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Nomenament dels càrrecs 2019
01/09/2018

L’estiu anava arribant a la seua fi, entrem en 
el mes de setembre i ho fem amb bon peu, 
entrem en “temps de festa”, comencem el 
nostre camí cap a les festes de l’any 2019 
amb el tradicional acte de nomenament 
dels càrrecs que representaran al Sequiol en 
aquesta edició festiva.

Una vesprada nit estiuenca, en la residèn-
cia estival de la família de la nostra Madri-
na infantil Natalia, cedida perquè la família 
sequiolera tinguera un entorn molt bell, en-
voltat d’arbres i naturalesa i on vam poder 
gaudir d’un acte entranyable.

A poc a poc, el lloc va anar omplint-se dels 
sequiolos, amics i familiars, que van voler 
ser testimonis del relleu que suposa l’ac-
te en si, un escenari preparat amb cura per 
l’equip del ‘matadero’ de la Gaiata 15 i que 
va aprofitar el fons d’una olivera on desta-
caven l’emblema del Sequiol, la nostra en-
tranyable Panderola, els noms il•luminats de 
la gaiata i dels càrrecs 2019, Andrea, Natalia 
i Marc, com no podia ser d’una altra forma, 
i que va comptar amb Javi Rodríguez com a 
conductor i presentador de l’acte, així com 
amb Agustín Mon en la part tècnica de llum 
i so.



Com és tradicional, una vegada realitzada la 
introducció, es va sol•licitar la presència a 
l’escenari en primer lloc dels càrrecs 2018, 
Madrina Infantil Nagore García Miravet i 
Madrina Àgueda Ibars Agramunt, a les que 
va acompanyar el President Infantil Iker Mi-
ralles Claramonte, per a donar pas amb pos-
terioritat als càrrecs 2019, Madrina Infantil 
Natalia Queral Asencio i Madrina Andrea 
Molés Mir, acompanyades del President In-
fantil Marc Osorio Cazorla.

Una vegada complet l’escenari, es va donar 
pas al protocol habitual, fent en primer lloc 
lliura a Andrea, Natalia i Marc, del pergamí 
acreditatiu dels càrrecs que exerciran en la 
Magdalena 2019, així com a la imposició 
d’insígnies de plata.

Com a record i en agraïment a l’any en què 
han representat al Sequiol, Elisabeth va fer 
lliurament d’una reproducció de l’estendard 
en miniatura als càrrecs 2018, Àgueda, Na-
gore i Iker. Es va seguir amb l’ofrena floral a 
les Madrines 2018 i 2019, el lliurament d’un 
record als Presidents infantils Iker i Marc i 
una ofrena floral també per als pares dels 
càrrecs 2018 i 2019.



A continuació, tal com marquen els estatuts 
de la nostra associació, es va procedir a la 
imposició d’insígnies de colors per als nous 
membres de les comissions infantils i ma-
jors, i de plata per als integrants que porten 
ja tres anys consecutius o cinc alterns en la 
comissió.

El colofó a l’acte protocol•lari el va posar, 
com és tradicional, la presidenta de la co-
missió Elisabeth Breva Almerich, dirigint-se 

als presents amb paraules de record als 
càrrecs 2018, d’enhorabona i benvinguda 
als càrrecs 2019, i a tots els presents, ani-
mant-los a seguir amb el treball exercit per a 
aconseguir que la nostra gaiata 15 Sequiol, 
continue sent la millor de Castelló.

Andrea, Natalia i Marc i gràcies de tot cor a 
Àgueda, Nagore i Iker per l’any que ens han 
oferit.



Batalla de Flors de Borriana

09/09/2018

Després del Nomenament i dies abans del 
començament del cicle fester 2019, el pri-
mer acte al que Andrea, Natalia i Marc van 
acudir en representació del Sequiol, va ser 
la tradicional batalla de Flors de Borriana, 
convidats per la comissió amiga de la Falla 
Barri València, dins del programa de festes 
en honor de la Verge de la Misericòrdia.
Acompanyats pel vicepresident Jorge Mar-
tí, van passar una vesprada distesa, festiva i 
molt divertida, amb batalla de confeti inclo-
sa.

