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Unes festes de la
 Magdalena inoblidables



Sopar d’agraïment
02/03/2019

Acabat d’estrenar el mes de març, la comis-
sió del Sequiol es va reunir, atenent la in-
vitació dels nostres representants per a la 
Magdalena 2019, Andrea, Natalia i Marc, per 
a gaudir d’una amena vetlada.

Finalitzat el sopar, Les nostres Madrines, 
Andrea i Natalia; i el nostre President Infan-
til, Marc, van obsequiar als comissionats un 
detall com a record del seu pas per aques-
ta comissió. I, en mostra recíproca d’agraï-
ment, per tot el seu compromís en aquest 
any tan especial per a ells, la Presidenta de 
la Comissió, Elisabeth, en representació de 
tota la nostra família gaiatera, va fer lliura-
ment d’uns detalls molt panderoleros, així 
com un detall floral a les seues respectives 
famílies.

Per a finalitzar, va arribar el moment dels 
parlaments. Marc, Natalia i Andrea ens van 
sorprendre amb les seues emotives parau-

les que a més d’un li van fer aflorar alguna 
llagrimeta. Emocionats, molt alegres, feliços 
per tot el que esperen viure, van voler fer-
nos partícips de quant ho estan gaudint ja 
però quant esperen poder viure intensament 
al costat de les seues respectives comis-
sions. I, per descomptat, un agraïment molt 
especial a les seues famílies, vertaders “cul-
pables” que aquesta Magdalena 2019 siga 
per a ells molt especial, havent facilitat el 
compliment d’un somni molt esperat.

Va tancar el torn de paraula la Presidenta, 
qui va animar a tota la comissió a continuar 
desenvolupant un treball ben fet, com sem-
pre hem realitzat en Sequiol. I a gaudir de les 
nostres festes doncs aqueix és el secret dels 
nostres èxits. I a Marc, Natalia i Andrea els 
va donar un ordre directa: “Gaudiu de tots i 
cadascun dels moments que s’aveïnen per-
què seran únics i irrepetibles”.



Bateig de les nostres gaiates

03/03/2019

Entrem en la recta final. La Setmana Gran 
està molt a la vora i prova d’això és el mo-
viment que es genera al voltant dels magat-
zems municipals on es van construint les 
diferents Gaiates.

Sequiol va triar el diumenge 3 de març – a 
vint dies de l’inici de festes- per a batejar a 
les seues dues Gaiates. “Sequiota de llum, 
font de lluminàries” i “Ramell il·luminat” eren 

els lemes amb els quals Andrea, Natalia i 
Marc batejarien les dues obres concebudes 
per Jose Vicente Monroig –la major- i Ja-
vier Rodríguez –la infantil- i construïdes pel 
magnífic elenc de “professionals de l’escor-
xador” de què disposa Sequiol.

El preceptiu bany de cava a totes dues Gaia-
tes, de mans dels nostres màxims represen-
tants per a la Magdalena 2019, va precedir a 



l’encés d’aquestes, àdhuc inacabades però 
que ja deixaven veure el magnífic treball rea-
litzat i entrellucaven uns resultats molt es-
perançadors.

Totes dues Comissions, major i infantil, abi-
llades amb les seues millors gales, amb els 
seus vestits de llauradors, van acompanyar 
a Natalia, Marc i Andrea, aprofitant l’ocasió 
per a immortalitzar el moment per a la pos-
teritat.

Nombrós públic va voler acompanyar a Se-
quiol en aquest emotiu acte; una primera 
posada de llarg de nostres Gaiates de cara 
a lluir les seues millors gales la nit del tercer 
diumenge de Quaresma quan, després de la 
Tornà, irradiaran la seua llum pels carrers de 
la nostra Ciutat.

La festa es va traslladar a la seu del Sequiol 
on comissionats i amics van gaudir d’una 
animada jornada. I en els magatzems, les 
Gaiates seguien el seu lent però imparable 
creixement darrere de l’excel·lència amb què 
Sequiol realitza les seues obres.



