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Rumb a la nostra 
presentació



Presentació Gaiata 10 “El Toll”
06/10/2018L’acte va girar al voltant d’un castelloner de 

viatge per importants ciutats europees. A 
cada pas que feia, recordava la terra que ha-
via deixat enrere, les seues platges, la seua 
gent, el seu club de futbol i sobre tot les 
seues Festes de la Magdalena. Així va anar 
transcorrent la nit, mentre s’omplia l’escena-
ri que van tancar els màxims representants 
de la Gaiata 10 “El Toll” per a la Magdalena 

de 2019, Madrina Infantil xiqueta Lidia Be-
llés Cheza de la mà del President Infantil Pa-
blo Talaverano Cheza, i Madrina senyoreta 
Yaiza Robles Alonso acompanyada per la 
Presidenta Mª Eugenia Gasch Agüera.
Abans que començara la fi de festa amb el 
Rotllo i Canya i la discomòbil, els màxims re-
presentants de la Gaiata 18 “Crèmor” es van 
apropar a les llotges de tots els altres sec-
tors gaiaters per tal de donar-los la invitació 
per al seu acte de Presentació la setmana 
vinent. A la llotja de la Gaiata 15 “Sequiol”, 
els seus càrrecs per a la Magdalena 2019, 
Andrea, Natalia i Marc, acompanyats per la 
Presidenta Elisabeth i un nombrós grup de 
sequiolos.





Ofrena a la Verge del Pilar

12/10/2018

El dia de la Hispanitat és també la festa gran 
de la Guàrdia Civil i com no, dia de celebra-
ció de l’onomàstica de totes les dones que 
porten Pilar al seu nom. 

Festa celebrada a tota Espanya, però sobre-
tot a la Comunitat Aragonesa, d’on la Verge 
del Pilar és la seua patrona. Una comunitat 
amb nombrosa presència en la nostra ciutat 
i fortes arrels amb aquesta. Per això, i com 
cada any, convidats pel Centre Aragonés de 
Castelló, els nostres càrrecs de la Magdale-
na 2019, Andrea, Natalia i Marc, acompan-
yats pel vicepresident Jorge Martí, van acu-
dir a l’Església de la Santíssima Trinitat per 
tal de participar en l’ofrena i posterior missa 
en honor a la Verge del Pilar.

Abillats amb els vestits de llauradors, les xi-
ques amb mantellina tal com requeria l’oca-
sió, van formar part d’una nombrosa comi-
tiva gaiatera que va acompanyar als amics 
aragonesos des de la seua seu fins a l’es-
mentada església.

Un any més, no vam voler perdre’ns l’oportu-
nitat de tornar a compartir amb tants veïns 
de la nostra ciutat que guarden les seues 
arrels en la comunitat d’Aragó, i junts cele-
brar el dia gran de la seua patrona, la Pilari-
ca.



Presentació Gaiata 18 “Crémor”
13/10/2018El dissabte 13 d’octubre, en plenes festes de 

la Verge del Pilar i de la hispanitat, es va ce-
lebrar en el recinte de el “Palau de la Festa” 
la presentació de l’A.C. Gaiata 18 “Cremor”, 
on les Madrines Paulina i Rosa, van ser les 
protagonistes de la nit, acompanyades, com 
no, per la resta dels membres de les comis-
sions que presideix Juan Antonio Lleó.

El fil conductor de la presentació va ser la 
música, en les seues diverses varietats i es-
tils, segons països, però que al cap i a la fi, és 
l’element imprescindible en qualsevol festa.
La gaiata del Sequiol, va estar present amb 
una nodrida representació de la comissió, 
encapçalada pel vicepresident de la mateixa 

Jorge Martí, i com no, va comptar amb la 
presència dels càrrecs 2019, Andrea, Nata-
lia i Marc.

La gaiata 14 “Castalia”, va ser l’encarrega-
da de realitzar aquesta setmana l’ofrena de 
la gestora i la nostra comissió ja corria una 
llotja més en el primer pis del Palau, a dos 
per a arribar a la cantonada i ser els pro-
tagonistes d’aquella ofrena i, per tant, la 
setmana següent realitzar el nostre acte de 
presentació.





Presentació Gaiata 14 “Castàlia”

20/10/2018

La gota freda s’allunyava definitivament de 
la Plana i els clars apuntaven al Cèl per tal 
de deixar una nit de festa perfecta. Un dis-
sabte més al Palau, aquesta vegada amb els 
companys de Castàlia, que van voler fer un 
repàs als 75 anys d’història de les nostres 
festes des que foren redissenyades.

