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Nadal amb sabor a 
Magdalena



Presentació ‘Portal de l’Om’
01/12/2018

Cada any els portalers guarden amb un gran 
secret el contingut de la seua Presentació, 
sempre espectacular pels decorats i els 
vestuaris dels ballarins. El Palau es vestia 
de gala un dissabte més, una nit molt espe-
cial, tot i que la Gaiata protagonista conta 
entre els seus comissionats amb la Regina 
Infantil de les Festes 2019, Natalia Collazos 
Rovira. 

Tot va girar al voltant del món marí. L’esce-
nari lluïa un esplèndid colorit, amb corals, 
conxes i estrelles marines que unides als 
efectes visuals i a les llums, van submergir 
tot el Palau dins la mar. Per rematar el con-
te, els ballarins anaven vestits de cavallets 
de mar, peixos i meduses, simulant la vida 
submarina. Amb tot això es va anar omplint 
l’escenari, que van completar els màxims re-
presentants de la Gaiata 8 “Portal de l’Om” 
per a la Magdalena de 2019, Madrina Infantil 
xiqueta Martina Madero Agost acompan-
yada pel President Infantil Quimey Cubedo 

Lazarte i Madrina senyoreta Belén Cazalilla 
Piñana, acompanyada pel President José 
Antonio Montoya Serrano.

Una nit molt on Sequiol va estar representat 
una vegada més mitjançant la petita Alejan-
dra, que va demostrar les seues dots artísti-
ques vestida de cavallet de mar.



Abans del Rotllo i Canya i la discomòbil, els 
màxims representants de la Gaiata 2 “Fa-
drell” es van apropar a les llotges de tots els 
altres sectors 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 Magda-
lena 2019, Andrea, Natalia i Marc, acompan-
yats per la Presidenta Elisabeth i un nom-
brós grup de sequiolos.



Sopar dels corbatins

05/12/2018

Quan s’acosten les Festes Nadalenques, en 
el Magatzem Municipal de Gaiates se cele-
bra un sopar molt especial, el dels Corbatins.
Els nostres especials donyets sequiolers, 
adornen per una nit el seu mono de treball 
habitual, amb un colorit corbatí en el coll. És 
el moment de compartir bons desitjos da-
vant el comiat d’un nou any i l’arribada del 
següent.

El dia que se celebra el sopar de Nadal dels 
xics de l’Escorxador, s’ha acabat convertint 
en una tradició fortament arrelada ja no so-
lament dins la nostra Comissió, sinó també 
per a tot el món gaiater. Amics d’altres co-
missions s’uneixen també per a gaudir del 
bon menjar i el millor ambient al box de la 
15. I és que no tot té que ser treballar!



Felicitació nadalenca
06/12/2018

Aprofitant el dia festiu, el nostre Cau es ves-
tia de blanc per tal de reunir a una nodrida 
representació de les comissions sequioleres 
i gravar un vídeo de felicitació Nadalenca.
Sota la batuta d’Estefania i Carlos, i tots abi-
llats amb barrets i diademes típiques nada-
lenques, el matí va transcórrer entre balls, 
cançons, posats i molts riures.



Sopar nadalenc de xiques
07/12/2018

Enmig dels preparatius de la Magdalena 
2019, quan monuments, llibret i programa-
ció d’actes van creixent i agafant força dia a 
dia, s’acostava el Nadal i era el moment ideal 
per a reunir-se i compartir bons desitjos per 
a les properes festes. És el que van fer les 
xiques sequioleres, compartir bromes, riu-
res, i els millors desitjos per a les festes que 
s’aveïnen i el nou any que és a punt d’arribar.
Després d’un meravellós sopar en un cèntric 
hotel de la nostra Ciutat, les sequioleres van 
marxar a un conegut local de moda a moure 
una estoneta l’esquelet. Bona música, bon 
ambient, molts riures i un merescut brindis 
pel Nadal 2018 i el pròxim any 2019



Presentació Gaiata 2, ‘Fadrell’

08/12/2018

Era la primera vegada que un acte de Pre-
sentació de Gaiata se celebrava de vesprada 
i el resultat va ser fantàstic. Els amics de la 
Gaiata 2 ens van proposar un viatge a través 
de la música de ràdio, Ràdio Fadrell, amb els 
anys 80 com a protagonistes i amb un grup 
de ballarins de grandíssim nivell que van fer 
les delícies dels assistents.