La nostra Falla germana, va desfilar en una 
carrossa dissenyada, confeccionada i mun-
tada per la mateixa comissió i que va rebre 
de nou un mereixedor segon premi. Un tre-
ball fantàstic, que situava a les Falleres Ma-
jors i les seues dames de la cort d’honor al 
voltant d’un elefant molt simpàtic.

De segur, més actes vindran enguany per a 
compartir amb ells, tant a Castelló com en 
Borriana, per a seguir reforçant els llaços 
d’unió entre ambdues comissiones festeres.



Acomiadament de les Corts 2018
10/09/2018L’edició de les Festes de la Magdalena del 

2018 s’ha acabat, aplega el moment de ficar 
el fermall d’or i tancar el llibre escrit ja per 
a la història. Ha estat tot un èxit, per a Cas-
telló en general i per a la Gaiata 15 Sequiol 
en particular, donat que a més d’una setma-
na intensa i carregada d’actes recolzats per 
nombrosos veïns del barri de la Panderola, 
hem resultat guanyadors del Segon Premi 
de Gaiates.

Un any molt especial on el nostre trenet ha 
estat conduït magistralment per la Madrina 
Àgueda Ibars Agramunt, la Madrina Infantil 
Nagore Garcia Miravet, i el President Infantil 
Iker Miralles Claramonte. Tots tres han sa-

but guanyar-se el cor dels els Sequiolers 
i han representat amb orgull i mestria a la 
nostra Associació.

Al igual que Beatriz Belenguer Mercé, Dama 
de la Ciutat 2018, qui ha conquistat amb la 
seua elegància i el seu saber estar, l’estima 
de tots els castelloners i castelloneres.

Però calia donar pas a la següent edició de 
les festes, la del 2019. Era el moment dels 
agraïments i els acomiadaments, i amb eixe 
motiu tots els representants festers es reu-
nien al Palau de la Festa, on la Junta de fes-
tes celebrava un xicotet però molt emotiu 



acte per tal de posar fi a la Magdalena 2018. 
Un acte que va finalitzar amb els parlaments 
emocionats de les Regines 2018, Carla i Lu-
cia.

Al mateix, acudien els màxims representants 
de la Gaiata 15 Sequiol per a la Magdalena 
de 2018, Àgueda, Nagore i Iker, acompanyats 
per la Presidenta Elisabeth. Tot i que ara sí, 
comença el camí cap a la Magdalena 2019, 

ells seran per sempre Madrina, Madrina In-
fantil i President Infantil del Sequiol.

Un acomiadament per a Àgueda i Iker, i un 
punt i a part per a Nagore, Dama de la Ciutat 
Infantil de la Reina Natalia per a la Magda-
lena de 2019. Els Sequiolos només podem 
dir-te que estem molt orgullosos de tu i que 
et seguirem i aplaudirem allà on vages, gau-
deix al màxim!!!



Benvinguda Corts 2019

12/09/2018

Una vegada tancat el llibre que conté la his-
tòria festera de 2018, era el torn d’escriure 
la primera pàgina de la següent publicació, 
la que contarà el camí fins a la Magdalena 
2019.

Era el moment de donar la benvinguda als 
que seran els màxims representants del món 
fester en les properes festes fundacionals 
de la nostra Ciutat. Per això, en l’emblemàtic 
edifici de la Diputació Provincial i organitzat 
per la Gestora de Gaiates, les Madrines, Ma-
drines Infantils, Presidents i Presidents In-
fantils de totes les Gaiates, es reunien per 
primera vegada, així com les Dames de la 
Ciutat, Dames de la Ciutat Infantils i, cóm no, 
les Regines de les Festes per a la Magdalena 
2019, Natalia Palacio i Natalia Collazos.

Un acte magistralment presentat per la Se-

quiola Estefania Climent, Reina en la Mag-
dalena 2017, i que després d’unes paraules 
de benvinguda del President de la Gestora 
de Gaiates, Esteban Gual, va continuar amb 
l’accés a l’escenari preparat per l’ocasió, de 
les Regines de les Festes 2019, Natalia i Na-
talia.



