de Montpeller. Eren un exemple de les antigues festes de 
carrer al raval de la Trinitat, a la zona sud del nucli urbà, un 
espai oposat geogràfi cament al de Sant Fèlix. 

La celebració ciutadana dels carrers del raval de la 
Trinitat en honor de sant Roc es va iniciar en la dècada 
dels anys noranta del segle XIX i es va perdre el 1936, 
per causa de la guerra civil. Aquestes festes de sant 
Roc duraven tres dies, i en destacava com a acte 
popular una torrada de sardines a la plaça de Mallorca. 
Segons un costum antic, els clavaris o caporals de 
la comissió desfi laven en la processó amb un gaiato, 
com a emblema de la seua funció preeminent i signe 
d’autoritat. El 1911, el diumenge 8 d’agost, tenim 
documentada la realització d’un Cós Blanc o mena de 
cavalcada, de vesprada, i de balls populars, a la nit, a 
les festes dels anomenats carrers Fortuna, Mallorca i 
Sant Cristòfol. La notícia la prenem del diari Heraldo de 
Castellón, del 9 d’agost d’aquell 1911. 

Durant dècades es van celebrar aquelles festes fi ns a 
l’inici de la guerra del 1936. La imatge havia ocupat un 
destacat lloc al carrer, en una capelleta instal·lada a la 
façana d’una casa que va ser comerç de tapisseria. En 
un tràgic episodi de la guerra la imatge del sant, que era 

Imatge de Sant Roc del pany de sant Domingo, la imatge més antiga que 
es conserva de les festes de carrer
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de proporcions menudes, va ser cremada. Després, en 
la postguerra, aquelles festes d’estiu dedicades a sant 
Roc ja no van ressuscitar.

Enmig de la dura vida dels anys quaranta, època de 
racionament, de privacions i censures, a l’any 1950 va 
ressorgir la iniciativa de recuperar unes festes del barri. 
Personatges destacats d’aquella represa cívica van 
ser Vicent Martí, Caragol; Manolo Martín, l’Alcorí; José 
Archilés, el Degollat i Francisco Sanchis, Paco Còlera. 
Més tard s’incorporarien el soler Baptista Prades –
conegut com a Batiste el Poll–, Pepe el Vaquero, Joan 
Bonet Burgales, Domingo el Matalapero i el llaurador 
Vicent, el Geperut de Baralluga. 

De les festes dedicades a sant Roc només ens 
ha sobreviscut el testimoni oral d’Antoni Gómez, 
transportista amb carro de cavall, veí resident al 
carrer Teruel, que encara les va arribar a conèixer. Les 
manifestacions es van produir en 1975 i 1976, en les 
edicions número 525 i 577 del programa radiofònic 
Castelloneries, dirigit per Francesc Vicent, Quiquet de 
Castàlia. En podeu consultar la fi txa dels programes al 
web www.castelloneries.blogspot.com

FESTES DE SANT CRISTÒFOL

El carrer de Sant Cristòfol és un espai urbà creat al 
segle XIX. Quan tractem de l’actitud de l’Ajuntament de 
Castelló davant la religiositat popular, cal que recordem 
que l’article 270 de les ordenances municipals de l’última 
dècada del segle XIX determinava l’obligació municipal 
d’assistir a un cert nombre de festes religioses, i entre 
elles a les dels patrons de la ciutat. Per això cal destacar el 
fet que, des dels últims anys del segle XIX, es va suprimir 
la celebració municipal del patronatge de sant Cristòfol. 
L’afi rmació prové d’una fi gura política com era el regidor 
republicà Vicente Gea Mariño, que així ho va afi rmar en 
un plenari de l’ajuntament, celebrat el 20 de setembre 
del 1901. El metge Gea, un declarat anticlerical, va ser 

considerat, una década després, com el segon màxim 
dirigent del republicanisme castellonenc, després de 
Fernando Gasset.

Durant la Segona República, el 20 de maig de 1931, 
un grup de veïns va proposar el canvi de denominació 
del carrer de Sant Cristòfol perquè s’anomenara «14 
d’abril», aniversari de la proclamació de la república, 
però l’intent no va prosperar.

Durant el període revolucionari de principis de la guerra 
civil espanyola de 1936, l’Ajuntament de Castelló, presidit 
per Manuel Aragonés Cucala, va aprovar el canvi de la 
retolació de «San Cristóbal» pel de «Francisco Ascaso», 
un anarquista de la FAI, mort el 19 de juliol de 1936, en 
l’assalt a la caserna de les Drassanes de Barcelona. En 
la postguerra, el ple municipal del 28 de juny de 1939 va 
retornar el nom originari a aquest carrer.

Sobre el carrer de Sant Cristòfol i el propers carrer de 
Talecons i plaça de Mallorca hem recollit algunes dites 
populars que publiquem tot seguit:

Ixen bruixes per la nit,
que als serenos fan temor;
per la plaça de Mallorca,
i pel carrer Talecons.

Es tracta d’al·lusions a dos espais urbans del raval de 
la Trinitat, el del sud de Castelló. El carrer Talecons, 
ara anomenat de Sant Francesc, era famós per les 
seues tavernes. Per tant, l’al·lusió a les «bruixes» 
cal interpretar-la com a dones que busquen relació, 
prostitutes, que es passejaven per les tavernes 
buscant-hi clients.

Els del secà de Tosquella,
i carrer de Talecons;
hui posen cigrons a l’olla,
i cobertors als balcons.

Els del secà de Tosquella
i els del carrer Talecons
li tiren cigrons a l’olla
perquè és festa major.

El secà de Tosquella era un espai urbà situat al sud de la 
ciutat de Castelló, que va ser urbanitzat a fi nals del segle 
XIX i principis del XX, proper al carrer de Talecons. Les 
cobles parlen d’una festa major que podríem identifi car 
amb una festa de carrer, on es fa un bon dinar i es posen 
cobertors als balcons de les cases. 

Una dècada després de la guerra civil del 1936 al 1939, 
les renovades festes de la plaça de Mallorca i voltants 
van renàixer l’any 1950, per la iniciativa ciutadana dels 
veïns dels carrers. La dedicació al patronatge de sant 

· De les antigues festes de sant Roc a les de sant Cristòfol
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Cristòfol fou promoguda per mossén Ramon Arnau, que 
des del 1938 fi ns al 1964 va ser rector de la parròquia 
de la Trinitat, a la qual està adscrit el barri. El 1950, el 
primer clavari que va albergar a sa casa, durant tot l’any, 
la imatge del sant va ser José Archilés Miralles, un veí 
resident al carrer de Sant Cristòfol.

La programació començava el dissabte de la vespra, 
amb una mena de Pregó d’anunci. Carme Montoliu 
va ser la primera reina de les festes del carrer de sant 
Cristòfol, i va comptar amb una cort d’honor formada 
per Rosa, la Barrusca; Tere, la de l’Eritzó; Vicentica, la 
Benita; i Tere Isierte, la del Barber. Per a aquesta ocasió, 
la Junta Central de Festes va arribar a cedir carrosses 
de les reines del Pregó de la Magdalena. En diversos 
anys es van celebrar una mena d’actes de presentació 
de les festeres en la plaça de Mallorca, amb discurs de 
mantenidor i tot. El programa de festes era llegit per 
un pregoner muntat a cavall. En l’últim carro d’aquell 
pregó dos joves repartien bescuits al veïnat. A la nit 
del dissabte, en algun any, una rondalla de València va 
interpretar cants d’estil i albaes, dedicades a les famílies 
i sobretot a les joves fadrines del barri. 

Els actes litúrgics, amb missa i processó de trasllat i de 
tornada, se celebraven el diumenge més proper al 10 de 
juliol. Després de la «processó de la tornà», es llançaven 

rotllets i primes des del balcó de la casa del clavari 
entrant. La imatge del sant va ser adquirida a Casa 
Roses, gràcies a una col·lecta popular realitzada entre 
els veïns. Per crear un esperit de barri, es va procurar 
que el clavari de la festa fóra cada any, successivament, 
d’una de les cinc vies organitzadores. Un any el clavari 
era veí del carrer Teruel, al següent de la placa Mallorca, 
un altre del carrer Bisbe Beltran i posteriorment del carrer 
Poeta Verdaguer o del Sant Cristòfol. La celebració del 
1954 va aconseguir especial rellevància, perquè s’hi va 
estrenar la bandera que precedeix la peanya del sant en 
les processons. Va ser una iniciativa del clavari Baptista 
Prades, conegut com a Batiste el Poll. A partir del dilluns 
s’obria una setmana d’actes lúdics, amb despertà amb 
masclets i anys després amb música, trencaperols 
i xocolatades per als xiquets i balls per als joves, que 
tenien com a escenari la plaça de Mallorca. En aquells 
primers anys es van oferir obres de teatre valencià de 
sainet, com va ser el cas de Pepe Tramús, de Manuel 
Nebot, representada aquell mateix 1954 a la placeta 
Mallorca. Singulars degueren ser també uns partits de 
futbol femení, disputats entre dones del barri, com ara 
les davanteres anomenades les germanes Barrusques, 
Manola, Gracieta o Rosita. Als anys cinquanta, en la nit 
del dissabte següent, la festa culminava amb una traca 
que posava fi  a la celebració.

· De les antigues festes de sant Roc a les de sant Cristòfol

Representació teatral de la companyia de Forcada Polo a la plaça Mallorca, 
10-7-1950

Joaquín Martí, Caragol, i membres de la junta de sant Cristòfol lliuren una placa 
d’homenatge a mossén Membrado, rector de la parròquia de Sant Cristòfol
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Era la vesprada nit del dia 4 de Desembre, festivitat 
de Sta. Bàrbara, i acabava d’arribar a casa després 
de resar el rosari en honor a la santa, patrona del 

nostre carrer. El meu marit i jo comentàvem records 
de les festes, quan cridaren al timbre, eren Mª Teresa i 
Nuria, fi lles de César “el Sabater” i Teresa “La Cametes”, 
veïns del carrer, en l’actualitat Mª Teresa contínua sent 
veïna. Venien a demanar-nos que escriguérem un article 
sobre les festes del carrer per al llibret de la gaiata 15. 
No ens podíem negar, però alhora era un compromís i 
ho ha sigut.

Començaré explicant com és l’ambient en el nostre 
carrer, doncs, malgrat els anys que han passat encara 
conserva el “sabor” d’antany en el qual tothom es 
coneixia, se saludaven, compartien bones i males 
estones, allò que es tenia, alguna cosa que s’ha anat 
perdent amb el pas dels anys, per les presses en què 
vivim.

La gent que viu en el carrer des de fa molts anys 
continua coneixent-se amb el sobrenom, de fet, deu ser 
el carrer amb més sobrenoms de noms d’animals, ací 
pose alguns exemples: la Pixavina, la Gavina, l’Ocellet, 
L’Eriço, Caragol, Colomí, la Coloma, el Cuc, la Xinxosa, el 
Perrico, l’Oruga, la Merita, la Pussa, els Patos, però molts 
altres que feien referència a les seues professions, llocs 
de naixement o que ja venien dels seus avantpassats, 
com ara el Nofre, el Malfainer, el Llandero, la Poblatina, 
Catarro, el Matalapero, Merequildo, el Masover, el del 
Talleret, la de la Llum, l’Agraa, la Garvellaora, la Verdaera, 
la del Tractor, el Saboner, la Presidenta, l’Estudiant, el 
Pescaor, Roque, Datil…

Centrant-nos en el tema de les festes del carrer, podem 
dir, que a causa d’aqueixa convivència, les festes servien 

Festes del carrer 
Santa Bàrbara 
de Castelló
Per Mª Rosario Alegre Jaime
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· Festes del carrer Santa Bàrbara de Castelló

i serveixen per a unir més als veïns i compartir, fi ns i tot 
ara, allò que cadascun té o prepara.

Les nostres festes es remunten al segle XIX, segons 
costa en alguns llibres de la història de les festes de 
Castelló, però el record més proper és el que ens han 
anat transmetent els nostres avis i els nostres pares.

Sabem que abans de la guerra civil, ja hi havia una imatge 
de Sta. Bàrbara, per la qual cosa ja se celebrarien festes 
en el seu honor. Aquesta imatge va ser destruïda durant 
la guerra civil, segons conte Rosita la “Estudianta”: unes 
persones van anar a la seua casa i li van dir a la seua 
mare que els la donaren, doncs si no la vida del seu marit 
corria perill. Només lliurar-la, en arribar a la cantonada 
de la Ronda Magdalena amb l’actual carrer Cerdán de 
Tallada, on estava situada la presó, la van deixar caure 
al sòl i va quedar totalment destruïda. Segons conte 
Rosita, tenia un castell i un canó, i quan va intentar agafar 
un dels fragments per a guardar-se’l, li ho van impedir.

Imagine que amb gran esforç i sacrifi ci, en 1947 sembla 
que van comprar una altra imatge, que va ser beneïda 
en 1948, i que ha perdurat fi ns fa ara un any, que a causa 
d’un desgraciat accident, que solament va causar danys 
materials, però no personals, es va cremar i encara que 
el servei de restauració de l’Excma. Diputació Provincial 
ha posat tot la seua obstinació, no ha sigut possible la 
seua restauració.

Però enguany no cregueu que no hem tingut imatge, ja 
que gràcies a l’Excma. Diputació Provincial, hem pogut 
beneir una nova imatge, sent sufragada íntegrament per 
aquesta institució.

Com a resum podem dir que hem tingut tres imatges 
de Sta. Bàrbara en aproximadament un segle, per 
circumstàncies molt diverses.