Homenatge a les comissions
09/03/2019Aquest acte tornava a l’escena festera des-

prés de l’“oblit” de l’any passat. Un acte de 
reconeixement a totes les persones que 
conformen les comissions de sector i que 
desenvolupen la seua abnegada tasca du-
rant tot un any en pro de les nostres festes 
fundacionals, que es personalitza en les Da-
mes de Sector i els seus respectius acom-
panyants.

Les dènou comissions van fer la seua en-

trada en el Palau de la Festa, precedits per 
cadascun dels estendards de cada comis-
sió i acompanyats, aquesta vegada, per les 
seues Madrines i Presidents/es. I dic aques-
ta vegada perquè en aquest acte, els prota-
gonistes són les comissions. Així, després 
de l’estendard del Sequiol, portat per Car-
los López, van desfilar les Dames d’Honor: 
Adriana Llopis, Noelia Sala, Raquel Prats, 



Nuria Aguila, Marta Gual i la Madrina d’Ho-
nor, Lourdes Climent, totes elles acompan-
yades per Roberto Belenguer, Pablo Sa-
nahuja, Álvaro Voltes, Alejandro Breva i el 
Vicepresident, Jorge Martí. I després d’ells, 
tancant la comitiva de les dènou comis-
sions, Presidents i Madrines entre les quals 
ressaltaven per la seua elegància, la nostra 
Madrina, Andrea Molés acompanyada per la 
Presidenta Elisabeth Breva.

Un acte protocol•lari on totes i cadascuna 
de les Dames d’Honor ocupen el seu lloc 
sobre l’escenari, al qual accedeixen del braç 
del seu acompanyant, i reben l’homenatge 
de la nostra Reina de les Festes, en forma de 
paraula. Un emocionant i sentit discurs de 
la nostra Reina Natalia Palacio en el qual va 
clamar: «Dames i acompanyants de sector, 
què seria de la festa sense vosaltres?»

La Gestora de Gaiates, en ple, amb els 19 
presidents i presidentes de les comissions 
de sector en peus en l’escenari, i el seu pre-
sident, Esteban Gual, al capdavant, van en-
tregar la seua distinció anual, la de Gaiater 

de l’Any, a les nou Juntes de Festes que, des 
de 1989, han «compost 30 anys d’història de 
les nostres festes, de passió, de setmanes 
intenses, sempre amb una línia de respecte i 
col•laboració amb les comissions de sector, 
conscients que la gaiata és el nostre millor 
Pregó i amb el sentiment comú d’amor per 
la ciutat i les festes»

Finalitzat l’acte, les Dames i Acompanyants 
del Sequiol van rebre, de mans de la nostra 
Madrina, Andrea, la preceptiva motxilla Se-
quiolera amb la qual poder gaudir de les mi-
llors festes del món.



Homenatge a les 
comissions infantils 10/03/2019

També les comissions infantils tenen el seu 
corresponent homenatge. Així, la comissió 
del Sequiol, va desfilar cap al Palau de la 
Festa. Obrint la nostra comitiva, l’estendard 
infantil portat per Iker Miralles i seguit per 
les Dames d’Honor: Malena García, Martina 
Aguilera, Victoria González, Leyre Salines, 
Valeria González, Irene Iñiguez i la Madrina 
d’Honor, Alejandra Sáez; totes elles molt ben 
acompanyades per Juan Carlos Francisco, 
Javier Marín i Víctor López. I tancant el grup 
de les dènou comissions, els Presidents i 
Madrines Infantils on, molt somrients, ana-
ven de la mà, Natalia Queral i Marc Osorio, 
els representants del Sequiol.

Finalment, feia la seua entrada la Reina In-
fantil de les Festes, Natalia Collazos, acom-
panyada de les seues Dames de la Ciutat, 

entre les quals es trobava Nagore García.