Tot seguit era el torn de les Dames de la Ciu-
tat, i en aquest cas, la nostra Gaiata va tindre 
una magnífica representació, amb Nagore 
Garcia Miravet, Madrina Infantil del Sequiol 
la passada Magdalena i que té el privilegi de 
formar part de la Cort d’Honor de la Reina 
Infantil de 2019.

A continuació, els representants de totes les 
gaiates van anar accedint per ordre numèric 
a l’escenari. Com no podia ser d’una altra 
manera, la Gaiata 15 Sequiol va estar mag-
níficament representada per la seua Madri-
na Andrea Molés Mir, Madrina Infantil Nata-
lia Queral Asencio, i President Infantil Marc 
Osorio Cazorla. Tots tres molt emocionats 
per tractar-se de la primera vegada que 
lluïen amb orgull el nom de Sequiol dins la 

ciutat de Castelló, després del seu nomena-
ment feia només unes setmanes.
Després d’unes paraules de la vicepresiden-
ta del Patronat, Verònica Ruiz, van ser les 
Regines de les Festes per a la Magdalena 
2019 les que es van dirigir als assistents, 
agraint que les acompanyen en un any tan 
especial per a elles, i desitjant per a tots un 
exercici fester meravellós i inoblidable.

Per finalitzar, el primer crit de “Magdalena!” 
de les Reines 2019, rebia per resposta un 
“Festa Plena!” de tots els presents. La pri-
mera pàgina està escrita, en lletres d’or. El 
camí cap a la Magdalena 2019 s’ha iniciat, 
amb Andrea, Natalia i Marc dirigint el tren 
Sequioler. Ara només resta gaudir al màxim 
de cada instant.



Sopar de germanor
13/09/2018

El dia de l’assaig de les imposicions de ban-
des, s’ha convertit en tradició celebrar un 
sopar al qual assisteixen totes les Madrines 
i tots els Presidents de les diferents Comis-
sions de Sector, així com la Reina de les Fes-
tes i la seua Cort d’Honor, les Dames de la 
Ciutat.

Aquest any no anava a ser diferent. Finalit-
zats els assajos, les Madrines i els Presi-
dents de totes les gaiates, junt amb la Reina 
Natalia, la seua Cort d’Honor i la Presidenta 
de la Junta de Festes, Noelia Selma, es tras-
lladaven fins a un restaurant, molt conegut 
per als sequiolos, per tal de gaudir d’un bon 

sopar en germanor, calfant motors per als 
actes oficials d’Imposicions de bandes que 
començarien l’endemà amb els festers més 
xicotets.

Com no podia ser d’una altra manera, a 
aquest sopar no van faltar la nostra Madrina 
per a la Magdalena 2019, Andrea Molés Mir, 
acompanyada per la Presidenta Elisabeth 
Breva Almerich.

Les paraules il•lusionades de la Reina de les 
Festes 2019, Natalia Palacio Bernad, tanca-
rien un acte informal però alhora molt emo-
tiu



Imposició de bandes a la 
reina infantil

14/09/2018

El mes de setembre arranca cada any amb 
la celebració de l’aniversari de la nostra Ciu-
tat, aquest any el 767è. Una Ciutat orgullo-
sa i enamorada de les seues tradicions i les 
seues festes. El camí cap a la Magdalena 
2019 acabava d’arrancar i era el moment de 
celebrar uns dels actes més importants de 
cada cicle fester.

Era el moment d’entregar la banda acredita-
tiva del seu càrrec, a les Reines de les Festes 
per a la Magdalena 2019 i les seues Corts 
d’Honor, és a dir, Dames de la Ciutat i Ma-
drines de les diferents Comissions de Sector 
Gaiateres.

Primer era el torn dels més xicotets, els 
màxims representants dels xiquets i xique-
tes de Castelló en les seues festes funda-
cionals. El seu dia gran començava amb la 
concentració a la plaça Major de Madrines 
i Presidents Infantils de totes les Gaiates, 
juntament amb les Dames de la Ciutat i la 
Reina Infantil Natalia.