Amb vestuaris colorits, balls molt animats 
i la gràcia natural de les presentadores, es 
va anar omplint l’escenari, que van comple-
tar els màxims representants de la Gaiata 2 

“Fadrell” per a la Magdalena de 2019, Ma-
drina Infantil xiqueta Marina Doñate Soler 
i Madrina senyoreta Lidia García Beltrán, 
acompanyades pel President Manolo López 
Safont.

Abans del Rotllo i Canya i la discomòbil, els 
màxims representants de la Gaiata 6 “Faro-
la-Ravalet” es van apropar a les llotges de 
tots els altres sectors gaiaters per tal de do-
nar-los la invitació per al seu acte de Pre-
sentació 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.



Presentació Gaiata 6, 
‘Farola-Ravalet’ 15/12/2018

A pocs dies per al començament de les fes-
tes de Nadal, aplegava el torn de la Gaiata 
6, i como no podia ser d’altra manera, l’am-
bient nadalenc va estar present al llarg de 
tota la vetlada.

Cançons divertides, balls vistosos, i una ve-
gada més amb la presència destacada de la 
Gaiata 15 Sequiol. En aquesta ocasió, Àgue-
da i Beatriz van integrar el grup de ballarins 
que al so de nadales van fer de la nit de Pa-
lau un preludi emocionant de les properes 
festes.

Així, entre cançons de Festa i també de Pau, 
es va anar omplint l’escenari, que van com-
pletar els màxims representants de la Gaia-
ta 6 “Farola-Ravalet” per a la Magdalena de 
2019, Madrina Infantil xiqueta Natalia Es-
pada Jiménez, acompanyada pel President 
Infantil Manel Canseco Peris, i Madrina sen-
yoreta Sonia Cabello Cabello, acompanyada 
pel President Esteban Gual Ibáñez.



Abans del Rotllo i Canya i la discomòbil, els 
màxims representants de la Gaiata 16 “Ra-
falafena” es van apropar a les llotges de tots 
els altres sectors gaiaters per tal de do-
nar-los la invitació per al seu acte de Pre-
sentació 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.



Presentació de la polsera 
magdalenera

18/12/2018

Amb el pas dels anys, i ja en fa vuit des del 
seu naixement, la polsera magdalenera s’ha 
anat convertint en un element indispensable 
en la celebració de les nostres Festes Fun-
dacionals.

A pocs dies de l’inici de l’any 2019, i a poc 
més de tres mesos per a la celebració de la 
setanta-cinquena edició de les Festes de la 
Magdalena, tothom espera amb il·lusió lluir 
a la seua monyica la polsera verda amb els 
símbols festers més estimats de Castelló.

En la sala d’exposicions del Palau, es reunia 
una àmplia representació del món de la Fes-
ta, encapçalada per l’Alcaldessa de la nos-
tra Ciutat, Amparo Marco, el President del 
Patronat de festes, Omar Braina, les Reines 
de les Festes 2019, Natalia Palacio y Na-
talia Collazos, la Presidenta de la Junta de 
Festes, Noelia Selma, i moltíssims amics de 
Gaiates, Colles i Ens Vinculats.

En tot cas, la protagonista d’aquell acte va 
ser Mónica Toledo Llorens, autora de la pol-
sera magdalenera guanyadora, amb el lema 



“75 anys de tradició”,  entre els 43 dissenys 
presentats a concurs aquest any. Va ser ella 
la primera en rebre-la, de mas de l’Alcaldes-
sa.