Un amé i àgil espectacle -on el Gaiato, la 
Canya i el Rotllo van ser els protagonis-



tes- va donar pas al parlament de la Reina 
Infantil, Natalia qui va ressaltar la màgia in-
terna de la comissió infantil, «el primer pas 
i el més bonic de la festa que crea un sen-
timent d’amistat per sempre». Es va referir 
al seu regnat com “el millor regal que se li 
pot fer a una xiqueta castellonera”. Natalia 
va sol·licitar del públic lletres per a relacio-
nar-les amb les nostres festes –la nostra 
Presidenta, Elisabeth li va proposar la P que 
va definir com “Pólvora, una olor molt carac-

terística que banya la ciutat de color, folga i 
diversió»-. Per a finalitzar, Natalia, va ape-
l·lar a l’Alcaldessa per a que el segon dilluns 
es proclamara festiu «per descans del per-
sonal».
En finalitzar l’acte, com la comissió major, 
tots i cadascun dels Comissionats Infan-
tils va rebre, de mans de Marc i Natalia, la 
motxilla Sequiolera perquè ells també sa-
ben gaudir a fons de les nostres festes de la 
Magdalena 



Galania a la Reina Infantil

15/03/2019

A escassos set dies del Pregó de les nostres 
festes, la ciutat es preparava per a fer gala-
nia a la Reina Infantil de les Festes, Natalia 
Collazos i a la seua Cort d’Honor. I tots els 
Sequiolos estàvem molt contents perquè, 

per a la Magdalena 2019, Natalia comptarà 
amb uns formidables acompanyants que li 
aportaran la força de la Panderola. Entre les 
Dames de la Ciutat, Nagore García serà se-
gur qui li aportarà serenitat, il·lusió i màgia 
festiva. I del remolí dels Presidents i Madri-
nes Infantils, Marc Osorio i Natalia Queral li 



inculcaran força, vitalitat i ganes de gaudir 
aquestes festes que s’aveïnen, al màxim.
En aquesta ocasió, la Galania es traslladava 
a la sabana africana de la mà del Rei Lleó. 
Amb espectacular música en directe –a 
càrrec de la Banda Municipal- els personat-
ges van trobar l’Aigua amb ajuda de les Ma-
drines de les diferents comissions; la Terra, 
amb les Dames de la Ciutat per a arribar a la 
Llum amb la Reina Natalia.

Nit de moltes sorpreses per a la nostra Rei-
na, potser de les més emotives l’ofrena dels 
Presidents Infantils en nom de la Gestora de 
Gaiates o la de la Junta de Festes, en ple.
La Galania Infantil suposa el punt de par-
tida d’una setmana gran molt especial per 
als nostres representants infantils Marc i 
Natalia que segur no oblidaran mai. I per a 
Nagore, que l’any passat ja va viure aquesta 
experèincia. 



Galania a la Reina de les Festes

16/03/2019

L’acte de Galania a la Reina de les Festes, a 
Castelló, és l’avantsala de l’inici de les nos-
tres festes fundacionals. La nit del dissabte 
16 de març, estava marcada en el calendari 
fester per a ser la nit d’afalac a Natalia Pa-
lacio, Reina de les Festes 2019 i la seua Cort 
d’Honor. I la Ciutat es vist amb les seues 
millors gales. I els Sequiolos, a més a més, 
van tindre un paper especial en aquesta mà-
gica nit on, la nostra Madrina, Andrea Mo-
lés, compartia sentiments i emocions com 
a component de la Cort d’Honor de la nostra 
Reina.

Un espectacle sorprenent i altament tec-
nològic, dins dels cànons d’elegància i so-
brietat que envolten aquest acte, que va tin-
dre el seu fil conductor al voltant de la 75 
edició de l’actual estructura festera. Així 
doncs, Natalia, serà la setanta-cinquena rei-
na de les festes de la nostra ciutat.