Segons explicava el meu pare i encara ho recorden les 
poques persones majors que van quedant, les festes 

duraven tota una setmana, posaven un tendal en el 
carrer i penjaven un bacallà sec i cada dia feien festa, 
serien esmorzars, sopars, alguna revetla, etc., fi ns i tot 
ells mateixos muntaven coreografi es i balls que sempre 
s’assajaven amb total secretisme, perquè ningú els vera 
fi ns al dia de l’estrena.

En més d’una ocasió no hi havia pressupost i la gent del 
carrer, en la seua majoria llauradors, que depenien de 
les collites anuals, no estaven molt per la labor de donar 
diners per a fer festes, i no soltaven “un duro”. Però per 
a açò estava l’enginy d’alguns membres de la comissió, 
entre ells el meu pare, que disfressats eixien a demanar, 
és clar, per a una causa benèfi ca, i la gent no es negava 
a donar, sent la disfressa tan real que no els reconeixien 
ni les seues pròpies mares.

Hi havia un pregó anunciador, amb carrosses decorades, 
clar que el que es diu carrosses, carrosses, no és la 
paraula exacta, eren els tractors i els carros dels veïns 
que amb gran afecte i habilitat eren decorats.

Per als xiquets era una gran festa, cadascun es 
disfressava amb el que tenia per casa, però també es 
feien disfresses, doncs hi havia dones molt hàbils que 
els cosien, jo recorde haver participat alguna vegada, 
sent molt xicoteta.

També tenien un bou, que fi ns i tot s’embolava, no 
s’espanten!, era de cartó i en fi nalitzar les festes es 
cremava, potser fóra d’allò més divertit tant per a majors 
com per a xicotets que gaudien de gran manera.

Però com tot sembla tenir un cicle, per motius diversos, 
que no sé amb certesa, van deixar de celebrar-se les 
festes. La imatge va quedar guardada a casa de Maria 
i després, en fer-se major, passà a ser custodiada pel 
Sr. Pedro i la Sra. Antonieta “la Marca”. Van passar els 
anys i poca gent recordaria on estava la imatge de Sta. 
Bàrbara o “Barbereta”, com és cridada per alguns veïns 
afectuosament.
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En aquests anys també es feien rotllos i primes, i 
era tradicional que en fi nalitzar la missa solemne el 
diumenge de la festa, les xiques de paner anaren amb 
dos carruatges a portar un present al Sr. Alcalde i al Sr. 
Governador, consistent en pa beneït, rotllos i primes.

El diumenge 25 d’abril de 1999, va eixir la bandera 
amb la imatge de Sta. Bàrbara per a rebre juntament 
amb altres Sants venerats en el Raval de Sant Félix, 
a la Lledonera, que amb motiu del 75 aniversari de la 
seua coronació va recórrer les diferents parròquies de la 
nostra ciutat i arribava aquella vesprada a la Parròquia 
de la Sagrada Família.

Aquell mateix any ja es resà un rosari en el seu honor, 
és en aqueix any quan la Sra. Antonieta “la Marca”, 
comentà que ja eren molt majors i si ningú volia acollir 
la Santa en la seua casa, la portarien a l’Església. Però 
de seguida Conchita “la Presidenta” no ho dubtà i ella i 
el seu marit Toni Bonfi ll (+) l’acollirien amb gran afecte. I 
allí es posà la llavor per al reinici de l’etapa actual de les 
festes. En arribar el dia 4 de desembre es demanà una 
mica de col·laboració per part del veïnat, i en fi nalitzar 
el Sant Rosari es va oferir moscatell i dolços a tots els 
assistents.

Tots comenten de tornar a celebrar les festes, és 
desembre de l’any 2000, i gràcies a un grup de gent jove 
es forma una comissió que inicia tots els tràmits i tots 
els passos per a tornar a celebrar les festes en honor 
de Sta. Bàrbara. I així va ser, el primer cap de setmana 
del mes d’octubre de l’any 2001, es van reprendre les 
festes, sent els primers clavaris d’aquesta nova etapa 
Toni Bonfi ll (+) i Conchita Segura. Hi va haver sopars de 
pa-i-porta, orquestra i el diumenge processó i missa al 
matí i tornà a la vesprada, entrant la imatge a casa de 
Roque (+) i Maria, els nous clavaris, procedint després a 

la tirà de rotllos i el repartiment de primes i moscatell a 
tots els assistents.

La il·lusió amb què es van reprendre les festes en honor 
a Sta. Bàrbara cal haver-la viscut, ja que és una cosa 
que amb paraules és difícil d’explicar.

Unes festes, que enguany han celebrat la seua 16a 
edició, i que en aqueixos dies festius no solament 
congrega als veïns del carrer, si no a aquells que ja no hi 
viuen, amics, gent que va nàixer en el carrer i va passar 
la seua infància i la seua joventut en ella.

Però per a arribar a celebrar les festes cal treballar tot 
l’any per a tenir-ho tot a punt, d’açò s’encarrega la 
comissió.

El dimecres abans de la festa és un dia molt especial, 
sobretot per a les dones, aquest dia a les nou del matí 
ja se senten veus, les dones es reuneixen per a anar al 
forn de Miravete, situat en el carrer Sant Roc, per a fer 
els rotllets i les primes. És un dia de germanor i de festa, 
allí acudeixen dones no solament del carrer, sinó d’altres 
carrers veïns, familiars i amigues.

Es comencen per fer els rotllets i després les primes. 
El menjar és una tradició, arròs al forn amb costella, 
botifarra i carabassa, sempre de la collita d’algun veí, i 
per a postres a part de fruita, per descomptat, primes. 

Però quan en el forn acaba el treball, encara queda més, 
cal enrotllar els rotllets amb paper de seda de colors tallat 
en quadrats per a aquesta ocasió. És un dia esgotador, 
però l’alegria i la fraternitat amb què es viu ho compensa 
tot.

Durant la setmana s’engalana el carrer amb banderetes, 

· Festes del carrer Santa Bàrbara de Castelló
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antigament es feia amb matissa, baladre i fl ors de paper, 
però ara els temps han canviat i encara que els dos o tres 
primers anys encara es van fer algunes garlandes amb 
matissa, com és una planta protegida es va deixar de fer.

El divendres comença la festa de debò, a la vesprada 
és el pregó, on no solament participen xiquets sinó que 
els majors aguditzen el seu enginy i fabriquen disfresses, 
fent fi ns i tot coreografi es.

El dissabte pràcticament es dedica als xiquets, jocs, 
xocolatada, i al matí els homes esmorzen i comença el 
concurs de “guinyot”.

El dia més important és el diumenge, al matí les veïnes 
del carrer engalanen les seues balconades amb els 
cobertors, molts d’ells van pertànyer a les seues besàvies 
i àvies. Moltes dones es vesteixen i es col·loquen amb 
elegància la seua “teja” i la seua mantellina, tothom 
es prepara per a la processó que portarà a la santa a 
l’Església de la Sagrada Família. Allí, acompanyant a 
la imatge, van veïns, amics, convidats d’altres carrers, 
ens festius, autoritats, la comissió, les dones amb “teja” 
i mantellina, les xiques de paner, els xiquets i els majors 
amb ofrenes, i com no, els clavaris actuals i els entrants. 
Finalitzada la missa, es procedeix a tornar a casa del 
clavari, i les xiques de paner, abillades amb mantó de 
Manila col·locat d’una forma molt característica, “teja” 
i mantellina, es posen en la porta de la casa on està la 
imatge i ofereixen el pa beneït a tots els assistents.

A la vesprada se celebra la tornà, i diré que per la meua 
pròpia experiència, és més bonic el dia que la imatge 
entra en la teua casa, que el dia que ix. En les dues 
ocasions s’acumulen multitud de records, emocions 
diferents, però que sempre queden dins de tu.

Una vegada la imatge entra en la casa del nou 
clavari, després d’haver recorregut el carrer 

acompanyada de tots els veïns i acomiadant-se de la 
casa on ha estat durant tot l’any, la bandera es col·loca 
en la balconada i comença un acte tremendament 
popular, on no solament participen els veïns del carrer, 
sinó que allí acudeix gent d’altres carrers veïns i d’altres 
llocs de la ciutat. Per la balconada, els clavaris comencen 
a llançar els rotllets que les dones havien fet i enrotllat 
amb paper de seda de colors el dimecres anterior. La 
gent s’amuntega per a agafar-los, les espentes i les 
trepitjades són habituals, ningú vol que li’ls agafe el que 
està al costat! També es tiren uns rotllos grans, que 
estan tan blanets, que és molt difícil que arriben sencers 
a les mans dels assistents.

En fi nalitzar, els assistents són obsequiats amb les primes 
i el moscatell. Les primes s’ensucren amb sucre glas i 
tenen un inconvenient, es trenquen amb gran facilitat i 
de vegades l’asfalt “ha menjat” més que els assistents.

Per a fi nalitzar el dia, es retiren els cobertors de les 
balconades i comença la traca fi nal i un xicotet castell de 
focs artifi cials. El dilluns se celebra la missa pels difunts 
del carrer i el dimarts Sant Rosari en la casa del nou 
clavari, i en fi nalitzar, els assistents són obsequiats amb 
un xicotet “piscolabis”.

Pot cridar l’atenció que les festes no se celebren en la 
data que marca el calendari litúrgic, però té una senzilla 
explicació: aquesta zona del Raval és d’agricultors, 
per tant se celebraven en fi nalitzar la recol·lecció de les 
collites de l’estiu i abans de començar la recol·lecció de 
la taronja i el fred.

Per açò des de fi nals de setembre fi ns a fi nals d’octubre, 
tots els diumenges se sent música de dolçaina i tabal, 
i esclat de coets des del matí fi ns al vespre, i és que el 
Raval de Sant Fèlix està de festa.

· Festes del carrer Santa Bàrbara de Castelló
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Un dels sants més estimats i venerats a la Ciutat de 
Castelló, juntament amb Sant Nicolau, Sant Blai, 
Sant Roc o Sant Cristòfol és precisament Sant 

Fèlix de Cantalici. És el patró del Raval que porta el seu 
nom, un barri llaurador, que va néixer espontàniament 
en el segle XVIII, abrigant el convent fundat pels frares 
menors franciscans, els Pares Caputxins, en 1608, 
fa més de quatre-cents anys i ubicat als inicis de “les 
palmeretes” que pren el nom d’avinguda de caputxins 
en record d’aquest convent.

Quan en 1712 es va canonitzar Sant Fèlix, el primer 
frare caputxí elevat als altars, la vida exemplar de Fèlix 
de Cantalici va calar tant a les ànimes de les famílies dels 
llauradors del Raval, anomenat també “del codony”, 
que van adoptar ràpidament per patró aquell senzill 
religiós que seguint les petjades de Francesc d’Assís, 
va meréixer el premi dels benaurats.

Resulta molt curiós que no es guarde cap imatge del sant 
a la Parròquia de la Sagrada Família, regentada durant 
molts anys pels Pares Caputxins, continuadors del 
primitiu convent, ara ubicat a la ronda de la Magdalena. 
Però, de la mateixa manera, quasi incomprensiblement 
és admirable que tres-cents anys després, les gents 
del Raval continuen celebrant la seua festa, no el 18 de 
maig, dia del sant en el calendari romà, sinó el segon 
diumenge d’octubre, segons la tradició.

I per què en aquestes dades? Fàcil d’entendre, a 

Sant Fèlix de Cantalici, 
lliura-nos de tot mal, 
que “mos” deixe menjar 
primes, a les festes del Raval
Per José Juan Sidro Tirado
Vicepresident del Consell Municipal de Cultura
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l’octubre, quan la majoria de les famílies llauradores 
d’antuvi, del veïnat del Raval, ja havien acabat amb les 
collites més importants de l’horta i del secà, i moltes 
d’elles havien tornat a la ciutat després d’una estada 
més o menys llarga als masos o alqueries dels voltants 
de Castelló on havien estiuejat, era el moment adient 
per ajuntar-se per resar, menjar i gaudir junts, del 
retrobament, quan  la feina minvava, abans de l’inici 
fort de la nova campanya de la taronja, era simplement 
el millor momen per fer festa...

Amb la consolidació i creixement al llarg de tot el segle 
XVIII del Raval, conegut ja com de Sant Fèlix, les festes 
en honor del seu Patró van agafar importància gràcies 
a l’esplendor que va viure el camp castellonenc; hi 
havia diners i per tant hi havia ganes de festes, i quines 
festes!!!

Josep Pascual Tirado ho relata així al conte «Del raval... 
i en festes», del llibre De la meua garbera (1935). Cal 
llegir el conte per fer-nos una idea del que eren aquelles 
festes:

“Les festes anaven transcorrent com tots els anys. 
Els fadrins passaven la setmana, a mig vi, quan no a 
tot. I quants destarifos feen! Van celebrar dos dies de 
vaquetes en la plaça de bous, [...] per la nit, balls parats 
a toc de donçaina i tabal i alguna tocateta de música de 
vent. [...] Rondalles a les xiques, corregudes de cavalls 
–entesos els ginets– per a repartir-se els pollastres que, 
apomats en simulada gaiata, passejava lo cap dels 
fadrins per lo mig de la carretera; arreplega ab carro de 

tot lo que podien assampar per les fi nestres i balcons 
dels veïns descuidats, lo que se subastava després baix 
la capelleta de Sant Fèlix, per un fadrí que solia ésser lo 
més graciós i ocurrent del corral”

No sabem a ciència certa des de quan se celebra la 
festa de sant Fèlix al nostre Raval. Al llibre que guarda 
el clavari i on s’anoten, a més dels noms dels clavaris 
i majorals, aquelles coses dignes de menció, el full 
més antic data del 1862, any en què fou clavari Antoni 
Pachés i Marí, però amb tota seguretat les festes ja es 
feien abans.