A l’Ajuntament, es produïa la tradicional re-
cepció al Saló de Plens per part de l’Alcal-
dessa, on es procedia a l’entrega de la insíg-
nia del Patronat de Festes als membres de 
la recentment escollida Junta de Festes.

Un poc més tard, la desfilada fins a un dels 
edificis més emblemàtics de la nostra Ciu-



tat, el Teatre Principal, va estar carregada de 
molta emotivitat per l’alegria i la grandíssi-
ma il•lusió de tots els protagonistes de la nit.
Una vegada tots els protagonistes de la nit 
van estar preparats, amb un teatre abarro-
tat de gent i amb un escenari magníficament 
decorat amb la sobrietat i l’elegància que 
l’ocasió requeria, primer van ser els Presi-
dents Infantils els que van accedir al mateix, 
on l’Alcaldessa, 
Amparo Marco, 
la Presidenta 
de la Junta de 
Festes, Noelia 
Selma, i el Pre-
sident de la 
Federació Ges-
tora de Gaia-
tes, Esteban 
Gual, els espe-
raven per tal de 
fer-los entre-
ga del pergamí 
acreditatiu del 
seu càrrec i de 
la insígnia d’or 
de la Gestora de Gaiates. Entre ells, el màxim 
representant sequioler, Marc Osorio Cazorla, 
nerviós i content a parts iguals, mostrant la 
seua gran simpatia.

A continuació les xiquetes, les Madrines In-
fantils de totes les Gaiates, van anar des-
filant una a una pel passadís central fins a 
l’escenari. La màxima representant sequio-
lera, Natalia Queral Asencio, accedia a l’es-
cenari somrient, irradiant felicitat pels qua-
tre costats.

Una vegada completat l’escenari amb la 
presència de les Madrines, aplegava el torn 
de les Dames de la Ciutat infantils i, entre 



elles, Nagore García Miravet, Madrina Infan-
til de la Gaiata 15 la Magdalena 2018, amb la 
seua gran simpatia.

La Reina Infantil Natalia Collazos Rovira 
tancava la desfilada amb tot el teatre ficat 
en peu i els acords de la Banda Municipal de 
Música sonant en directe.

Com a novetat aquest any, l’Alcaldessa de la 
Ciutat Amparo Marco ficava sobre el pit de 
totes les xiquetes la seua anhelada banda 
en el moment d’accedir a l’escenari. També 
en aquest mateix moment, la Presidenta de 
la Junta de Festes Noelia Selma, entrega-
va flors a les protagonistes, de manera que 
quan la Regina Infantil va seure sobre el seu 
tron reial, l’escenari va acabar d’omplir-se 
de color, alegria i festa. Un escenari que 
després de les paraules de la màxima repre-
sentant de la Corporació Municipal a tots els 
protagonistes de la nit, començaria a desfer 
el seu encanteri.

Finalitzat l’acte protocol•lari i després de les 
obligades fotos per al record, la gran família 
sequiolera es reunia en un conegut restau-
rant del barri de la Panderola, per tal de feli-
citar a Natalia i Marc, i celebrar amb ells un 
dia tan especial per als xiquets i les seues 
famílies.



Imposició de bandes a la reina
15/09/2018Amb la ressaca de la gran nit viscuda el dia 

anterior, on els més xicotets rebien les ban-
des i els pergamins acreditatius dels seus 
càrrecs en l’incomparable marc del Teatre 
Principal, i de mans de l’Alcaldessa, aplega-
va el moment de rendir homenatge a la dona 
castellonera, de donar pas novament al pro-
tocol, a la paraula convertida en galania, i 
fer tronar els masclets que anuncien que el 
camí cap a les nostres festes ha tornat a co-
mençar.

Una vegada reunides a la plaça Major les 
Madrines de totes les Gaiates, juntament 
amb les Dames de la Ciutat i la Reina de les 
Festes Natalia, començava la desfilada cap 
al Teatre Principal. Una desfilada carregada 
de bellesa, elegància i molta emotivitat per 
la grandíssima il•lusió de totes les protago-
nistes de la nit, orgulloses de representar a 

la Ciutat de Castelló i els seus barris.