Un acte que va comptar amb la col·labora-
ció de molts Sequiolos en el seu desenvolu-
pament. Portant les regnes de l’acte, junta-
ment amb Chema Prades, estava Estefania 
Climent qui va recordar a Natalia que comp-
tava amb tot el suport i admiració de totes 
les dones que li havien antecedit en el seu 
tron –recordar que Estefania és la setan-



ta-tercera reina de la nostra Ciutat -. Un coi-
xiner molt especial, Marcos Sales, amb un 
passat Sequiolo o, entre els pregoners que 
van delectar amb els versos d’Artola, Agus-
tin Mon, pregoner 2002.

Infinitat d’associacions, pobles veïns i ins-
titucions van fer ofrena a la nostra Reina 
Natalia però, sens dubte, per a ella, la més 
emotiva la duta a terme per la Gestora de 
Gaiates, en nom de tot el món de la festa, en 
la qual Sequiol va participar amb la presèn-
cia de la nostra Presidenta Elisabeth Breva.
Màgica nit per a la nostra Madrina Andrea, 
iniciada amb nervis, desenvolupada amb 
moltes emocions i culminada amb la il·lusió 
i l’esperança de viure les millors festes de 
la seua vida, la Magdalena de 2019, que ja 
apunten molt a la vora.



Dissabte 23, de la Festa, la Vespra

23/03/2019

La Magdalena 2019 donava el seu inici. 
Sequiol iniciava la jornada en els salons 
d’Ajuntament per a la recepció de convidats 
i lliurament de les distincions honorífiques. 
Seguidament i en comitiva, tots fins al re-
cinte de mascletades per a donar inici, com 
correspon, amb una espectacular actuació 
de Pirotècnia Peñarroja, guanyadora del 
concurs de l’any anterior. I després del po-
tent inici, vam acompanyar a la Federació de 
Colles en la col·locació del mocador magda-
lener a la figura de Tombatossals.

Abans de preparar-nos per a la Cavalca-
da del Pregó, és visita obligada als nostres 
amics de la Colla del Rei Barbut, enguany en 
la seua nova seu i amb la distinció de Se-
quiolers de l’Any.

Un multitudinari Pregó on la nostra Madri-
na, Andrea Molés, va acompanyar a la Reina, 
Natalia Palacio, en la seua desfilada pels ca-

rrers de la ciutat. I precedia la seua carros-
sa, la Canastreta de la Ciutat portada pels 
Presidents i Presidentes de les 19 comis-
sions, vestits de castelloner i castellonera, 
en commemoració de la 75 edició del Pregó.
La jornada es tancava a mitjanit, en els ma-
gatzems municipals, on totes les comis-
sions es congregaven per a portar a les 
seues Gaiates fins al carrer Sant Roc on es-
perarien el seu moment d’il·luminar la ciutat.



Diumenge 
24: 
Magdalena, 
Festa Plena

24/03/2019

Comença el dia molt de matí, a les 8, s’ini-
cia la Romeria de les Canyes des de l’Ajun-
tament. I els Sequiolos estàvem molt ben 
representats pel President Infantil, Marc 
Osorio, la Madrina Infantil, Natalia Queral i 
la nostra Madrina, Andrea Molés, acompan-
yats tots ells per la Presidenta de l’associa-
ció Elisabeth Breva, lluint els seus millors 
vestits de llauradors i llauradores i amb la 
preceptiva canya a la mà, amb la verda cinta, 
arrancaven el seu peregrinar fins a la blanca 
ermita de la Magdalena complint amb la tra-
dició de l’esmorzar en Sant Roc

I el dia va acompanyar. Com es diu per 
aquestes terres “Un dia de Magdalena”, amb 
sol i bona temperatura que convidava a tota 

la Ciutat a complir amb la tradició de pere-
grinar cap a l’ermita que, segons la història, 
va ser el punt de partida de la fundació de 
Castelló.

Però no tot era festa, problemes detectats la 
nit anterior en la direcció de la nostra Gaiata 
gran va fer que el magnífic equip del Sequiol 
haguera d’emprar-se a fons, durant el matí 
del diumenge, per a poder donar-li solució. I 
com el millor i més coordinat equip de me-
cànics de la F1, tot va quedar en una anèc-
dota.