A primers del segle XX ens arriba una estructura festiva 
prou consolidada i defi nida que va perviure fi ns a la 
irrupció de la Guerra Civil Espanyola. Tal vegada per 
això perdura en el temps i sempre, any rere any, se sap 
a qui i perquè li correspon el Sant i l’organització de 
la mateixa. La festa s’organitza mitjançant un clavari 
i tres majorals que són elegits per aquell cada any. 
Condició indispensable per ser Clavari és, haver estat 
abans Majoral. El clavari és l’encarregat directe de la 
festa i els majorals són cadascun dels col·laboradors 
més propers i que, quan els toque per rigorós torn, 
podran ser clavaris i tenir el privilegi que la imatge del 
sant passe un any sencer al seu domicili.

El clavari rep l’encàrrec d’efectuar de manera 
pública,- convidant tots els veïns-, una vegada al mes, 
generalment el primer diumenge, al rés del Sant Rosari, 
i en arribar el segon diumenge d’octubre celebrar les 
festes en honor del patró. L’any en què rep el sant és 
“clavari entrant” i després de tot un any, quan celebrà 
la festa, és “clavari eixint”, donant el relleu a un altre 
“entrant” i així successivament continuant la tradició.

Com cada any hi ha un sol clavari i tres majorals, han 
de passar bastants anys perquè el majoral puga arribar 
a ser clavari. No són un nombre exacte els anys, ja 
que depén si “el sant vota o no”, és a dir, si alguna 
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persona a la qual li correspon ser clavari, deixa passar 
el seu torn; si és així tots els que van al darrere a la llista 
“avancen un any”. Entre ser majoral i poder ser clavari 
poden passar més de 20 anys, per això, és convenient 
que el clavari “busque” majorals joves, que han de 
complir dues condicions: ser casats, és a dir tenir una 
família pròpia, i tenir casa al Raval.

Així, era i encara es manté el costum, tot i que una mica 
més relaxat, que el dia de Pasqua Granada el clavari 
entrant vaja a la casa de tres hòmens jóvens del Raval i 
els demane que siguen els seus majorals. Si accepten, 
eixiran a la processó del Corpus al seu costat i d’eixa 
manera tots sabran qui són els nous majorals.

Fa unes dècades les festes se celebraven al voltant 
del segon dissabte d’octubre. Un tombacarrers les 
inaugurava el divendres, per anunciar que els clavaris 
obrien les portes de casa de bat a bat per mostrar 
la imatge del Sant. Les serenates dels fadrins a les 
fadrines, la missa major amb sermó a càrrec d’algun 
destacat clergue i la processó del sant des de casa 
del clavari a l’església i des d’aquesta de bell nou a 
casa encetaven una setmana de festes amb vacances 
escolars per als xiquets i xiquetes del barri.

Durant els 6 dies següents hi havia corregudes a la 
plaça de bous, balls populars i carreres de cavalls. 
El dissabte d’aquella setmana tot fi nalitzava amb “la 
tornà”, la processó que conduïa la imatge a casa dels 
nous clavaris, els quals ho celebraven amb una “tirà de 
rotllos” des del seu balcó.

En l’actualitat, les festes comencen el divendres o 
dissabte anterior al segon diumenge d’octubre, quan 
s’obri la casa del clavari per exposar la imatge del Sant, 
davant del qual té lloc el darrer res del rosari a casa 
dels clavaris actuants. Fa uns anys va recuperar-se el 
tombacarrers, amb el nom de “pregonet”, per anunciar 
la festa, fent-se el dissabte de vesprada, posteriorment 
se sol convocar al veïnat a un sopar de pa i porta que 

s’amenitza amb música o alguna representació teatral. 
El diumenge la imatge del Sant és portada en processó 
fi ns a l’església parroquial de la Sagrada Família, on 
se celebra la missa, es canten els goigs al Sant i es 
beneeix i reparteix el pa dolç.

Després de la peanya amb el sant, el que més lluu a la 
processó són les dones en teula i mantellina. Però, per 
què les clavariesses i majorales es vesteixen amb teula 
i mantellina? Tal vegada en record del vestit d’etiqueta 
tradicional femení espanyol per les dones. La teula és 
el complement indispensable per lluir la mantellina, que 
tot i poder ser de color, les celebracions religioses i per 
tant les processons requereixen que aquella siga negra. 
Curiós resulta que la mantellina negra indique que la 
dona que la porta és casada i la blanca, que és soltera, 
per això, les xiques “de paner” que generalment, són 
solteres, la porten d’aquell color.

Acabada la missa, el simbolisme senzill que ve a contribuir 
si més no a enfortir la relació veïnal és el repartiment del 
pa beneït. Pa beneït, panquemao, panquemado, tonya, 
panou, fogasseta, pa socarrat, coc… són alguns dels 
noms que rep a diferents festivitats religioses un dolç 
típic, de reminiscències paganes l’origen del qual es 
perd en els temps immemorials, que integrat en les 
celebracions cristianes com a símbol de compartir, de la 
caritat cristiana, és beneit i repartit, acció no  exclussiva 
de les festes del Raval, sent una realitat en moltes altres 
festes que carrers i barris realitzen al voltant del seu 
sant o verge protectora, tant a Castelló com a altres 
pobles del voltant.

Pa que una vegada cuit, blanet i esponjós, realitzat 
segons una recepta tradicional morisca del segle 
XVI, es decora amb sucre i es talla a trossets sent a 
continuació dipositats amorosament en “els paners”, 
cistelles de vímet adornades amb mocadors de randes 
i puntes de coixí, que d’una banda acomoden el pa 
pel seu transport fi ns a l’església, i d’una altra, faciliten 
que “les xiques de paner” puguen repartir-lo amb més 
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facilitat a tots els presents, adquirint així, després de la 
benedicció, un caràcter sagrat i màgic.

Ens recorda que el fet de compartir és la base, el 
fonament de la nostra fe cristiana, i que millor que 
compartir allò que és bàsic, fonamental, i que demanem 
a Déu cada dia, el nostre pa?. Per això, al peu de l’altar 
i sota la mirada complaguda del sant, “les xiques de 
paner”, -aquelles de la mantellina blanca”, fan realitat 
aquest símbol, i el veïnat sencer, passa a recollir el seu 
trosset, que menjarà allí mateix. –és aquesta una de 
les poques, per no dir l’única ocasió, que està permés 
menjar dins l’església-, o se l’emportarà a casa per 
menjar-lo en un moment de recolliment a la vegada que 
dóna gràcies a Déu per poder-lo assaborir un any més.

Ja de vesprada, la imatge torna a eixir en processó, 
per a ser conduïda a casa dels nous clavaris, passant 
prèviament per les cases de tots els majorals de la festa, 
assenyalades amb fanals encesos que es pengen als 
balcons i que són reminiscència de les lluminàries que 
s’encenien als terrats i balcons del Castelló del segle 
XVIII, a propòsit de les grans festes de la ciutat.

Davant de cada casa “dels empleats de la festa”,es 
fan també els tradicionals vítols al Sant, i quan la 
seua imatge arriba a casa dels nous clavaris té lloc la 
tradicional tirà de rotllos, l’acte més popular de tots els 
que es realitzeni el que més gent atrau. Consisteix en el 
llançament des del balcó de la casa del clavari, acabada 
“la tornà”, de milers i milers de rotllets d’aiguardent, 
embolicats, un per un, amb paper de coloraines.

Vol signifi car “l’alegria” que té el nou clavari i els seus 
majorals perquè a la fi  tindrà la satisfacció de tenir a 
casa, a sa casa, el sant durant tot l’any. És el moment 
més esperat quant els rotllets a milers comencen a eixir 
des del balcó i tot el públic que fi ns eixe moment ha 
estat espectador i expectant, busca amb desesperació 
i entre rialles recollir el major nombre possible de peces. 
Tot un espectacle per veure i per participar.

Aquests milers de rotllets s’han elaborat al forn del 
Raval al llarg de tota la setmana anterior al diumenge 
de la festa, per multitud de mans de dones i joves 
que han volgut contribuir de manera totalment 
altruista i desinteressada. I si la festa és molt bonica 
i divertida per aquells que arrepleguen rotllos, també 
és molt emocionant per als nous clavari i majorals que 
manifesten la seua alegria en rebre el Sant d’aquesta 
manera.

L’endemà de vesprada se celebra a la parròquia la 
missa pels difunts del Raval i després els nous clavaris 
acullen a sa casa el primer res del rosari, una pregària 
a la qual acudeixen nombrosos veïns.

En fi nalitzar aquest es reparteixen “les primes” que són 
la pasta més típica i tradicional, tal vegada reminiscència 
de l’antiga ofrena que en el seu dia feien els masovers 
del Maestrat quan rebien la visita d’algun familiar o veí, 
cosa que solia ocórrer de tard en tard. Calia convidar 
els visitants i es feia amb “una coqueta” senzilla i humil, 
com tot el que tenien. Traslladat el costum al Raval 
com agraïment per participació del veïnat al res del 
Sant Rosari perquè el sant fóra intercessor davant Déu, 
ja siga per donar acció de gràcies per favors rebuts 
del cel o en previsió de plagues, sequeres, malalties 
o pedregades. Cada any  clavari i majorals complien i 
segueixen complint eixa tradició.

A causa del pas d’una economia agrícola a una 
industrial aquest ritual va estar a punt de desaparéixer; 
“la prima” ja no era a cap casa una llepolia, però encara 
es conserva el seu repartiment com a testimoni del què 
va ser en altres temps…

Poca gent jove sap fer-les i si es manté la tradició, és 
perquè encara la gent gran del Raval es reuneix al forn 
per ajudar a “pastar-les”,juntament amb els rotllets, en 
les celebracions de Sant Fèlix, Sant Roc, Mare de Déu 
del Lledó i altres festes de carrer.

Una festa, la del Raval del codony, popular, amb 
substància, que genera solidaritat, fraternitat, germanor, 
amistat i sana convivència, tant en els moments bons 
com en els roïns.

Això fa veïnat, és fer poble. És la tradició feta realitat. 
És el Raval de Sant Fèlix qui, malgrat les difi cultats, 
les presses, la crisi, la indiferència, el desinterés 
generalitzat… manté viva i, transmet a les generacions 
futures, l’estima envers les tradicions i la cultura popular. 
Per molts anys i visca Sant Fèlix !!!

· Sant Fèlix de Cantalici, lliura-nos de tot mal, que “mos” deixe menjar primes, a les festes del Raval
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Si us passegeu alguna vegada pels carrers del 
raval de sant Fèlix, en trobareu un que és molt 
característic: el carreró que uneix la plaça del 

Rei a l’altura de l’olivera i el Carrer Ample (Sant Fèlix). 
Conserva el traçat antic del carrer, estret i corbat que 
respecta l’alineació originària de les cases. És el carrer 
de Lope de Vega.

El carrer de la Mare de Déu del Lledó és un dels carrers 
més genuïns de Castelló. Conserva les llambordes 
originàries col·locades en l’any 1952 i en l’actualitat els 
veïns i veïnes del carrer el tenen guarnit de plantes que 
li donen un ambient alegre i familiar.

En la confl uència dels dos carrers, una xicoteta amplària 
ens deixa entreveure l’antiga placeta de terra on els 
xiquets del segle passat jugaven i on era necessari 
regular el trànsit amb una rajoleta de ceràmica amb un 
carro pintat que marcava la direcció a seguir.

Encara es veuen en aquest carrer algunes façanes 
antigues amb portes xicotetes i cambres amb una 
fi nestreta i baixa altura. Aquestes cases originàries 
es mesclen amb les cases unifamiliars reconstruïdes 
conservant la frontera antiga i d’altres refetes en la seua 
totalitat.

De tots és sabut que fi ns als anys 60 els nostres 
carrers eren, majoritàriament, carrers de llauradors que 
regentaven les seues pròpies terres i quan arribava el 
temps del treball fort necessitaven llogar homes i dones 
perquè els ajudaren. Els propietaris eren els primers 
treballadors, ajudats principalment pels membres de la 
seua família. En general han sigut persones esforçades i 
austeres que a base de treball, estalvi i inversió van anar 

L’origen de les festes
del carrer Mare de 
Déu del Lledó i Lope de Vega
Per Dolors Ibáñez
Secretària de la junta de festes del carrer
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· L’origen de les festes del carrer Mare de Déu del Lledó i Lope de Vega

augmentant el seu 
patrimoni agrari i van saber convertir les terres fèrtils de 
la Plana en terres ben conreades, capaces de sostenir 
econòmicament a milers de famílies.

Per aquest treball van comptar amb un col·laborador 
imprescindible: el carro amb l’haca, el matxo, el cavall o 
la burreta. Als nostres carrers van arribar a haver-hi 55 
carros en un total de 75 cases. L’hora d’entrada i eixida 
dels carros era més o menys la mateixa, la marcava el 
sol. Ens podem imaginar el tràfi c i l’activitat frenètica 
en eixes hores. Les dones recollien els “regalets” que 
els deixaven, arruixaven i agranaven el carrer de terra i 
netejaven cada dia les plantes baixes després d’haver 
passat l’animal per tota la casa des del corral que 
estava al fons. Això si, els carros no estaven molt de 
temps al carrer, ja s’encarregava el guàrdia del fet que 
estigueren tots aparcats dins les cases valent-se de les 
amenaces de fortes multes.