Ja dins del Teatre Principal, un dels edificis 
més emblemàtics del nostre poble, es se-
guia un guió similar al del dia anterior. Amb 



un escenari magníficament decorat amb la 
sobrietat i l’elegància que l’ocasió requeria, 
i amb la Banda Municipal de Música tocant 
en directe, les Madrines de totes les Gaiates, 
van anar desfilant una a una pel passadís 
central fins a l’escenari. La Madrina Sequio-
lera per a la Magdalena de 2019, Andrea Mo-
lés Mir, accedia a l’escenari somrient i orgu-
llosa de representar al barri de la Panderola.
Una vegada totes les Madrines dels di-
ferents sectors gaiaters ocupaven el seu 
seient, l’escenari continuà completant-se 
amb la presència de les Dames de la Ciutat. 

La Reina de les Festes per a la Magdalena 
de 2019, Natalia Palacio Bernad, tancava la 
desfilada i completava un impressionant es-
cenari, entre els forts aplaudiments del pú-
blic ficat en peu.

Com el dia anterior, l’Alcaldessa de la Ciutat 
Amparo Marco havia anat ficant sobre el pit 
de totes les xiques la seua anhelada banda, 
quan aquestes havien anat accedint a l’es-
cenari. En eixe mateix moment, la Presidenta 
de la Junta de Festes Noelia Selma, entrega-
va un ram de flors a cadascuna de les dones 



castelloneres per tal que l’escenari acabara 
d’omplir-se de color i bellesa. Un escenari 
que després de les paraules de la màxima 
representant de la Corporació Municipal a 
totes les protagonistes de la nit, es desfeia 
a poc a poc baix els forts aplaudiments del 
públic present.

Finalitzat l’acte protocol•lari i després de les 
obligades fotos per al record, la gran família 
festera es reunia en un conegut restaurant 
del Districte Marítim per tal de celebrar que 
l’inici del nou cicle fester, ara sí, era una rea-
litat. Madrines, Presidents, Madrines Infan-
tils, Presidents Infantils, Dames de la Ciutat, 
Reines de les Festes, i les seues famílies, 
amb la Junta de Festes, Patronat de Festes 
i la Corporació Municipal, junts per celebrar 
un cap de setmana tan especial a la gran fa-
mília de la Festa.

Junts cap a la Magdalena de 2019, la d’An-
drea, Natalia, Marc i Nagore. Amb la nostra 
presidenta Elisabeth al capdavant i tots els 
sequiolos abrigallant-los. Moltíssimes Feli-
citats!



Presentació d’Hort dels Corders

22/09/2018

Una setmana després de les Imposicions de 
Bandes a les Reines de les Festes i les seu-
es Corts d’Honor, començava el nou cicle de 
Presentacions de les Diferents Comissions 
de Sector al Palau de la Festa.

La primera a arrancar va ser la Gaiata 5 “Hort 
dels Corders”, amb un escenari ple d’engra-
natges del rellotge del Fadrí, desbaratats 
fins que el millor rellotger de Castelló acudia 
per tal de reparar-lo. Així, envoltats per mú-
sica i balls molt marxosos, els membres de 
la comissió de “Hort dels Corders”, van anar 
accedint a un escenari, que acabarien de 

completar els seus màxims representants 
per a la Magdalena de 2019, la Madrina In-
fantil xiqueta Laia Clausell Fabregat, i la Ma-
drina senyoreta Carla Parra Bellido, acom-
panyades per la Presidenta de la comissió, 
Arantxa Miralles Benages.

L’espectacle va tindre en certa manera un 
sabor sequioler, donat que molts sequiolos 
van ser partícips d’aquest. Laura Turch de-
mostrant una vegada més que és una mag-
nífica ballarina, les bessones Balma i Teresa 
Doumere com a col·laboradores al costat de 
la seua cosina Laia, Madrina Infantil, el seu 



germà Adrian fent l’ofrena de l’Ajuntament, 
i les sequioles Leire Salinas i la seua mare 
Yomara Valls, membres del grup de dansa 
La Nova escola, ballant un alegre fandango.
En finalitzar l’acte, vam rebre dues visites 
molt especials a la llotja. La primera, la vi-
sita de les Reines de les Festes i les Dames 
de la Ciutat, entre les quals es troba la nos-
tra sequiola Nagore García.  I en segon lloc, 
rebérem la visita dels màxims representants 
de la Gaiata 3 “Porta del Sol”, per tal de con-
vidar-nos al seu acte de presentació la set-
mana vinent.