Com no podie ser d’una altra manera, la 
Gaiata 15 Sequiol va estar magníficament 
representada pels seus màxims càrrecs del 
2019, Andrea Molés, Natalia Queral i Marc 
Osorio, acompanyats pel tresorer de la co-
missió Chema Orozco. Com també la nostra 
Dama Infantil de la Ciutat 2019, Nagore Gar-
cia, acompanyant a la Reina Natalia.



Inauguració del Betlem Sequioler
19/12/2018

Fruit d’una tradició fortament arrelada al ba-
rri de la Panderola, s’inaugurava el Betlem 
que la Gaiata 15 Sequiol exposa a l’entrada 
del seu Cau amb motiu de les Festes Nada-
lenques.

Els màxims representants de la Gaiata 15 
Sequiol, Andrea, Natalia i Marc, inauguraven 
el monumental Pessebre que romandrà ex-
posat en l’aparador de la seua seu social fins 

que SSMM els Reis Mags d’Orient finalitzen, 
amb la seua esperada visita, el Nadal 2018.
Un any més, l’equip de construcció del Bet-
lem ha realitzat un treball espectacular, molt 
minuciós, cuidant fins a l’últim detall. Enho-
rabona!



Sopar de Nadal de la 
Gestora de Gaiates

21/12/2018

Conegut col·loquialment en el món de la 
festa pel “Sopar de la Pasqüera”, tenia lloc el 
tradicional Sopar de Nadal de la Gestora de 
Gaiates. Atenent la convocatòria d’aques-
ta, van assistir el President del Patronat 

de Festes, Omar Braina, la Presidenta de la 
Junta de Festes, Noelia Selma, la Reina de 
les Festes, Natalia Palacio, les Dames de 
la Ciutat, membres de la Junta de Festes, a 
més de Presidents i Madrines dels distints 



sectors gaiaters. I com no podia ser d’una 
altra manera la representació Sequiolera 
encapçalada per la nostra Madrina, Andrea 
Molés, acompanyada per la nostra Presi-
denta, Elisabeth Breva.

La vetllada va transcórrer entre rialles i anèc-
dotes compartint bones viandes i excel·lents 
caldos. Una vegada finalitzat el sopar, el 
President de la Gestora, Esteban Gual, va 
prendre la paraula per tal d’agrair la presèn-
cia de tots i desitjar-los un Feliç Nadal. Va 
continuar el torn de parlaments, la Reina de 
les Festes. Natalia va lloar la labor que fan, 
tots i cadascun dels components de les di-
ferents comissions gaiateres en pro de les 

festes, coneixedora en primera persona, de 
l’esforç que suposa, dia a dia, treballar per a 
les festes de Castelló. Va finalitzar desitjant 
unes bones festes a tots, junt amb les seues 
famílies. Tancant la ronda de discursos, el 
President del Patronat, Omar Braina, es va 
dirigir a tots els presents desitjant-los unes 
festes amb pau i harmonia.

Després del tradicional brindis, va tindre lloc 
l’esperada entrega de la pasqüera a tots els 
presents. Una nit especial amb què totes les 
Gaiates van voler brindar per unes Bones 
Festes, com a preàmbul d’una, cada vegada 
mes pròxima, anhelada Magdalena 2019.



El Carter Reial visita Castelló
22/12/2018

Com cada any, pocs dies abans de la nit de 
Nadal visita la nostra ciutat el Patge de Les 
Seues Majestats els Reis d’Orient, per a re-
bre les cartes de tots els xiquets i xiquetes 
castelloners. Cartes plenes d’il·lusions, peti-
cions solidàries i molts desitjos no solament 
de joguets, també de Pau en el Món.

El Carter Reial va ser rebut en la Plaça Major 

per la Reina Infantil de les Festes Natalia i 
la seua Cort d’Honor, entre la que es troba 
la sequiola Nagore, Dama de la Ciutat Infan-
til, i també les Madrines de totes les gaiates 
acompanyades pels seus Presidents Infan-
tils. Entre ells, els nostres xicotets Natalia i 
Marc, representant a la gaiata 15 Sequiol.
Sacs i sacs de cartes es va emportar el Car-
ter de retorn a Orient. 