En l’any 1951 els veïns i veïnes, immersos en aquest 
ambient agrícola i familiar, amb ganes de festa i moguts 
per la religiositat de l’època, van decidir organitzar les 
festes del carrer per a la tercera setmana d’octubre, 
temps on amainava la feina al camp. Van encomanar 
a Narcís Valmaña la imatge de la Mare de Déu del 

Lledó amb els dos àngels, Perot i 

els dos bous (2.500 pessetes). A José Castelló li 
van encomanar la peanya i a Ornaments Castillo del 
carrer Major el mantó i els vestits de la Mare de Déu. 
Van nomenar Clavari a Salvador Ortiz Marco i es van 
implicar tots els veïns i veïnes en fer les festes ben 
lluïdes. Els ingredients de la festa van quedar clars 
des del primer moment:

- Rotllets, primes, coques, tot de casa I pastat al forn. 
Xocolate I moscatell.

- Pregó I desfi lada de disfresses.
- Missa, processó, capelleta a la casa dels clavaris, pa 

beneït i tirada de rotllos.
- Res del rosari una vegada al mes en la casa on està 

la imatge.
- Rifes, loteries, subhastes.
- Tot el que done de si el pressupost: despertada, 

teatre, fl amenc, varietés, orquestra…
- Menjars de germanor al carrer.
- Traques i coets.

És remarcable l’esperit festiu i col·laboratiu dels 
iniciadors de les festes d’aquests dos carrers. Els 
mateixos veïns, ajudats per Josep Forcada Polo, 
van arribar a formar una companyia de teatre per a 
actuar en les festes, el mateix van fer amb el grup de 
dansa que assajava el veí Ricardo 
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Rosell, es confeccionaven els vestits, s’ornamentava 
el carrer amb la matissa recollida al camp, s’ornava 
la capelleta… Van dedicar el temps i els recursos 
necessaris per a crear un bon ambient que any rere 
any ha anat impregnant als qui han viscut la festa des 
de dins. Els descendents d’aquelles persones i els qui 
ens hem anat incorporant al carrer revivim any rere any 
aquest esperit que ens uneix als nostres avantpassats.

La festa continua de manera ininterrompuda des de 
la seua fundació. Hem complit seixanta-tres anys de 
festa del carrer amb els seus clavaris corresponents. 
La junta de festes es va renovant a mesura que 
apareixen persones que volen assumir per un temps 
la responsabilitat de la coordinació dels actes. I ens 
manté i es mantindrà la festa per la voluntat dels veïns 
de voler continuar el llegat de convivència i bon veïnatge 
que els avantpassats ens han deixat i transmetre’l a les 
generacions futures.

· L’origen de les festes del carrer Mare de Déu del Lledó i Lope de Vega
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És difícil trobar un lloc a la nostra província, de nord 
a sud i de costa a muntanya, on no es venere 
la fi gura del Sant que va deixar la seua vida 

acomodada per a dedicar-se a viatjar curant malalts i 
regalant amor i fe per tot arreu. Sant Roc viatjava amb 
un gosset, l’única companyia que va tindre quan també 
ell va patir els efectes de la pesta. I també aquest animal 
té el seu protagonisme especial dins les celebracions 
que es fan en honor a Sant Roc.

Antigament, el dia 15 d’agost se celebrava la festa de 
Sant Roc i, l’endemà 16 d’agost, la festa del gos. Balls, 
missa, processó, tirà de rotllos, ..., fi ns que la guerra civil 
va acabar debilitant les festes que, fi nalment, van acabar 
desapareixent en 1968. Era tant el fervor dels veïns cap 
a Sant Roc, que tot i que no es podien fer festes al 
carrer com abans, el dia gran de la seua onomàstica, 
es duia a braços la imatge fi ns a l’Església de Nostra 
Senyora del Carmen on se li dedicava la Missa.

Anys després, en 1991, es tornarien a recuperar les 
festes en honor a Sant Roc, celebració que, avui en dia, 
és ja una cita ineludible al Raval del Forn del Pla i el 
Toll, carrer Sant Roc i adjacents. Un grup de matrimonis 
del nostre barri van ajuntar esforços formant la primera 
junta: Maria Mundo, Pepin Musne, Angel Miravete, 
Lolita Sebastià, Vicente Beltran, Angela Gisbert, Enrique 
Pardo, Rosa Causanilles, Juan Manuel Benlliure, Fina 
Fabregat, Emilio Aicart i Maribel Fito. Va suposar un 
esforç econòmic important, ja que la imatge del Sant, 
vinguda des d’Olot, estava deteriorada i sobretot la 
peanya, que va haver de fer-se completament nova. 
Cada parella va fi car quaranta mil pessetes per tal de 
tenir peanya nova.

Lliura’ns de 
pestes i mals, 
Roc sant peregrí
Festes de Sant Roc del Raval
Per Tica Torres Ramos
Clavariessa 1998-2003-2013
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El meu espòs Jaime i jo hem tingut el grandíssim 
privilegi de ser clavaris de Sant Roc del Raval per 
tres vegades, en 1998, 2003 i 2013. En la primera 
ocasió, es complien a més 10 anys des que ma mare, 
Joaquina Ramos, havia estat clavariessa. El nostre 
venerat i estimat Sant Roc tornava a casa! I no només 
això, coincidències de la vida, vam ser al mateix temps 
clavaris de Sant Blai, carrer on va nàixer Jaime, i tot 
just després vam estar clavaris també de Sant Fèlix. A 
més, en 2005 i 2010 vam ser clavaris de la Sang.

Així, en poc més de dos anys, vam acollir a la nostra 
casa a Sant Roc, Sant Blai i Sant Fèlix. Tenir-los amb 
nosaltres va ser una experiència meravellosa i molt 
enriquidora. La nostra casa estava sempre plena de 
gent, cada dia de resos, i per descomptat que els 
tres rebien les mateixes atencions. Em sentia sempre 
acompanyada, en pau, i els parlava com si foren 
tres fi lls més. En silenci, em donaven suport, estima 
i moltíssima pau. A mesura que m’anava acomiadant 
d’ells, m’entrava una tristor insuportable. I el dia que 
se’n va anar l’últim dels tres, Sant Fèlix, em vaig fartar 
de plorar sense consol. Per sort, anys després tindria 
la sort de poder contar dues vegades més amb la 
companyia de Sant Roc. Afegir que a açò s’uneix 
que la meua germana va tenir al Sant dues vegades i 
que per tant vam poder gaudir molts anys de la seua 
presència.

Les festes de Sant Roc del Raval tenen les 
característiques pròpies d’un dels barris més 
entranyables del nostre Castelló, que conserva els 
sentiments del seu passat agrícola. Les cases de 
llauradors s’han convertit en moderns edifi cis, però la 
moderna transformació del Raval no ha fet perdre als 
veïns les seues senyes d’identitat, a les que segueixen 
fi dels. Sant Roc del Raval ens recorda el nostre origen 
i ens ajuda a estrényer llaços de germanor entre totes 
les famílies del barri.

A l’entrada de la tardor, després d’haver recollit la 

collita de l’arròs i abans de començar la campanya de 
la taronja, els veïns del raval es regalaven uns dies de 
festa. Actes religiosos al voltant de les cases de clavaris 
i majorals, resos, processó, missa major, repartiment 
de pa beneït i tornà. Però juntament amb els actes 
religiosos, també hi havia de lúdics: despertaes i balls, 
cine al carrer, dinars de germanor, ..., amb les portes de 
les cases obertes a qualsevol veí. Avui algunes coses 
han canviat, però el sabor autèntic i de germanor es 
manté impertorbable.

Són tants i tants records de tots aquests anys... el 
dia que ens reunim les dones per a fer els rotllets i 
les primes, després dinem juntes al forn, arròs amb 

· Lliura’ns de pestes i mals, Roc sant peregrí. Festes de Sant Roc del Raval
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carabassa i botifarres, i cada dona s’emporta una 
dotzena de primes com agraïment. És una cita 
importantíssima al calendari del Raval! També recorde 
a Sandalio amb l’organillo, les famílies es reunien a 
l’hora del sopar de pa-i-porta i el ball, i portaven amics, 
ajuntant una multitud al carrer. Coneixies a molta gent 
i alguns d’ells els veies d’any en any.

I com no, cada mes, els dies de reso, preparaves 
coques d’ametlla i el moscatell per a convidar als veïns 
que venien a resar al Sant.

Una festa que forma part de la nostra cultura i tradició 
i que per res del món volem que es perda. Les 
noves generacions amb arrels en el Raval han d’anar 
agafant el testimoni dels seus pares, avis i rebesavis, 
i continuar fent-li festa al nostre benvolgut Sant Roc, i 
al seu gosset!

Visca Sant Roc del Raval!

· Lliura’ns de pestes i mals, Roc sant peregrí. Festes de Sant Roc del Raval
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Sant Nicolau

Per Virginia Porcar

Si entreu els dilluns a l’ermita de Sant Nicolau, què 
està al carrer d’Amunt, us quedareu sorpresos 
de la processó contínua de gent que hi va, des 

de tots els punts de Castelló i fi ns i tot des dels pobles, 
de totes les edats i condicions: joves, vells, homes i 
dones. I en quin fervor els veureu resar, encendre ciris 
i tocar el Sant!

Mai no podem dir això de tocar els sants, són 
supersticions i manies. Darrere d’eixe acte tan senzill, 
no sabem quanta devoció, quant de sofriment i quanta 
fe hi ha.

Tenim la sort que al nostre Castelló està Sant Nicolau, 
un sant a qui podem tractar com si fóra un més de 
la família, i a qui podem dir-li quan tenim qualsevol 
angoixa: “Sant Nicolau, ja ho arreglaràs tu, intercedeix 
per nosaltres”.

Vaig nàixer al carrer d’Amunt (ara Alloza), de xiqueta 
corria i jugava entre el Descarregador (ara Clavé) i 
l’esglesieta de Sant Nicolau, la taverna de Romero a 
la Moreria i el forn de la sinyo Senteta. Coneixíem tots 
els amagatalls, timbres i picaports, treballs i ofi cis del 

veïnat, els seus sorolls i olors, manies i virtuts.

AC Gaia
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Aquells anys van anar passant... Quan va morir el sinyo 
Romero, van enderrocar la taverna, després la vaqueria 
del costat de l’esglesieta, ... La majoria de xiquets, en 
fer-se majors, se’n van anar a viure a uns altres barris 
i els que van quedar van anar morint-se de vells o de 
malalties sense remei.

A pesar d’això, tots els anys, el dia 6 de desembre, 
des de temps immemorials, ens reunim al voltant de 
la imatge del Bisbe de Bari i encara li fem la festa d’un 
sol dia amb Missa, repartiment de pa beneït, processó, 
banda de música, tirada de caramels i traca fi nal. Aquest 
dia tornem a veure’ns quasi tot el veïnat supervivent, un 
any més vells, vinguts dels barris de Castelló i, fi ns i tot, 
de molt lluny. I l’endemà, Missa pels difunts del carrer.

Recorde de xiqueta, que dies abans de la Festa de 
Sant Nicolau, les dones feien coques que duien a coure 
al forn del carrer (ara desaparegut). Quina oloreta! Feia 
goig veure els taulells plens de “benitetes” que, en 
acabar la Missa, repartirien les xiques de paner que 
havien desfi lat en processó.

Recorde també que una de les coses que més ens 
agradava fer als xiquets era tocar la campaneta “a tota 
màquina”. Ens penjàvem de la cadena, que per un forat 
a la part alta de la “bòveda” baixava des de la teulada 
fi ns al cor, on hi havia un vell harmònium i un muntó 
de cadires de boga. La colla de xiquets arraïmats i 
enganxats per les manetes a la cadena, pareixíem un 
eixam de puces botadores amunt i avall, cada vegada 
la campaneta girava i girava més i més de pressa.

Un dia va caure el badall de la campaneta al mig del 

carrer. En aquell precís moment passava la processó. 
Va caure just enmig de les barres de la peanya. Es va 
comentar molt aquell fet com un miracle més de Sant 
Nicolau, que no volia que ocorreguera cap desgràcia 
en caure aquest celestial projectil de ferro massís 
voltejat per innocents campaners. Ara la campaneta 
l’han electrifi cat.

Recorde els xiquets corrent pel carrer sense por als 
sorolls ensordidors de les botzines dels cotxes, i les 
dones amanint els cobertors perquè lluïren d’una forma 
única des dels balcons.

La campaneta sonava des de primera hora. El carrer 
estava guarnit d’un ambient especial. Els veïns treien el 
cap per les portes. Com no recordar a la gent del carrer! 
Ens coneixíem tots. La gent asseguda en cadires a les 
portes per xarrar i prendre la fresca en les caloroses 
nits de l’estiu amb veïns amigables. Aleshores no es 
necessitava anar “de veraneo”, escoltàvem de les 
persones majors mil i una anècdotes sense presses ni 
angoixes.

S’han transformat les cases, han desaparegut “la 
sinyo, el sinyo, ...”, persones que sense que ningú els 
ho diguera, sempre estaven ací, disposades a ajudar-te 
sense demanar res a canvi.

Però ens queda l’esglesieta de Sant Nicolau, tenim al 
Sant com a símbol, com l’ànima del carrer. En silenci, 
com ho ha fet sempre, escolte les pregàries. Tant de bo 
no desapareguen les festes en el seu honor! Està en les 
nostres mans.

· Sant Nicolau
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Els orígens de la festa de Sant Roc Cassola Canyaret 
es remunten al segle XVIII, com tantes de les 
festes de caràcter religiós que se celebraven en 

l’antic Castelló, moltes de les quals es van perdre en el 
temps, sobretot en el període de la guerra civil.

La dècada dels quaranta va ser important en la 
rehabilitació de moltes d’aquestes festes.