Un dia emotiu, intens i esgotador perquè 
quan el sol comença a retirar-se, la Tornà fa 
entrada de nou a la Ciutat pel Forn del Pla i 



les Tres Caigudes i la processó de Penitents 
–no s’ha d’oblidar el caràcter penitencial de 
la Romeria- són el preàmbul de la desfila-
da de Gaiates, que inunden de llum els ca-
rrers de la nostra ciutat, rememorant aquells 
gaiatos amb fanals portats pels primers po-
bladors que es van traslladar a la Plana.

I Sequiol amb “Ramell il·luminat” i “Sequiota 
de llum, font de lluminàries” iniciava el seu 
desfilar pel carrer Sant Roc, acompanyades 
de la Comissió en ple, presidides per les Ma-
drines: Andrea i Natalia, i pels Presidents, 
Marc i Elisabeth. Obrint la desfilada, després 

dels estendards de la comissió, les xiquetes 
del meneo, que van fer les delícies del res-
pectable, amb el seu harmònic desfilar

Ressaltar que, per primera vegada, cada co-
missió acompanyava a la seua Gaiata, és a 
dir, que la Gaiata infantil anava amb la co-
missió infantil i la gran amb la comissió ma-
jor. Un encert de l’organització que va apor-
tar dinamisme i agilitat al festeig i que va ser 
molt ben acollit pel respectable que omplia 
els carrers per a delectar-se amb la llum de 
les gaiates



Dilluns 25, Cavalcada infantil I Encesa

25/03/2019

El dia va començar esplèndid i els xiquets de 
les comissions de les Gaiates, estaven an-
siosos de poder participar en la seua desfi-
lada, acompanyant a la Reina Infantil de les 
Festes, Natalia Collazos. I els Sequiolos més 
joves estaven tots preparats per a partici-
par en la Cavalcada Infantil, acompanyats 
del grup de Tabal i Dolçaina del Sequiol. I, 
en la carrossa, al costat de la Reina, la nos-
tra Dama de la Ciutat, Nagore Garcia i els 
màxims representants del Sequiol, la Madri-
na infantil, Natalia Queral i el President in-
fantil, Marc Osorio.

I a la vesprada, Andrea, Marc i Natalia, acom-
panyats del Vicepresident Jorge Martí, do-
naven per inaugurada la Tasca Gaiatera del 
Sequiol que romandria oberta durant tota la 
setmana, atenent a socis i veïns per a gau-
dir d’unes festes obertes i participatives que 
Sequiol ha preparat per a la Magdalena de 
2019.

En fosquejar, era el moment de l’homenatge 
al nostre símbol més volgut i que ens dife-
rencia de la resta de festivitats: la Gaiata. Un 
acte d’Encesa de les gaiates, menys proto-
col·lari que altres anys i més dirigit a enaltir 
els monuments, la seua significació i el seu 
gran treball artístic, tot això envoltat amb 
una música espectacular i amb el fermall 
dels focs artificials.



Sequiol va voler acompanyar a la Federació 
de Colles, en el seu sopar homenatge, en el 
recinte de la Pèrgola. Així la nostra Madrina, 
Andrea Molés acompanyada del Vicepresi-
dent Jorge Martí, van compartir taula amb 
la resta de comissions de sector en aquest 
acte que congrega a la majoria de Colles de 
Castelló.

Un intens dia per als més joves Sequiolos 
que començava amb la cavalcada i finalitza-
va amb l’Encesa de les Gaiates i el posterior 
trasllat, ben entrada la matinada, de les nos-
tres Gaiates fins al nostre sector,  on es va 
procedir al primer encés, quedant situades a 
l’espera de la “loteria” dels premis.