Els nostres càrrecs 2019, Andrea, Natalia i 
Marc, assistien a la seua primera presen-
tació oficial de Gaiata, com a màxims re-
presentants de Sequiol. I van ser molts, els 
sequiolos que decidiren acompanyar-los en 
un dia tan especial.



XXV Aniversari de la Falla ‘La 
que Faltava’

23/09/2018La nostra Falla germana de la Vall d’Uixò 
complia 25 anys i va voler celebrar-ho orga-
nitzant un espectacle al Teatre, la represen-
tació del musical ‘Moonwalker’ en honor del 
cantant Michael Jackson.

Una cita tan especial no es la van voler per-
dre els màxims representants de la Gaiata 
15 Sequiol per a la Magdalena de 2019, An-
drea, Natalia i Marc, juntament amb la Pre-
sidenta Elisabeth i les seues famílies. Tots 
junts van gaudir d’allò més amb els balls, els 
vestuaris i la música d’un dels artistes més 
grans de la historia.

Moltíssimes Felicitats als amics de la Falla 
‘La que Faltava’ de la Vall d’Uixò, i per molts 
anys més que puguem celebrar-ho junts.



Pregó i Homenatge a les 
Reines del Centre Aragonés

23/09/2018

S’acosta el mes d’Octubre i per tant s’apro-
pen les festes que la comunitat “mañica” 
celebra cada any en honor a la seua patrona, 
la Verge del Pilar. Si hi ha una Casa Regional 
activa, aquesta és l’Aragonesa, representant 
les belles Terres del Baix i Dalt Ebre.

I com a llindar d’aquestes festes, l’acte pro-
tocol·lari de Pregó i Homenatge a les Reines 
del Centre Aragonés, xiqueta Sandra Herrero 
Bollado i senyoreta Verónica del Carmen Se-
rrano Ros, així com les seues Corts d’Honor. 

Un acte al qual va assistir, com cada any, la 
Gaiata 15 Sequiol, representada en aquesta 
ocasió pels seus càrrecs 2019, Andrea Mo-
lés, Natalia Queral i Marc Osorio, acompan-
yats tots ells pel vicepresident Vicente Ja-
vier Queral.

Un any més, la Gaiata del Sequiol estarà 
present en les festes que la comunitat ara-
gonesa celebra, amb el fervor a què ens té 
acostumats, amb càntics i balls en honor a 
la Verge del Pilar.



Presentació de ‘Porta del Sol’

29/09/2018
L’esplanada del Palau esclatava en focs 
d’artifici al pas de les comissions de la Gaia-
ta 3 “Porta del Sol”. Era la nit de la seua Pre-
sentació oficial i un dissabte més el Palau 
de la Festa se vestia de gal·la.

En un escenari minimalista, senzill però ele-
gant, la cerimònia girava a voltant de la ver-
sió castellonera del musical “La Llamada”. 
Un acte molt entretingut, amb presència se-
quiolera una vegada més, ja que la sequio-
la Laura Turch ens delectava amb les seues 
dots artístiques dins els vistosos balls del 
musical. 

Així, envoltats per música i balls, els mem-

bres de la comissió de “Porta del Sol”, van 
anar accedint a un escenari, que acabarien 
de completar els seus màxims represen-
tants per a la Magdalena de 2019, la Madri-
na Infantil xiqueta Sofia Sancho Herrando, i 
la Madrina senyoreta Sara Martín Gimeno, 
acompanyades pel President de la comissió, 
Vicente Provinciale Martí.

En finalitzar l’acte, vam rebre la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 10 “El 
Toll”, per tal de convidar-nos al seu acte de 
presentació la setmana vinent. Els nostres 
càrrecs 2019, Andrea, Natalia i Marc, reco-
llien la invitació com a màxims represen-
tants de Sequiol. 