Si ens centrem en el nostre Sant Roc, us diré que serà 
en aquella dècada quan un grup de veïns van reprendre 
les celebracions, però per a açò es necessitava una 
imatge, ja que s’havia perdut durant la guerra. Gràcies 
a una col·lecta pel barri, s’encarrega a Olot una imatge 
del nostre sant de Montpeller exacta a la desapareguda, 
i així es reprenen unes festes molt volgudes per a tots 
els veïns.

La imatge de Sant Roc, ha estat sempre vinculada als 
nostres carrers, encara que us he de fer una matisació, 
ja que les festes que avui coneixem es realitzen en 

Sant Roc 
Cassola Canyaret
Per Noelia Blanco Porcar
Secretària A.C. Sant Roc Cassola Canyaret
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quatre carrers: Antonio Maura, Cervantes, Isabel Ferrer 
i Mealla. Però en els quaranta, el carrer Mealla tenia la 
seua pròpia celebració en honor a Sant Roc.

Aquesta etapa duraria fi ns a la dècada dels seixanta, 
quan començà la decadència de moltes Festes de 
Carrer, ja que els canvis en la forma de vida dels 
castellonencs i les modes fan que, sense més, deixen 
de celebrar-se.

El barri canviava i molts dels veïns d’antany 
l’abandonaven per a viure en els pisos dels moderns 
edifi cis que començaven a construir-se en la nostra 
ciutat, deixant de costat aquestes festes de caràcter 
religiós que amb el temps van caure en l’oblit.

Seguint amb la nostra cronologia hem de detenir-nos en 
una data clau, 1990, en una cantonada entre el carrer 
Cassola i Antonio Maura. En aquest lloc diversos 
veïns mantenen una conversa que canviaria la història 
de les nostres festes, comencen a plantejar-se 
aconseguir que Sant Roc processione de nou pels 
nostres carrers.

A partir d’ací comencen les gestions perquè açò siga 
una realitat, i el primer va ser arreplegar la imatge que 
estava custodiada per les monges caputxines, a les 
quals agrairem sempre que albergaren en el monestir 
del carrer Nuñez de Arce al nostre Sant Roc. Des 
d’aquell moment la nostra imatge deixe la seua casa fi ns 
a aquell moment, que era el refectori del monestir, per a 
il·luminar cada any la casa dels diferents clavaris que ha 
tingut Sant Roc Cassola Canyaret. A més d’incorporar 
a les nostres festes el carrer Mealla, que com havíem 
dit abans també celebrava festes en honor a Sant Roc 
i que el temps no havia aconseguit recuperar. Llavors, 
en unir-se a nosaltres, el sant de Montpeller tornava a 
processionar pel seu carrer.

Així comença la segona etapa de les nostres festes que 
ja dura 26 anys.

Cada tercer diumenge de Desembre el nostre barri té la 
seua gran cita, els nostres carrers pertanyen al centre 
històric de la ciutat i en ell brolla la història per cada 
cantonada. En ell han conviscut diferents cultures, 
jueus, cristians i musulmans van conviure en harmonia 
i cordialitat durant molt  de temps, deixant les seues 
petjades en els nostres carrers i fent que aquestos 
formen part de la història de la nostra ciutat.

Al llarg d’aquests 26 anys, moltes han sigut les 
anècdotes que ens han passat i molts els actes que 
hem realitzat. Alguns segueixen en l’actualitat i uns altres 
com ara la serenata, el teatre i la paella monumental 
van caure en l’oblit, però cadascun d´ells formen part 
de la nostra història.

Les nostres festes tenen dos vessants, una la part 
lúdica i cultural amb actes com el concurs de paelles, 
activitats per a xiquets com ara les pinyates o els 
castells infl ables. I la part religiosa i potser la més 

· Sant Roc Cassola Canyaret
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important, que la reservem per al diumenge, on tot un 
barri processiona en honor d’un Sant que en vida la 
seua màxima van ser els altres i per açò nosaltres li 
rendim homenatge.

Intentem que durant un cap de setmana el nostre 
barri siga tota una festa, on els veïns, exveïns i amics, 
gaudisquen de tots els actes que preparem en honor 
del nostre sant de Montpeller.

Des d’aquestes línies volguera agrair primer a tots 
els veïns per la seua implicació i pel seu suport 
incondicional, als clavaris per ser l’essència de la festa, 
ja que gràcies a ells Sant Roc ha il·luminat moltes llars.

A les diferents juntes que han hagut en la història de 
les nostres festes perquè gràcies al seu esforç les 
nostres festes són un èxit, i fi nalment i per a mi el més 
important, a Sant Roc perquè ell és el motor de tot, 
és el nostre referent, i gràcies a ell i prenent-lo com a 
excusa, cada tercer diumenge de desembre ens unim 
amb una fi  última que és rendir-li homenatge.

Segurament no serem perfectes, possiblement 
cometrem errors, però gràcies a Sant Roc aconseguim 
la unió de molta gent en honor a ell.

Ell segueix sent el nostre motor i ho serà sempre.

· Sant Roc Cassola Canyaret
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Vivències i llegendes compartides. Hores de 
somni, entre tarongers, séquies i poesia. No 
és una ‘festa de carrer’ a l’ús. Hi ha imatge de 

sant, sí. El sagrat Sant Roc, de tanta devoció entre 
els castellonencs. I, sobretot, hi ha amistat, rituals i 
una fi losofi a de goig i alegria (com en totes les festes 
populars). I, així mateix, gojos, eixits de la ploma 
ingent de Vicent Pau Serra i Fortuño. També moltes 
oracions.

Sant Roc de la 
Donació, més 
Castelló, més tradició
A Robert Nebot. Ermità de Sant Roc de la Donació, que ja 
està amb la seua rosa de paper per a cercar la llibertat
Per Vicente Cornelles Castelló
Llicenciat en Ciències de la Informació i Periodista
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Però, la cosa que diferencia a altres celebracions del 
mateix signe, a part de l’espai, en plena horta i marjal 
del terme municipal, és l’impuls emprés pels seus 
dos ermitans, Robert, que va ascendir als cels en una 
trista i recent vesprada de gener, i Miquel. Tots dos 
van iniciar en 1999, amb la construcció de l’oratori, 
una singladura de fe, esperança, tradició i solidaritat.

La primera festa es va celebrar en el tercer diumenge 
de setembre d’aquell any. Amb un Sant Roc procedent 
del patrimoni familiar de Robert. Prompte el Castelló 
etern, el de la soca i el de la vila i ravals, es concitarà 
any rere any en aquest paisatge per a fondre’s amb el 
paisatge. Primer eucaristies, després actes poètics i 
literaris amb la participació dels més destacats poetes 
de la ciutat i de la província. Amb agermanaments 
amb altres viles i ciutats del País Valencià. Amb la 
tertúlia de menjars de germanor i recitals de les més 
populars rondalles. Sense oblidar la veneració a la 
relíquia salvadora d’un Sant Roc majestàtic i solemne.

I la processó amb Sant Roc, recorrent els camins de 
l’horta en una bella estampa setembrina, amb aquell 
sol barrejat de tardà estiu i aurora de tardor. Hi ha 
hagut anys que una atemporal pluja ha arribat a 
suspendre el festeig. Però, mai el fervor i la devoció. 
El lliurament i la dedicació. L’amor i el somriure. Cap a 
un Sant Roc miraculós i excepcional. Robert i Miquel, 
i viceversa, van anar forjant uns senyals d’identitat 
propis en una festa substancial i consubstancial ja 
al calendari de ‘festes de carrer i barris de Castelló’, 
però amb la transparència legítima de qui dedica la 
seua tenacitat immaculada a honrar a un dels sants 
més emblemàtics de la ciutat.

Més encara, quan no solament és al setembre. També 
en el dia gran de la romeria a l’ermita de la Magdalena, 
Sant Roc de la Donació es converteix en parada 
obligatòria dels pelegrins que fan la rogació des del 
Grau, a través del camí de la Pedrera, i instants abans 

que els romers que ixen de la plaça Major i els del 
districte marítim intercanvien les seues cintes, la verda 
castellonera i la blava del mar grauero.

I, la festa és un fet quan arriba el 16 d’agost, festivitat 
litúrgica de Sant Roc, amb fi nalitats solidàries per a 
ajudar a l’oenege Ajuda a Safané. Generositat i cor 
obert per a reclamar un camí d’esperança per als més 
necessitats, per als desfavorits per la societat.

I va haver-hi un temps que l’ermita va ser templària. 
Amb la participació dels Cavallers Templaris de 
Castelló en un fet que no es pot obviar. Que forma part 
de la història quotidiana del temps i la grandesa de 
Sant Roc de la Donació. Robert Nebot va ser cavaller 
templari i va jurar com a tal en la capella hortenca. 
I, com templari va conquistar les Columbretes. 
Vaivens i presències. Força i esplendor en moments 
de xarrades i ostentacions. Sant Roc de la Donació 
va poder gaudir dels privilegis de les benediccions 
templàries. Fins i tot, la imatge va arribar a lluir una 
capa blanca amb la creu “ochavada”. La del vertader 
templari.

· Sant Roc de la Donació, més Castelló, més tradició
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Però, l’important és que Sant Roc de la Donació és 
Castelló amb totes les seues virtuts i bonances. Un 
lloc per a la refl exió i sentir-se profeta en la teua terra. 
Per a assaborir els segons de la memòria, el respecte 
per les tradicions i costums, l’essència dels cobertors, 
el so de la dolçaina i tabal, la permanent aposta 
per rendir tribut a qui sempre van fer els nostres 
avantpassats, com a ritus inalterables que han anat 
llaurant la personalitat d’un poble, els gens d’unes 
gents que han fet de la festa popular no solament un 
instrument per a la diversió, sinó el marxamo d’una 
forma de ser, de sentir, de creure, d’expressar-se, de 

manifestar-se i de ser fi dels al present i al futur. Sant 
Roc de la Donació és un enclavament popular, que té 
ja marcada la seua personalitat en l’àmbit castelloner. 
No es pot entendre la història del nou mil·lenni en 
les ‘festes de carrer’ de Castelló sense l’aportació 
manifestament exponencial de la presència de Sant 
Roc de la Donació. Una ermita sorgida en 1999 i 
que ha enriquit el patrimoni local de la ciutat. Que 
ha anat creixent entre les emocions, els càntics i les 
esperances. Sant Roc de la Donació és Castelló. 

Més Castelló. Més poble. Més unió.

· Sant Roc de la Donació, més Castelló, més tradició



A.C. Gaiata 15 
SEQUIOL 217

Castelló de la Plana, una anomenada gran 
ciutat, de poc més de 170.000 habitants, és 
una vila que manté vives les seues tradicions 

més pairals. A la nostra població tenim vivents, en 
l’actualitat, més de 22 festes de carrer. Tal com 
ens conta Pili Escuder1 al Llibre de la Festa de la 
Magdalena 2012, … les Festes de Carrer o Populars 
són tan antigues con la creació i el creixement de la 
nostra ciutat; ja al segle XIII amb l’arribada de nous 
pobladors cristians van aparèixer festes que incloïen 
actes religiosos i que van donar peu a la construcció 
de les primeres esglésies de reconquesta. Va ser en 

l’Edat Mitjana, on la convivència tolerant, pacífi ca i 
ordenada dels musulmans, jueus i cristians va donar 
peu a creure amb llibertat en els sants que avui en dia 
continuem venerant i per a desenvolupar les primeres 
“Fires de Castelló”…

Al segle XVII es produeix una gran metamorfosi, 
canvis i transformacions importants que marquen 
en les festes i en la creació de diferents germandats, 
gremis, grups de veïns i confraries. Aquests grups 
socials feien festes de gran participació popular de 
fi ns a una setmana segons carrers i barris, que es 
feien any rere any i estaven molt relacionades amb 
les celebracions religioses: processó i missa major; es 
realitzaven festes profanes, revetlles, corregudes de 
bous, carreres de cavalls, serenates…, i es convidava 
a tot el veïnat a alguna beguda fresca, prims, rotllets, 
benitetes…

El llegat perdut 
de les Festes de 
Carrer de Castelló
Per Joan Josep Trilles i Font

1 Presidenta de l’Associació de Festes de Carrer i Barris de Castelló.
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· El llegat perdut de les Festes de Carrer de Castelló

Ens conta Juan Martínez2 que sota la forma de 
confraries o almoines les diverses categories socials i 
els grups artesanals es van associar com a germanors 
de socors mutu entorn d’una advocació, comunitat 
monàstica, hospital o parròquia, però sempre amb 
unes labors assistencials i religioses concretes 
establides per les seues ordenances: celebracions 
festives, pietat funerària, almoina als pobres, servei de 
malalts, redempció de captius, dotació d’orfes, gestió 
de llegats i últimes voluntats… 

En la lliçó inaugural de les passades Jornades de Cultura 
Popular, Àlvar Monferrer3 ens conta que en la crisi del 
segle XVIII, a l’Espanya rural predominava la usura, el 
latifundi, la rutina que impedia la innovació en la millora 
dels camps; deu milions d’habitants pràcticament 
analfabets amb molts captaires; un proletariat urbà 
incipient, víctima del constant creixement dels preus 
per sobre dels salaris; un artesanat amb possibilitats 
cada vegada més escasses d’eixir de la pobresa per 
les difi cultats i traves dels gremis; una classe dirigent 
que deprecia la cultura, amb una gran inclinació a la 
festa. La festa sempre present en la nostra societat.

Gràcies al treball fet per Àlvar Monferrer4 sobre 
l’enquesta del Comte d’Aranda, que tot i ser de 1770, 
es detallen totes les confraries amb la seua antiguitat, 
trobem dades sobre les parròquies, gremis i confraries 
a Castelló.