Dimarts 26, dia dels xi-
quets a Sequiol

26/03/2019
El dimarts en Sequiol és el dia dels xiquets 
atés que es programa un espectacular parc 
infantil en jornada matutina i vespertina. 
Amb la divertida música de la xaranga s’in-
augurava el parc infantil, a les 11.30; castells 
inflables, futbolí humà, barredera… fins a un 
total de set espectaculars atraccions com-
ponien el parc infantil per al delit de tots els 
xiquets del Sequiol, per a això era preceptiu 
tan sols lluir la polsera acreditativa.

En paral•lel, el jurat de gaiates de la nostra 
comissió quedava reunit per a visionar les 
fotografies i els vídeos de totes les gaiates, 
majors i infantils, comentar les particulari-
tats de cadascuna i consensuar el veredicte 
que Sequiol aportaria al concurs de Gaiates. 
Cal reconéixer, que vist el resultat final, el 
treball realitzat per aquest jurat va ser ex-
cel•lent perquè va aconseguir el ple al 15 –i 
mai millor dit-.



Mentre els més joves saltaven en les atrac-
cions, els menys joves gaudien de la degus-
tació d’embotits casolans, gentilesa de car-
nisseria-xarcuteria PRADES, que l’equip de 
Sequiolos estava preparant.

Ja a la vesprada, amb el parc infantil replet 
i la música de la xaranga amenitzant la jor-
nada, es procedia al lliurament de premis del 
XX concurs de maquetes que Sequiol orga-
nitza en el col•legi del nostre sector, Isidoro 
Andrés.

I a les nou de la nit, en la plaça Major, s’ini-
ciava el lliurament de premis dels diferents 
concursos convocats. En l’apartat de llibrets, 
no vam tindre cap distinció –recordar que en 
l’ús del valencià, el nostre llibret va obtenir 
el huité premi-. Quant al concurs de Gaiates 
indicar que, en aquesta edició, presentava 
una novetat doncs a més de les votacions 
que realitzava cadascuna de les comis-
sions, s’afegia –amb el mateix pes ponderat 
que les votacions de les gaiates, és a dir al 
50%- la votació d’un jurat tècnic seleccionat 
pel Patronat de Festes, amb propostes rea-
litzades per la Gestora de Gaiates. Fets pú-
blics els veredictes, Sequiol es va alçar amb 

el primer premi en Gaiates Infantils i amb el 
segon de Gaiates. Tot un èxit que Sequiol va 
celebrar com es mereix, a la seua arribada al 
sector, amb els corresponents efectes piro-
tècnics i els brindis de cava.

Un espectacular resultat per a Sequiol –res 
a objectar al resultat final, potser lamentar 
la votació que, any rere any, realitza algu-
na comissió de sector que reparteix zeros 
a monuments guanyadors. Flac favor a la 
festa. Hauria de ser un tema de reflexió dels 
convocants del concurs- i, des d’aquestes 
línies, volem donar l’enhorabona a totes i 
cadascuna de les altres comissions que van 
ser mereixedores de la resta de guardons



Dimecres 27: Dibuix, cuina, tardeo

27/03/2019

Una tradició Sequiolera és realitzar la des-
pertà a casa dels nostres càrrecs. Aques-
ta jornada va ser nostre President Infantil, 
Marc Osorio, qui va rebre la “sorpresa mu-
sical”, obrint una nova jornada festiva. Un 
magnífic desdejuni va aportar l’energia ne-
cessària per a començar el dia.

Per segon any, ens visitaven els carros en-
galanats de la Federació de Colles per a 
acompanyar-nos a la mascletà. Després de 

gaudir d’un refrigeri amb nosaltres, la co-
missió del Sequiol es va pujar als diferents 
carros engalanats amb destinació la plaça 
del primer Molí.

En Sequiol, segona jornada de les degus-
tacions, aquesta vegada de truita de creïlla 
amb allioli, gentilesa del BAR FERNANDO. 
Dues monumentals truites de creïlla van 
ser repartides entre els centenars de veïns i 
amics que ens van acompanyar.