A mesura que transcorria la nit, es van anar 
recordant els canvis introduïts al llarg del 
temps en els diferents actes magdaleners, 
fent-los més populars i adaptant-los als 
nous temps. Mentrestant, s’omplia l’esce-
nari que van completar els màxims repre-
sentants de la Gaiata 14 “Castàlia” per a la 
Magdalena de 2019, Madrina Infantil xique-
ta Emilie Fajardo Gonell, i Madrina senyoreta 
Noelia Sánchez Ortega, acompanyada pel 
President Daniel Martí Andreu.

Abans que començara la fi de festa amb el 
Rotllo i Canya i la discomòbil, els màxims re-
presentants de la Gaiata 7 “Cor de la Ciutat” 
es van apropar a les llotges de tots els altres 
sectors gaiaters per tal de donar-los la invi-
tació per al seu acte de Presentació la set-
mana vinent. A la llotja de la Gaiata 15 “Se-
quiol”, els seus càrrecs per a la Magdalena 
2019, Andrea, Natalia i Marc, acompanyats 
per la Presidenta Elisabeth i un nombrós 
grup de sequiolos.





Marxa solidària pel
 Càncer de Mama 21/10/2018

Amb el lema “un passeig per la vida”, per cin-
qué any consecutiu, se celebrava a la nostra 
ciutat la “Cursa de la Dona”, una caminada 
de suport a totes les dones que han passat o 
estan patint actualment la dolorosa malaltia 
del càncer de mama.

Van ser molts, les castelloneres i els cas-
telloners que es van sumar a aquesta cita 
matinal, i entre els participants, nombrosos 

components de la Gaiata 15 “Sequiol”, els 
qui es van donar cita en aquest acte per tal 
de recolzar a les dones que pateixen aqueixa 
maleïda malaltia que és el càncer.

Gràcies a iniciatives com aquesta, es fa pos-
sible seguir avançant en els estudis que se-
gur faran, un dia no massa llunyà, que l’és-
ser humà guanye la dura batalla.



Presentació Gaiata 7, ‘Cor 
de la Ciutat’

27/10/2018

Es tractava d’una data molt assenyala-
da, perquè era el dia en què Andrea, Nata-
lia i Marc, acompanyats per la Presidenta 
Elisabeth, devien fer l’Ofrena de la Gestora 
de Gaiates als companys protagonistes 
d’aquella nit. 

Però era sobretot, la nit dels amics de la 
Gaiata 7 “Cor de la Ciutat”, que ens van sor-
prendre amb una cerimònia basada en la 
cultura gitana. Així, d’una forma divertida,  
amb els ‘Gipsy Kings’ del grup de teatre El 
taronger i amb el ballet Llum d’Orient, ens 
presentava la Gaiata 7 “Cor de la Ciutat” a les 
seues Comissions, encapçalades pels seus 
màxims representants per a la Magdalena 
de 2019, la Madrina Infantil xiqueta Yaiza 
Campesino Izquierdo i la Madrina senyoreta 
Alexia González Izquierdo, acompanyats pel 
vice-president de la Comissió, Sergio Toledo 
Llorens.



En finalitzar l’acte, no vam rebre a la llotja 
cap visita, perquè van ser els màxims repre-
sentants de la Gaiata 15 “Sequiol”, Elisabeth, 
Andrea, Natalia i Marc, els que van recórrer 
totes les llotges del primer pis del Palau de 
la Festa per tal de convidar a la resta de Co-
missions gaiateres  al seu acte de presenta-
ció la setmana vinent. 

Una nit molt especial per als màxims repre-
sentants Sequiolers per a la Magdalena de 
2019, que una vegada més van estar acom-
panyats a la llotja per una nombrosíssima 
representació de les seues comissions.



Festa de Halloween 31/10/2018

En els últims anys, hi ha una festa importada 
de les terres llunyanes més enllà de l’oceà 
Atlàntic que va guanyant adeptes, sobretot 
entre la jovenalla. Vinguda dels Estats Units, 
és la festa de Halloween que se celebra la 
vespra del dia de tots els Sants.

Amb la seua singular frase de “truc o trac-
te”, borses o cistelles en mà per a arreplegar 
caramels i llaminadures, i disfressats o ca-

racteritzats de forma demoníaca o fantas-
magòrica recorren els carrers.

Una festa que també va tenir el seu moment 
en el nostre cau la vesprada-nit del dilluns 
31, tenint com a protagonistes principals als 
membres de la comissió infantil del Sequiol, 
a més dels nostres càrrecs per a la Magda-
lena de 2019, Andrea, Natalia i Marc, que van 
gaudir de valent en tan singular festa.