Així doncs, cal recordar que a Castelló hi havia 8 
parròquies que eren: Santa María, San Joan Villa, San 
Joan Raval, San Nicolás Villa, San Nicolás Raval, San 
Pedro, San Agustín i Santo Tomás.

Les festivitats es repetien tots els anys amb la festa 
del Corpus Christi, Santa Christina, Nuestra Senyora 
de Agosto y San Roque, San Vicente Ferrer patrono 
del Reyno, San Christoval a partir de ser declarat patró. 
També hi ha una festa a Santa Lucía que li paguen 
a Llorens de Clavell i una altra en honor de Santa 
Incògnita. Posteriorment trobem d’altres com la de 
Sant Blai (1734).

No ens podem deixar de costat les festes Santa Maria 
Magdalena5 el tercer dissabte de Quaresma en la seua 
ermita… pagado al Racional de Reverendo Clero de la 
parroquial de esta villa cinco libras por la limosna de la 
misa cantada en la hermita Santa Madalena en el tercer 
sábado de quaresma como es costumbre en los años 
de que …

Lores Mestre6 en el seu treball ens detalla el recorregut 
de les processons de les festivitats de San Vicente 
Ferrer, el Corpus, San Cristóbal, la Asunción y San 
Roque. L’itinerari d’aquestes processons era pel centre 
de la ciutat.

En un treball meu sobre l’ofi ci de dolçainer7, consultades 
les Actes Capitulars i la Hacienda de Propios de 

2 MARTÍNEZ VINAT, JUAN (2015). Confraries i almoines. Asociacionismo y sociabilidad en Castellón de la Plana (ss. XIV-XV). Jornades de 
Cultura Popular a Castelló. “Ofi cis, gremis i confraries a Castelló”. Castelló, novembre 2015.

3 MONFERRER MONFORT, ÀLVAR (2015). Les confraries de l’Edat Mitja i la Moderna. Jornades de Cultura Popular a Castelló. “Ofi cis, 
gremis i confraries a Castelló”. Castelló, novembre 2015.

4 MONFERRER I MONFORT, ÀLVAR (2008). Las Cofradías en Castellón y sus comarcas desde la Edad Media hasta fi nales del Antiguo. 
Publicacions de l’UJI,. Castellar de la Plana. Pàg. 240-243 i 296-304.

5 Manuscrit Arxiu Municipal de Castelló. Hacienda de propis núm. 59. 
6 LORES MESTRE, BEATRIZ (1996). Festa y rate efímer en la villa de Castellón durant el set-centsos. Revista Millars. Espai i Història, núm. 

XIX. UJI. Castelló. Pàg. 41-66.
7 TRILLES FONT, JOAN JOSEP (2011). La dolçaina en el cicle fester de Castelló 1695.  Treball fi nal del Màster ofi cial i interuniversitari 

Història i Identitats Hispàniques. UJI 2011.
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l’Ajuntament, trobem que tots els anys en la Villa de 
Castellón, s’assignen unes lliures al síndic8  per tal de 
pagar i fer festa i processons. Aquestes festivitats, ens 
conta l’historiador i cronista de Castelló Juan Antonio 
Balbás9, es repeteixen durant tots els anys en el dia 
de la festa, amb anècdotes molt simpàtiques sobre la 
importància del refresc per a després de les processons.

També hi ha festes, als convents, per a celebrar 
canonitzacions com la de Sant Fèlix de Cantalici i la de 
Santa Caterina de Bolonya o per celebrar la Victòria a 
Flandes.

Balbás ens conta en una altra aportació10, com aquestes 
festes, al llarg de tot el segle XIX, es consoliden i són el 
nucli de l’aparició de noves, afegint-se en aquest segle 
les dels carrers Sant Vicent i Sant Blai, Santa Bàrbara, 
Sant Francesc del carrer de Talecons o les de la plaça 
Nova o del Rei  en Jaume.

A la segona meitat del segle XIX, en la festa del 
Corpus Christi podem documentar que desfi laven 
acompanyant la Custòdia, els clavaris i majorals de 
Sant Blai, Sant Antoni, Sant Roc, Sant Nicolau, Sant 
Agustí, la Puríssima, la Mare de Déu del Roser i la 
Trinitat, entre d’altres, la qual cosa ve a demostrar que, 
a les darreries del segle, les festes de carrer i barris 
són nombroses, variades, i en alguns casos de molt 
de prestigi.

Ja al segle XX primer amb la Dictadura de Primo de 
Rivera, i després, la República, faran que poc a poc 
vagen desapareixent les festes religioses de molts 
carrers, i amb l’arribada de la guerra civil, siguen fi ns i 
tot destruïdes moltes de les primitives imatges. Recorde 
com l’amic Vicent Pau Serra em contava que la imatge 
de la Sang que tan venerava, va ser salvada, per sort, 
gràcies a Francesc Esteve. Així doncs, el poble no està 
per fer festa i aquelles desapareixen defi nitivament.

Després, com ens conten els amics de les Festes de 
Carrer de Castelló, als anys 40, alguns barris de la 
ciutat tornen a recuperar les festes tradicionals: Sant 
Roc de Vora Séquia (1941), Sant Blai (1946), Grup 
Verge del Lledó (1950), Sant Cristòfol (1946), Sant Fèlix 
(1941), Sant Roc del Raval (1943), Sant Nicolau (1942), 
Sant Roc del Canyaret (1940)… i el carrer torna a ser 
protagonista de la festa al llarg d’alguns anys. Moltes 
de les actuals festes es tornaren a fer en la dècada dels 
anys 60, i les que no s’havien recuperat i les que s’havien 
perdut a fi nals dels 70, es van recuperar defi nitivament 
als anys 90, que són les que es mantenen en l’actualitat 
durant el cicle fester a Castelló i que s’han esmentat en 
aquest llibret, com ens deia Pili Escuder.

8 Veure en fonts manuscrites AMC. AC. 1710-1729 i 1730-1739. 23 maig de 1711.
9 BALBÁS CRUZ, JUAN ANTONIO (1892). El libo de la Provincià de Castellón. “Setembre, 28 de 1699”. Impremta de J. Armengol. 

Castellón. Publicacions del servici de estudiós economicisme y socials de la Raja de Horrorosa y Monte de Apiadada de Castellón.1989.
10 BALBÁS CRUZ, JUAN ANTONIO (1884). “Casos y cossa de Castellón”. Estudis històrics premiats als Jocs Florals de lo Rat-Penat, 

celebrats a València el 29 de juliol 1883. Impremta y llibreria de J. Armengol. Castellón 1884. 

· El llegat perdut de les Festes de Carrer de Castelló
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Llavors podem concloure, després de tot el que hem 
glossat i ens conta Josep Miquel Francès, que les 
festes que es van perdre foren: 

- La de Sant Antoni que es feia el 17 de gener o 
diumenge següent a la plaça Nova (actual Rei en 
Jaume), encara que en l’actualitat diferents col·lectius 
i barris la celebren.

- Al mes d’abril les de Sant Roc, al carrer d’Amunt 
entre els carrers de Sant Joan (Colón) i Sant Joaquim 
(Ruiz Zorrilla) i al carrer de l’Alcora (Navarra) que 
se celebrava a l’església de Sant Miquel, després 
aquesta es va dedicar a la Mare de Déu del Lledó i 
passà a celebrar-se al mes d’octubre.

- Al mes de juny la de la Santíssima Trinitat al Raval 
de la Trinitat. La festa es feia des del segle XVIII i 
desapareix l’any 1936.

- Al juliol es perd la festa laica en honor a Francesc 
Tàrrega (Vila-real, 1852 – Barcelona, 1909) al carrer 
de la Pólvora (actual Pintor Montoliu al Raval de 
Sant Fèlix, amb processó de la tornà a la imatge de 

l’escultor Enrique Segura conservada al Museu de la 
Ciutat, Casa Polo. També podem parlar de les festes 
de Juliol tot i que eren a nivell de tota la ciutat i que 
en l’actualitat han derivat amb les festes de Sant 
Cristòfol.

- Al mes d’agost les de: Sant Cristòfol entre el carrer 
d’Enmig entre Colón i Porta del Sol; Sant Salvador 
al carrer Tosquella; Sant Roc al voltant del carrer 
Major als carrers Calderers (Ruiz Vila), Coloro (Bisbe 
Climent), Pescadors, Villargordo (Campoamor), 
Enginy (Vera), Maella, Cassola (Isabel Ferrer) que 
deriven amb les festes de Sant Roc de Vora Séquia, 
Sant Roc del pany de Sant Domingo i Sant Roc 
Cassola Canyaret.

- Al mes de setembre, fi ns a 1936 se celebrava la festa 
de Sant Miquel, al Raval de Sant Fèlix, a l’església de 
la Puríssima Sang.

- També l’any 1936, a l’octubre es perd la festa de la 
Mare de Déu del Roser al Raval del Calvari o Ravaler 
(actual plaça Tetuán), amb festa religiosa també a la 
Sang. La de la Mare de Déu del Pilar al carrer de les 
Monges (Nuñez de Arce) on actualment se celebren 
en aquest carrer les festes de Sant Francesc i Santa 
Clara d’Assís. La de la Mare de Déu del Lledó al 
carrer de l’Alcora (Navarra) amb celebració a San 
Miguel fi ns 1936.

- Ja al mes de novembre perdem la de Sant Roc al 
carrer Enginy (actual carrer Vera) i a la plaça Major, 
festa documentada segons Josep Miquel al segle 
XVIII.

I vull rematar aquest escrit amb paraules de Pili Escuder, 
amb les qual estic totalment d’acord, El paper de les 
Festes de Carrer ha de ser mantenir la tradició festiva, 
social i religiosa de les festes més antigues que es 
mantenen a la nostra ciutat. Cal que siguen un referent 
de ciutat, un distintiu que li atorga personalitat pròpia. I 
com deia Noticier Galvana, el viejo professor, un poble 
sense festa, no és poble.

11 FRANCÉS CAMUS, JOSEP MIQUEL (2011). Calendari antic i actual de festes de carrer de Castelló. Dins del llibre Les Festes de carrer 
de Castelló. El Portal de la Puríssima. Col·lecció Monografi es de l’Institut d’Etnografi a i Cultura Popular. Ajuntament de Castelló 2011.

· El llegat perdut de les Festes de Carrer de Castelló
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A meitat del passat mes de desembre, la 
ciutat de Castelló es va veure sorpresa 
per la notícia de la defunció de Pepe 

Prades Garcia, enginyer municipal durant més 
de tres dècades; destacada fi gura en el món de 
l’esport i de la cultura i sobretot, un historiador i 
un home de la festa.

Aquest serà el primer any, que faltarà la seua 
signatura a través d’articles inèdits, en tantes 
i tantes publicacions i llibrets, en les quals 
sempre va haver-hi espai destacat per als seus 
magnífi cs articles de recerca sobre les nostres 
festes, acompanyats a més, per fotografi es o 
postals de la seua excepcional col·lecció, que 
va anar arreplegant any rere any.

Pepe Prades pertanyia a aquella generació dels 
quaranta, fet a si mateix, que des d’una llar molt 
humil i a força de molts colzes, va obtenir el títol 
d’enginyer de camins per a la satisfacció de la 
seua família. Però a més i al marge de la seua 
excel·lent labor com a enginyer municipal en 
nombroses obres que ací queden, Pepe Prades 
va ser un home que va voler i va estimar al seu 
poble i per això li va servir en moltes disciplines. 
Va ser president de la Federació Provincial 
d’Atletisme i un gran defensor del C.E. Castelló; 
va presidir la Confraria de la nostra patrona, 
la Verge de Lledó, i membre destacat de la 
Societat Castellonenca de Cultura. Fins al 
mateix dia de la seua mort, com ens va dir en 
una extensa conversa que vam tenir en el carrer 
Major quaranta-vuit hores abans del seu òbit, 
Pepe Prades, ja jubilat, va seguir investigant en 
l’Arxiu municipal sobre la nostra història. I és 
una pena que no haja tingut temps de seguir 
aquesta recerca i publicar-la, perquè s’ha 
perdut una part de la història del nostre poble 
en l’últim segle. Espere que els seus fi lls donen 
continuïtat a aquests treballs.

Pepe Prades: 
castellonenc i castelloner
Per José María Arquimbau
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· Pepe Prades: castellonenc i castelloner

He dit en moltes ocasions, que a la meua edat, ja puc 
censar a molts amics i també coneguts, i han sigut 
molt més els honests que els deshonests, els que 
han treballat per la ciutat que els que només s’han 
preocupat per benefi ciar-se de la mateixa; gent que ha 
conreat l’amistat sense interessos; gent que ha valgut 
la pena conéixer. No hi ha ningú imprescindible, però sí 
que hi ha unes persones que són més necessàries que 
unes altres. No cap al menor dubte que Pepe Prades 
ha sigut un castelloner de “soca”. He tingut l’íntima 
satisfacció de conéixer durant dècades a persones 
com Pepe i podria afegir només com un exemple a 
altres com Josep Miquel Francés, Antonio Gascó, o 
un altre tristament desaparegut també enguany com 
Miquel Soler - atés que la llista podria ser interminable-, 
castellonencs i castelloners des dels peus al cap, que 
mereixerien més d’una distinció per part de la ciutat. 
D’eixes que es donen en vida, de les que alegren tant 
a ells com als seus amics.

Pepe ha sigut un home treballador, amant de la 
seua família, amb infi nitat d’amics també en l’àmbit 
magdalener, comptador de milers i milers d’acudits, 
perquè la vida al seu costat va ser agradable. Va portar 
a Castelló la delegació del Col·legi d’enginyers de 
camins, canals i ports, encara que últimament es va 
disgustar perquè la mateixa es va integrar en un nivell 
superior. Aquest mateix col·legi li va distingir recentment 
amb la medalla al Mèrit Professional.