Els més joves del Sequiol, estaven convocats 
al XXXI concurs DIBUIXA LA TEUA GAIATA. 
Una activitat que cada any sorprén amb els 
artístics esbossos que realitzen els xiquets. 
Difícil faceta per al jurat que havia de selec-
cionar als guanyadors. I després dels dibui-
xos, a cuinar amb l’activitat CUINANT AMB 
SEQUIOL, que per segon any consecutiu, ini-
ciava als més joves, en aquesta jornada, a 
realitzar rosquilletes de sabors.

A mitja vesprada, a iniciativa dels Sequiolos 

júniors es programava un tardeo amb l’ac-
tuació de RUMBA DE CAJÓN. Una especta-
cular posada en escena i una organització 
perfecta va ser el preàmbul de l’èxit rotund 
de convocatòria que augura noves edicions. 
Bon treball xics, seguiu així !!!

La secció de Dolçaina i Tabal del Sequiol va 
participar en l’Homenatge de Castelló a la 
Dolçaina i el Tabal “CAMILO RONZANO” que 
es va desenvolupar en la plaça Major, amb 
una posada en escena espectacular



Dijous 28: Cos, teatre, disfresses...
28/03/2019

Segona jornada del les despertaes del Se-
quiol. Aquesta vegada va ser la nostra Ma-
drina Infantil, Natalia Queral, qui va tindre 
la seua melòdica sorpresa. I, després, un 
enèrgic desdejuni per a reposar forces que 
comencen a flaquejar, en el meridià de les 
nostres festes.

La tercera jornada de les degustacions en 
Sequiol va ser a càrrec de RODINE, amb les 

seues broquetes morunes. Més de tres-cen-
tes, van ser cuinades per l’equip de Sequio-
los per a delit de socis i veïns.

Jornada especial per als més joves Sequio-
los perquè, al migdia, serien els protagonis-
tes de “disparar” la GLOBOTÀ. Més de 1000 
globus van ser explotats en escassos cinc 
minuts aconseguint un espectacular efecte 
sonor.



A la vesprada, la “cruenta” batalla de confeti 
del Cos, congregava a tota la comissió, junt 
la resta de Gaiates, a passar una divertida 
guerra multicolor amb centenars i centenars 
de quilos de confeti, que va omplir els ca-
rrers cèntrics de la ciutat.

El taller de teatre valencià del Sequiol eixia a 
escena amb l’obra EL DRAMA DE LA BOLSE-
RIA. Una espectacular posada en escena de 
l’equip de Sequiolos que, durant l’any, han 
estat preparant l’obra, des de l’escenografia, 
els vestuaris i, per descomptat, la interpre-
tació, en la qual han hagut d’invertir moltes 
hores d’assajos. Una divertida activitat que 
conjumina als més joves amb els menys jo-
ves, en el foment d’una tradició molt nostra.
I per a tancar la jornada, en el Cau gaiater, 
es va celebrar un animat ball de disfresses. 
Molt d’enginy i molt d’art en les disfresses 
triades entre les quals destaquem a la balla-

dora Marc, al torero Natalia que va bregar al 
bou brau Andrea. Molts riures i molts balls 
van acompanyar als Sequiolos fins ben en-
trada la nit.



Divendres 29: Dia del Soci

29/03/2019

Tancant el cicle de despertaes era el torn de 
la nostra Madrina, Andrea Molés, qui, des-
prés del seu sobresalt musical, va compar-
tir unes bones viandes per a començar amb 
energia la jornada

La quarta jornada de degustacions del Se-
quiol tenia dues sessions. Al matí era el mo-
ment dels famosos ous fregits, amb el pa-

trocini de HUEVOS SALES. A mitja vesprada, 
per al berenar, una espectacular degustació 
de pizzes variades, gentilesa de BAR ANTIC.
Nova iniciativa del Sequiol amb “mañaneo” 
i “tardeo” a càrrec del grup D2. I entre to-
tes dues sessions, a reposar forces, amb un 
menjar de germanor. Una nova experiència 
que, esperem, tinga continuïtat en pròximes 
edicions magdaleneres.