Exaltació falleres Barri 
València en Borriana

22/12/2018

S’arrimava el Nadal i el capítol de les Pre-
sentacions de gaiata al Palau de la Festa 
s’havia tancat temporalment. És per això 
que vam poder gaudir com cal de la invitació 
de la nostra Falla germana de Borriana, Ba-
rri València, que celebrava l’Exaltació de les 
Falleres Majors i les seues Corts d’Honor.

En “La Llar Fallera”, els nostres màxims re-
presentants Andrea, Natalia i Marc, acom-
panyats per la Presidenta Elisabeth, assis-

tien a l’entranyable acte d’Exaltació de la 
Fallera Major Infantil, Laia Orenga Verdegal, 
i la Fallera Major, Alba Redon Ortiz, acom-
panyades per la Presidenta Infantil, Andrea 
Dolz Tornador, els Presidents Marc Mar-
tí Rodríguez i Eva Torres Palau, i les seues 
Corts d’Honor.

Magnífica velada al costat dels nostres 
amics de Borriana, qui ens van fer sentir una 
vegada més com en casa.



Carter Reial al Sequiol
27/12/2018

Després d’una xicoteta espera carregada de 
nervis, l’emissari de SSMM els Reis Mags 
d’Orient visitava el Cau Sequioler per a arre-
plegar les missives dels seus xiquets.

En primer lloc van ser els màxims repre-
sentants infantils per a la Magdalena 2019, 
Natalia i Marc, els que van entregar la carta 
amb els seus desitjos al Carter. Després, van 
ajudar al Carter Reial, fent entrega d’uns de-
tallets a tots els xiquets allí presents.

Il·lusió, nervis i un cúmul de sensacions en-
voltaven els xiquets i xiquetes, que van anar 
apropant-se al Carter Reial. Tots volien par-
lar amb ell per a aclarir-li els detalls de les 
seues peticions i deixar-li molt clar que ha-
vien sigut molt bons durant l’any que s’aca-
bava. I després, depositar amb l’ajuda de 
Marc la seua carta en la bústia reial.



Una vegada entregades totes les cartes, la 
nostra Presidenta Elisabeth va dirigir unes 
paraules al Carter Reial, informant-lo que 
tots els xiquets del Sequiol, s’havien portat 
bé i havien fet totes les seues tasques esco-
lars i a casa.

El Carter Reial, amb el botí de cartes en la 
seua bústia, se’n va anar entre aplaudiments 
mentre els xiquets el seguien amb la seua 
mirada. Havia de seguir el seu camí perquè 
la màgica nit de Reis tots els desitjos es pu-
guen fer realitat.

Com a punt final, la Gaiata va convidar a tots 
els xiquets i no tan xiquets a una boníssima 
Xocolatada.



La nit de Cap d’Any
31/12/2018

Una vegada més, una nombrosa representa-
ció de sequiolos ens reuníem per a celebrar 
l’entrada en l’any nou. Arribava la nit que 
marca el final d’un any i el principi d’un altre, 
el moment de fer balanç de totes les coses 
viscudes, de tots els nostres actes, de tot el 
bé i el dolent, el moment de donar gràcies 
per les noves cares que van arribar i vam co-
néixer i, per descomptat, de recordar als qui 
ens van deixar, de fer les promeses de mi-
llorar, però sobretot de festejar aquell trànsit 
d’un any a l’altre.
Era el moment de l’eufòria, de l’alegria, 
d’abraçar a tots aquells amb qui compar-
tíem el màgic instant del canvi d’any, i de 
brindar per la salut, la prosperitat, i per què 

la Magdalena de l’any 2019 siga tan inobli-
dable com va ser la de l’any 2018.

Un últim desig en una nit tan especial, el de 
poder oferir unes festes i unes Gaiates que 
estiguen a l’altura del nostre sector