La Magdalena d’enguany no serà com les anteriors. 
Ens faltarà Pepe amb la seua canya en la Plaça Major 
i vivint tots i cadascun dels actes de la nostra setmana 
gran. Però ens quedarà sempre el seu gran record i la 
seua entranyable amistat. Segur que a aquestes hores 
ja haurà començat a investigar sobre la història del lloc 
on està, lloc privilegiat, al que arriben les persones que 
ho mereixen per la seua trajectòria neta i positiva.
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Ací davant es va donar forma al Pregó. En la 
rebotiga que va haver-hi, molts intel·lectuals i 
manifassers de la postguerra van tenir la culpa 

que jo porte una mica més de dues dècades ja en 
aquesta plaça. Així parla en veu alta el monòlit que 
s’alça en l’extrem de la plaça Cardona Vives que limita 
amb el carrer Major i que a manera de petri pergamí 
rememora al creador de la cavalcada que es converteix 
cada tercer dissabte de quaresma en el millor bàndol 
que qualsevol ciutat volguera per a convocar als seus 
veïns a participar en les seues festes majors.

-Em van crear les hàbils mans i l’enginyosa ment de 
l’escultor Álvaro Falomir i enfront de mi es va emocionar 
com a pocs el cronista ofi cial de la ciutat Antonio José 
Gascó Sidro, Tonico per a la seua interminable llista 
d’amics, quan va tenir l’honor de cantar els versos de 
Bernat Artola en la cinquantena edició del Pregó.

- Molt, molt… no ha plogut, perquè a Castelló la pluja 
es fa de pregar, però anys han passat des del dia en 
què a l’inquiet president de la Junta de Festes de 
1993, Sixto Barberá, se li va ocórrer retre homenatge a 

Manuel Segarra, el pare de la cavalcada, el farmacèutic 
que va mantenir la seua botica oberta a l’engrandiment 
de la Magdalena. Des d’aquell any han sigut molts els 
pregoners que han succeït a Tonico en tan entranyable 
paper… Enguany serà Santiago López el sequier 
major, però per exigències dels temps moderns jo no 
escoltaré la seua veu.

Així serà perquè el carrer Major, centre neuràlgic de la 
vida, l’economia, la història i les tradicions de Castelló, 
que ha sigut el recorregut ‘natural’ de cavalcades i 
processons, ja no tornarà veure passar al pregoner, ni 
a la reina, ni a les “grupes” de les partides del terme. 
Tampoc a les danses dels pobles i a castelloners 
muntats en cavalleries engalanades. El Pregó perdrà el 
carrer Major, sí, però el repte és guanyar en seguretat 
i vistositat…

… Però en els seus 71 anys d’història la cavalcada 
no ha donat sempre la mateixa volteta. Precisament la 
Junta de Barberà ja va estudiar alternatives als carrers 
cèntrics i estrets de la ciutat per a major lluïment dels 
participants, discorrent la cavalcada per Governador 
en 1993, o muntant-se en aquesta via que substituirà 
a Major, en 1994.

Fins llavors, l’itinerari poc va variar. El primer Pregó 
de 1945 va creuar Cardona Vives en direcció al carrer 
Major per a dirigir-se cap a Maria Agustina per a 
remuntar per Sanahuja, Sant Fèlix, Enmig, Porta del 
Sol, La Pau i acabar en Major, després de superar la 
tribuna d’autoritats instal·lada en Santa Clara al fi nal 
del recorregut, per a tornar a eixir per Cardona Vives 
en direcció a l’avinguda del Mar.

I així va ser com fi ns a fi nals dels 80 va seguir formant-
se en l’avinguda del Mar per a entrar per Cardona 
Vives fi ns a Major. Gravada ha quedat en la retina de 
reines, dames i madrines d’aquells anys les piques, 
canastrells de fl ors i la gran “Canastilla de la Ciutat” 
que es guardaven fi ns a l’últim moment en l’Asil de 

La volteta del Pregó... 
i alguna cosa més...
Per Chelo Pastor Verchili

Article presentat a concurs en la Magdalena 2016 sota el lema: “Els espais urbans de la festa a través del temps”



224
Article presentat a concurs en la Magdalena 2016 sota el lema: “Els espais urbans de la festa a través del temps”

· La volteta del Pregó... i alguna cosa més...

les germanes dels Ancians Desemparats, on elles, 
les màximes representants de les festes, esperaven 
fi ns al moment en què eren cridades per a pujar en 
la carrossa que tancava, i segueix tancant, l’autèntic 
museu etnològic vivent de Castelló.

En 1993 es va apostar per la formació en el Forn del 
Pla per a seguir per Sant Fèlix fi ns a Conde Pestagua 
continuant per Maria Agustina, Governador, Guitarrista 
Tàrrega, Asensi, La Pau, Major i Cardona Vives.

Un any després es va muntar en Governador per a 
eixir en direcció a Maria Agustina, Sanahuja, Forn del 
Pla, Sant Fèlix, Sant Luis, Major, La Pau, Gasset, Porta 
del Sol, Ruiz Zorrilla i Rei En Jaume. Va ser l’any de la 
cinquantena edició de la cavalcada en el qual es va 
alçar el monòlit d’homenatge al seu creador, enfront 
de la farmàcia que va regentar.

Els canvis es van succeir i en 1996, es va partir del 
Forn del Pla per a seguir per Conde Pestagua fi ns a 
Maria Agustina i a continuació el recorregut de l’any 
anterior. Per la seua banda, en 2001 es va optar per 
formar en el tram fi nal de Rei En Jaume per a eixir per 
Clavé, continuar per Sant Fèlix, seguir des del Forn 
del Pla a Sanahuja per a entrar per Maria Agustina i a 
cercar Major.

Anys després es va apostar per recuperar el carrer 
Enmig en eixir de Sant Fèlix, però prompte es va 
descartar perquè amb la seua renovació urbana es 
va fer evident que era estreta i perillosa per a aquesta 
cavalcada al pas de carrosses, cavalleries, fi laes… Així 
doncs, fi ns a 2015, formar en Sant Roc, eixir del Forn 
del Pla i seguir per Sanahuja, Maria Agustina, Major, 
plaça de la Pau, Gasset, Porta del Sol, Ruiz Zorrilla i 
Rei En Jaume s’ha mantingut com a recorregut ofi cial.

Com a anècdota, la Cavalcada Infantil, coneguda 
popularment com a Pregó Infantil va eixir al carrer 
per vegada primera en 1949, per obra i art d’Antonio 
Vié. A Segarra Ribes l’aspecte pedagògic plantejat 
pel seu company de Junta Central de Festejos de la 
Magdalena li va agradar, però com a anècdota es va 
decidir que recorreguera la volta a l’inrevés, partint del 
carrer Sant Roc.

MASCLETÀ D’INICI DE FESTES

Les exigències del guió no solament han fet mossa en el 
Pregó. Més que sonada i rebutjada va ser la prohibició 
de seguir disparant la mascletà d’inici de festes en 1989 
en el seu tradicional i encara enyorat enclavament: 
María Agustina. La reina de l’any encenia la metxa des 
de la balconada de l’ara subdelegació del Govern i 
llavors Govern Civil, i la pólvora feia retrunyir la plaça que 

semblava 
haver sigut concebuda a propòsit per a aquest 
espectacle pirotècnic.

La normativa de seguretat relativa a focs va obligar a 
cercar enclavament i va costar trobar l’idoni. El primer 
experiment va ser l’avinguda del Mar, amb encés ofi cial 
des de la balconada de la Conselleria d’Educació… i 
no va agradar. En l’ampli vial es va perdre el baluern 
i les vibracions a les quals estaven acostumats els 
castellonencs.

Calia trobar el lloc perfecte, més arreplegat però més 
ampli, que respectara les normes de seguretat, alhora 
que mantinguera el terratrémol que tant agrada als 
afeccionats a aquest tipus d’espectacle pirotècnic. 
I l’inici de festes va passar a Rafalafena on es va 
mantenir uns quatre anys i fi ns a on es van portar totes 
i cadascuna de les mascletaes del concurs després 
que es prohibira, igual que amb els castells, que 
aquests espectacles es dispararen en els diferents 
sectors gaiaters de la ciutat.

Es va decidir després canviar d’ubicació. El camí de 
la Plana va ser el lloc escollit per la Junta que presidia 
Pere Pau Muntanyés. Així va ser fi ns a donar en 
2002 i per circumstàncies alienes a la voluntat dels 
organitzadors –es van construir aules prefabricades 
del col·legi Isabel Ferrer en la zona que havia servit fi ns 
llavors per a les rematades aèries- amb l’ara anomenat 
Recinte de Mascletaes, al costat del Primer Molí.

No va ser fàcil. Segons recorda el reconegut coeter 
Angel Baldayo, “es van fer proves de tret i com el sòl 
era de terra no agradava el resultat”. “El llavors regidor 
d’Urbanisme Víctor Falomir va ser l’artífex del recinte, 
quan se li va dir que una capa de formigó milloraria 
l’acústica en els trets”.

L’obstinació de l’edil es va alçar, després de la seua 
mort, amb la proposta del món de la festa de denominar 

bl
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amb el seu nom, a manera d’homenatge pòstum, 
rememora Baldayo, a l’enclavament condicionat ex 
professo per a aquest tipus de jocs pirotècnics, que 
atrau nombrós públic que segueix demostrant la seua 
passió per aquests espectacles.

El viatge de la mascletà d’inici de festes va arribar 
poc després que es prohibira a les gaiates disparar 
els seus propis castells de focs en els seus respectius 
sectors amb els quals competir per un molt renyit 
premi. Ja no servia qualsevol plaça i menys després 
de l’accident de 1987 que haguera pogut acabar en 
tragèdia en Hort de Soguers en bolcar una carcassa 
que en esclatar en el sòl va provocar diversos ferits de 
consideració.

MAGDALENA VÍTOL

El seu escenari natural és i ha sigut la plaça Major, 
encara que amb Pere Pau Montañés al capdavant 
de la Junta de Festes es va pensar que el recinte es 
quedava xicotet per a l’espectacle de fi nalització de 
festes que havia anat creixent amb els anys i es va 
optar per esqueixar el Vítol en dues parts. La primera, 
el muntatge teatral i visual es va desenvolupar en Hort 
de Soguers i la rematada de la Traca Final donant pas 
al crit de les reines invocant al poble a posar el fermall 
d’or a la Magdalena es va mantenir en la balconada de 
l’Ajuntament.

Montañés també recorda que durant els seus dos 
anys de presidència “la Imposició de Bandes es va 
organitzar en el Teatre Principal, quan en edicions 
precedents s’havia celebrat en la Cambra de comerç, 
o que la Fira Alternativa la instal·lem al costat de 
l’Auditori, després d’haver nascut en el parc Ribalta”.

O l’especial evocació a “L’Encesa que es va traslladar a 

l’avinguda Rei En Jaume” on ha romàs tota una dècada, 
després de traure-la del parc Ribalta, com a escenari 
primer on va nàixer en 1993 com Homenatge a la 
Gaiata amb una grandiosa Gaiata Utòpica enginyada 
per Paco Merchán.

Quant a ‘nous escenaris’, Montañés enumera entre 
uns altres, el Cau Fester en el recinte municipal de 
la Pèrgola o la incorporació al programa ofi cial de la 
Desfi lada d’Animació que va adoptar el recorregut de 
la Cavalcada de Reis. El mateix que seguirà enguany 
el Pregó.

MESÓN DEL VINO

Ara bé, si algun espectacle o esdeveniment ha estat 
subjecte a successius i imparables canvis, aquest és 
el Meson del Vino. Com falsa moneda ha conegut fi ns 
a vuit enclavaments en els seus 47 anys d’història, als 
quals en aquesta edició se sumarà la Muralla Medieval, 
segons el criteri de la nova Junta de Festes de Castelló.

Enguany tornarà a provar fortuna amb el format 
original d’una gran carpa protegint de les possibles 
inclemències meteorològiques una barra central 
circular i barrils a manera de taula.

El Meson del Vino va nàixer al costat de l’Ajuntament 
en 1969, en la placeta interior de la plaça Major, per 
iniciativa de Carlos Murria per a divulgar els vins de 
la província i d’altres regions espanyoles. En la plaça 
del Mercat ambulant va estar fi ns a passar a la plaça 
de la Peixateria on va passar a asseure els seus reals 
en la plaça Santa Clara en els anys 80 i fi ns a la seua 
remodelació en 1986, actuació urbanística inspirada 
per l’equip de govern d’Antonio Tirado per a construir 
un pàrquing en el seu subsòl i instal·lar en superfície el 
monòlit que resumeix la història de la ciutat.
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Va ser el moment en què va anar a ocupar Hort de 
Soguers, el lloc idoni que, fi nalment, no va poder ser 
pel rebuig veïnal liderat per una coneguda resident de 
la plaça. Fins i tot en remodelar-se la plaça en els 90 
es va pensar ja en el Meson del Vino i en el subsòl es 
van preparar canalitzacions i desguassos que donaren 
servei als cellers cada any en Magdalena. La rebel·lió 
d’un grup de veïns va boicotejar la intenció municipal i 
així va començar el llarg peregrinar de la qual ja era un 
dels senyals d’identitat de les festes de Castelló que 
va ser creixent de la mà d’un col·lectiu fester, Els 20 
del 88.