Dissabte 30: Dia de l’Ofrena
30/03/2019

El segon dissabte festiu està dedicat a la Pa-
trona de la Ciutat. L’Ofrena de flors a la Lle-
donera és l’acte principal de la jornada. Des 
de fa algunes edicions es realitza en jorna-
da matutina i vespertina. La vesprada està 
reservada, entre altres, per a les comissions 
de sector. Sequiol va acudir a la cita amb 
una nombrosíssima representació doncs a 
la ja extensa comissió, es van unir infinitat 
d’amics i veïns que ens van voler acompan-

yar, fins a la Basílica, per a fer ofrena a la 
nostra Mareta. Un emotiu acte que posa la 
pell de gallina a tot bon castelloner.
I sense dilació, els Sequiolos, rebíem la vi-
sita de les Reines de les Festes i les seues 
Corts d’Honor. La nostra comissió, presidi-
da per les Madrines, Andrea i Natalia; i els 
Presidents, Marc i Elisabeth, rebia, als peus 
de les nostres gaiates, a les Reines Natalia 
Collazos i Natalia Palacio, acompanyades 



de les seues Corts d’Honor, entre les quals 
véiem a una Nagore  Garcia, molt emociona-
da, en visitar la que és la seua casa: Sequiol.
El moment de la visita és aprofitat per a fer 
lliurament, als comissionats mereixedors, 
de les distincions festeres FADRI, en les 
seues categories de major i infantil, i d’or i 
argent. Molts Sequiolos van rebre, de mans 
de les nostres Reines, el preceptiu diploma 
i se’ls va imposar la insígnia corresponent 
a la seua distinció. Abans de finalitzar l’ac-
te, es va fer lliurament d’una metopa amb el 
cartell de les festes, corresponent a aquesta 
edició, a la Comissió, que va rebre la nostra 
Presidenta.

El sopar de pa i porta va donar pas, un any 
més, a l’espectacular actuació de la GRU-
PESTRA CENTAURO. Quasi tres lustres sent 
el referent musical del Sequiol, en els quals 
hem vist evolucionar a la banda de Loren i els 
seus xics. I és que són un èxit segur que, any 
rere any, congreguen a centenars d’amics i 
veïns -és un orgull poder rebre a comissio-
nats de quasi totes les gaiates de la ciutat- i 
gaudir d’un enèrgic i actual espectacle, fins 
a altes hores de la matinada. I enguany, amb 
la particularitat del canvi d’hora que a les 2 
van ser les 3, va ser molt més intens..



Diumenge 31: ‘Magdalena, Vítol!

31/03/2019
Les previsions indicaven un dia plujós i, la-
mentablement, no es van equivocar. Des de 
primera hora, una pertinaç pluja, va obligar 
a la suspensió del XXXII concurs de paelles 
del Sequiol -la suspensió d’actes va ser ge-
neralitzada entre tots els col·lectius-. Però 
la pluja no va poder amb els Sequiolos els 
qui van degustar de sengles paelles, realit-
zades pels xefs Víctor i Nacho, en un gran 
dinar de germanor, en la seua seu social de 
carrer Herrero.

A la vesprada-nit la pluja seguia sense re-
metre i, el que era més preocupant, les pre-
visions eren pessimistes. Així i tot, i atés que 
la intensitat de la pluja ho permetia, el Pa-
tronat de Festes va decidir fer una mini Des-
filada Final de festes, reduir el circuit de la 
Traca Final i fer una versió reduïda del Mag-
dalena Vítol -el que la pluja havia permés 

muntar o no havia fastiguejat-. I els màxims 
representants del Sequiol, Natalia Queral, 
Marc Osorio i Andrea Molés, acompanyats 
del Vicepresident Vicente Javier Queral no 
van voler perdre’s l’oportunitat de viure el 
fermall d’or de la qual ja serà per sempre la 
seua Magdalena.