De la plaça del Mercat ambulant inicial, va passar a la 
de la Peixateria, després a Santa Clara. D’allí a Hort de 
Soguers per a recalar en la plaça Borrull. A l’any següent 
es va traslladar a l’avinguda del Mar per a tornar a Hort 
de Soguers, on els veïns ho van expulsar i va anar a 
parar a la plaça Herrero Teixidor, en Rafalafena, per a, 
des d’allí, en les festes de 2004, aterrar en el bulevard 
Blasco Ibáñez. I allí va estar fi ns que Els 20 del 88 van 
tirar la tovallola en 2013. Aquesta associació cultural 
integrada per alguns coneguts cellerers de Castelló i 
veterans membres de la Junta de Festes va assumir 
l’organització del Meson fi ns que el cansament va fer 
efecte en el grup.

Així va ser com la Junta de Jesús López va assumir 
el seu muntatge. Dos anys en l’antic recinte de Fires i 
Mercats van ser sufi cients per a constatar que aquell 
no era el lloc adequat per a prendre uns vins en bona 
companyia. I en aquesta edició es preveu tornar a 
Rafalafena encara que amb l’aspecte original de 
l’envelat i els barrils.

RECINTE FERIAL

Si els canvis d’ubicació del Meson del Vino han 
generat crítiques i descontent, la major polèmica del 
segle passat va sorgir amb el Recinte Ferial que es va 
instal·lar en l’avinguda del Mar en 1988. Aquell any, de 
la mà de Clement Agost al capdavant de la qual seria 
l’última Junta Central de Festejos de la Magdalena i 
germen de la nova era de les festes amb la creació 
de la Fundació Municipal de Festes, es va pensar 
a afegir a la Magdalena un nou espai amb casetes, 
restauradores i música, a imatge d’altres ciutats 
com Albacete, per posar un exemple. Un centenar 
de casetes desmuntables de lona promogudes per 
empreses i institucions van secundar la iniciativa que, 
per contra, no va agradar en absolut als ‘festers’ per 
prevaldre la privadesa enfront de la popularitat. Ni 
gaiates ni colles tenien allí cap representació i per a 
accedir a elles es requeria invitació.

Un any després la fi ra es va traslladar a l’avinguda de 

Chatellerault, la qual cosa va motivar l’empipament 
generalitzat dels castellonencs, veient que un dels 
punts que ben estudiat i replantejat es podia convertir 
en punt neuràlgic de la festa, es desplaçava als afores 
de la ciutat i que les sevillanes tan de moda en aquells 
anys eren la melodia que més sonava en aquelles 
casetes, per sobre dels temes que havien popularitzat 
Els Llauradors i els sons del tabal i la dolçaina que 
havien arribat una dècada abans per a quedar-se en 
les albors dels 90.

Poc va tardar l’enginy popular a traure una coplilla a 
aquella nova situació amb noms propis, els del regidor 
de Festes i de l’alcalde Daniel Gozalbo:

Fira d’Agost i Gozalbo/
 l’han portat a l’avinguda/
 Ja veurem si Magdalena/
 Se l’emporten a Sevilla

BATALLA DE FLORS VERSUS COSO MULTICOLOR

Una exhaustiva anàlisi dels molts escenaris que ha 
ocupat la programació de Magdalena en les seues 70 
edicions del format modern de les festes donaria per a 
omplir milers de pàgines, però en un succint repàs no 
pot obviar-se la Batalla de Flors que es va convertir en 
Esclat de Llum amb la junta de Barberà per a derivar 
en el defi nitiu Coso Multicolor.

Així, el circuit tancat de plaça de la Pau-Porta del 
Sol amb les carrosses de les gaiates on les seues 
madrines i dames lluïen els vestits de festa de les seues 
respectives presentacions gaiateres va donar pas al 
recorregut per les Palmeretes -avinguda Caputxins-, a 
Rei En Jaume i fi ns a l’avinguda de Lledó, amb motiu 
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del centenari de la coronació de la Mare de Déu del 
Lledó durant les festes patronals.

Aquest acte que havia patit certa decadència en 
suprimir les fl ors de la batalla –una altra vegada per 
mor de la seguretat de participants i públic- va intentar 
rellançar-se en 1993 amb un nou format: desfi lada 
nocturna i amb carrosses il·luminades donant voltes a 
l’avinguda del Mar i al qual se li va cridar Esclat de Llum, 
però els problemes tècnics i tecnològics van convidar 
a abandonar el format i tornar al format tradicional de 
carrosses desfi lant de dia.

DE MARXALENES I FONTS CIBERNÈTIQUES

Si El Meson del Vino ha sigut el recinte que més vegades 
ha canviat d’enclavament, pot ser que l’avinguda del 
Mar al costat de la plaça Major i la ‘volteta del Pregó’, 
siga el vial més concorregut. Jornades gastronòmiques 
monumentals, proves esportives, concerts, recintes 
fi rals, mascletà, Esclat de Llum, però també 
espectacles amb fonts cibernètiques i desfi lades 
d’animació i fantasia sota el títol de Marxalena, creat 
durant la presidència de Raúl Pascual, s’han succeït 
en la cèntrica avinguda.

L’avinguda del Mar també va jugar el seu paper com 
a escenari de grans concerts, espectacles que una 

vegada van eixir de la plaça Major, una altra vegada 
per mesures de seguretat, han anat provant múltiples 
enclavaments com La Pèrgola, parc Ribalta, fi nal de 
l’avinguda Rei En Jaume, Segon Molí, antic i nou 
recinte de Fires i Mercats…

IMPOSICIÓ DE BANDES I GALANIES

Finalment també l’acte de proclamació de la reina i la 
seua cort d’honor ha estat subjecte a canvis d’escenari. 
Si va nàixer en el Teatre Principal, la Imposició de 
Bandes a Pilar Gimeno com a reina de 1975 va ser la 
que va estrenar La Pèrgola com a modern recinte de 
festejos, on es van succeir aquests actes fi ns que va 
passar uns anys a la Cambra de comerç per a tornar 
al Teatre.

La Pèrgola va passar a acollir la Galania fi ns que es 
va inaugurar el Palau de la Festa el 13 de març de 
2011. I és que la Imposició de Bandes que tancava 
tot el calendari de presentacions davant Magdalena es 
va decidir que fóra el que obrira la temporada festera 
al setembre i a la vista que la reina ja no tenia acte 
protocol·lari algun en vespres de les festes grans, es 
crea la Galania.

En defi nitiva la Magdalena està viva i el seu programa 
s’adapta als temps en què transcorre. Festa Plena!!
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MANCAS 2009 S.L.
Manteniment de fàbriques

Carrer Onda 30-2-6
12006 - CASTELLÓ

TELÈFON 686434187

2

Disfruta amb el triple 
de telepizza

MITJANES
fi ns a 5 ing fi ns a 5 ing

el secret està en la massaon tu  vullgues

FAMILIARS

Avinguda València - 964 342 727

Carrer Catalunya - 964 253 939

Plaça Fadrell - 964 222 262
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PROTESIS CAPIL·LARS
CONFECCIÓ A MIDA 
AMB DISSENY

Ideal i defi nitiu per a la dona amb poca densitat de 
cabell o perduda de cabell sense arribar a la calvície

TOTES LES NOSTRES PROTESIS ES PODEN LLAVAR 
MENTRES ET DUTXES, POTS DORMIR, BANYAR-TE 
EN EL MAR O EN LA PISCINA,... UNA VIDA

NYYYYYpersonalitzat

totalment normal!!

T. 964 10 12 33
CARRER HERRERO, 56 · 12005 CASTELLÓ

Conxa
Oliver

Carrer Trinitat, 94
12002 Castelló de la Plana

www.conxaoliver.com

T. 964 21 40 93
E-mail: conxaolivertenda@gmail.com

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L’ENERGIA MÉS ECONÒMICA, ÉS LA NO CONSUMIDA

CREEM NOUS ESTÀNDARDS PER A UN MILLOR MEDI AMBIENT

AÏLLAMENTS TÈRMICS
AÏLLANTS ACÚSTICS

IMPERMEABILITZANTS
ANTIHUMITATS
DECORATIUS

TRANSPIRABLES
ANTICONDENSACIONS

ELÀSTICS

DISTRIBUÏDOR OFICIAL:

Polígon Industrial Accés Sud A-7
C/ Grècia, Nau 6A

12.006 – CASTELLÓ
Tel: 964 20 85 99

administracion@pedrodeza.com

P I N T U R E S

PEDRO DEZA



231

REDÓN
BAR · CAFETERÍA

TAPAS Y BOCADILLOS

C/ Pintor Picasso nº 5C
12005 Castellón

964 03 47 25

R

Estètica
CONSUELO I ALEJANDRA

Carrer Ramón i Cajal núm. 59 · baix
12005 CASTELLÓ · 964 24 38 80

2

c o n s u l t o r s

Francisco J. Pastor Escrig
Assessor Fiscal

Alloza, 6 - 4º · 12001 CASTELLÓ
Tel. 964 25 18 00 · Fax 964 25 32 27

cs@grupcas.com

Passeig Bonavista, 8-entresòl B · 12100 GRAU (CS)
Tel. 964 28 44 80 · Fax 964 28 52 64

grao@grupcas.com
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Ofi cina: Carrer José Sánchez Adell, 6 baix
12005 CASTELLÓ

Tallers: Avinguda Hnos Bou, 253 - 12003 CASTELLÓ
Telèfon 964 34 06 66 - Fax 964 34 06 67
info@juanvinuesa.com - www.juanvinuesa.com

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I 

MITJA TENSIÓ.

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, REVISIONS, 

REFORMES I MANTENIMENTS.

EFICIÈNCIA ENERGÉTICA.

Plaza Vilanova d’Alcolea, 4
12005 Castellón

VISITANOS EN FACEBOOK

NOCYR, SAL

Pda. Bovalar s/n - Pg Mercat d´abastos nau 8
12004 CASTELLO

Tlf. ofi cines 964730977
 www.rodinecarniceria.com

E-mail info@rodinecarniceria.com
Siguenos en      : facebook.com/carniceriarodine

CARNISSERIA
SALA DE TROSSEJAR
FABRICA D´EMBOTITS

MAGATZEM FRIGORIFIC
HORARI

Laboral de 06,00 a 14,00 h. i de 17,00 a 20,00 h.
Dissabtes de 06,00 a 14,00 h.
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EL TEU FORN,
PASTISSERIA I CAFETERIA
EN AV. DE VALÈNCIA 22

VISITA’NS O CRIDA’NS 
AL 964 102 602

ELS MÉS NATURALS

Polígon Industrial Mercat d’Abasts, naus 5 i 6
Partida Bovalar, s/n

Telèfons 964 73 04 29 - 964 73 04 30
Fax 964 73 08 33

12004 CASTELLÓ

Cita previa

PACK 
LIMPIEZA
DENTAL
30 €

964 350 139

2

Carrer Músico Pascual Asensio núm. 5
(Al costat del poliesportiu Ciutat de Castelló)

Telèfon: 964245765
Castelló
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asesoria@estatut.com - www.estatut.com
964 257 565

C/ Río Villahermosa, 7 Bis Entlo. 2 - Castellón - 12005

• ASESORAMIENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE
• DECLARACIONES RENTA
• EXPEDIENTE REGULACIÓN EMPLEO (ERE)
• RECLAMACIONES DESPIDO
• SOLICITUD PRESTACIONES (Jubilaciones, Invalidez, 

Desempleo,…)

CON LA PRESENTACIÓN DE ESTE ANUNCIO EN NUESTRAS OFICINAS, TE 
BENEFICIARÁS CON UN 10% DE DESCUENTO EN NUESTRO SERVICIO

MEDIACIÓN
Asociado a Asemed nº 12007

GESTIÓ I ASSESSORAMENT ESTATUT, S.L.L.
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consultes urgències
petcentercastellon@gmail.com

MESÓN

PLAÇA VILANOVA D’ALCOLEA, 2
12005 CASTELLÓ · TEL. 964 05 00 09

Vins
Embotits
Rosques
Carns

El Cortijo

2

Agraïment per la seua col·laboració en el 
reportatge fotogràfi c:

·1911·
HOSTAL TÍPIC VALENCIÀ

CARRER RAMÓN I CAJAL, 50 · CASC ANTIC
12594 ORPESA DEL MAR · ESPANYA
T 964 313 887 · M 618 509 973
info@casaarizo.com · www.casaarizo.com
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LA GAIATA 15 ELS DESITJA 



XIULA XIULA,PANDEROLAGAIATA DE LA CIUTAT 2016
Gaiata guanyadora del 1er. premi de la Magdalena 2015

Aquesta edició s’ha acabat d’imprimir a l’obrador de Gràfiques Color Imprés el 5 de febrer de 2016, festivitat de Santa Àgueda.

Volem agraïr l’esforç i col·laboració de tots els que han intervingut en l’edició d’este llibret, d’una manera o 
una altra. Des dels que ens han aportat les seues vivències en els articles fins a les empreses que han inserit 
la seua publicitat, passant pels tècnics impressors, fotògraf, disseny de portada així com a l’equip humà del 
Sequiol que ha fet possible que hui tinga en les seues mans nostre llibret 2016.

A tots MOLTES GRÀCIES

BONES FESTES DE LA MAGDALENA 2016
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PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Castelló 2016

Amb la col·laboració de: 
Ajuntament de Castelló - Diputació de Castelló - Patronat Municipal de Festes - Conselleria d’Educació - Carrefour

Inauguració al MUSEU ETNOLÒGIC 20 de febrer de 2016
Expocició al MUSEO ETNOLOGIC del 20 de febrer fins al 6 de març

ORGANITZA: 

A.C. Gaiata 15
SEQUIOL

A.C. Gaiata 15 
SEQUIOL

M A G D A L E N A   2 0 1 6

A .C .  Ga i a t a  15
“SEQU IOL”




