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Aniversari de la 
Fundació de Castelló

07/09/19

La Ciutat de Castelló ha celebrat el cap de 
setmana del 6 al 8 de setembre el 768è 
aniversari de la seua fundació, el dia en que 
es va signar l’autorització perquè els 
habitants de Castelló pogueren traslladar-se a 
la Plana.

Unes jornades per reivindicar l’amor per la 
nostra terra i el nostre orgull de genealogia. I 
dins l’àmplia programació d’actes 
commemoratius, es va disparar una sonora 
mascletada a la que no van faltar els màxims 
representants festers de la Ciutat, Reines de 
les Festes, Dames de la Ciutat, Madrines i 
Presidentes de totes les comissions 
gaiateres, gent de Colles i Ens vinculats, etc.

No podie faltar en una ocasió tan especial, la 
gaiata 15 Sequiol amb els seus càrrecs per al 
2020, Lourdes Moreno, Alejandra Sáez, 
Manel Rubio i la Presidenta Elisabeth Breva.

El camí que van fer fa ara 768 anys els 
nostres avantpassats fundadors, és l’origen 
del nostre poble i, com diu Bernat Artola al 
Pregó, quin Fillol oblidaria la rabassa 
maternal.
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Acomiadament de 
les Corts de 2019 09/09/19

Aplegava el moment de ficar el fermall d’or a 
l’edició de les Festes de la Magdalena del 
2019, l’hora de tancar el llibre escrit ja per a la 
història. Ha estat un any intens, carregat 
d’actes i sobretot d’emocions desbordades, 
un èxit per a Castelló i també, cóm no, per a 
la Gaiata 15 Sequiol. Un exercici fester que 
culminava amb una nova setmana de festes 
recolzats per nombrosos veïns del barri de la 
Panderola, i on la nostra comissió resultava 
guanyadora del Primer Premi de Gaiates 
Infantils i del Segon Premi de Gaiates.

Un any molt especial on el nostre trenet ha 
estat conduït magistralment per la Madrina 
Andrea Molés Mir, la Madrina Infantil Natalia 
Queral Asencio, i el President Infantil Marc 
Osorio Cazorla. Tots tres han sabut 
guanyar-se el cor dels els Sequiolers i han 
representat amb orgull i mestria a la nostra 
Associació.

Al igual que Nagore Garcia Miravet, Dama de 
la Ciutat Infantil 2019, qui ha conquistat amb 
el seu etern i sincer somriure, 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 2020. Era el moment dels 
agraïments i els acomiadaments, i amb eixe

motiu tots els representants festers es 
reunien al Palau de la Festa, on la Junta de 
festes celebrava un xicotet però molt emotiu 
acte per tal de posar fi a la Magdalena 2019. 
Un acte que va finalitzar amb els parlaments 
emocionats de les Regines 2019, Natalia 
Palacio i Natalia Collazos.

Al mateix, acudien els màxims representants 
de la Gaiata 15 Sequiol per a la Magdalena 
de 2019, Andrea, Natalia i Marc, 
acompanyats per la Presidenta Elisabeth. Tot 
i que ara sí, comença el camí cap a la 
Magdalena 2020, ells seran per sempre 
Madrina, Madrina Infantil i President Infantil 
del Sequiol. Gràcies a tots tres!
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Benvinguda Corts 2020 11/09/119

La màgia de les nostres Festes fa que, escrita 
l’última pàgina de la Magdalena 2019, 
comence sense dilació un nou cicle fester, el 
que ens portarà cap a la Magdalena 2020.

Per a dur a terme un esdeveniment tan 
important, la Federació Gestora de Gaiates 
escollia un any més, l’emblemàtic edifici de la 
Diputació Provincial a la Plaça de les Aules. 
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.

En una plujosa vesprada, les Madrines, 
Madrines Infantils, Presidents i Presidents 
Infantils 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 
2020, Carmen Molina Ramos i Gal·la Calvo 
Santolaria, que van ser les primeres en 
accedir a l’escenari preparat per a l’ocasió i 
que presidia majestuosa la maqueta de l’
última gaiata sequiola guanyadora al 2017, 
“Records d’Infantesa”, Gaiata de la Ciutat la 
Magdalena 2018.
.

Tot seguit era el torn de les Dames de la 
Ciutat, i en aquest cas, la nostra Gaiata va 
tindre una magnífica representació, amb 
Àgueda Ibars Agramunt, Madrina del Sequiol 
la Magdalena 2018 i que té el privilegi de 
formar part de la Cort d’Honor de la Reina de 
2020.
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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 
magníficament representada per la seua 
Madrina Lourdes Climent Moreno, Madrina 
Infantil Alejandra Sáez Sisamón, President 
Infantil Manel Rubio Llambrich i Presidenta 
Elisabeth Breva Almerich. Els tres primers 
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 nomenament feia poc més d’un mes.

Després de les paraules del President de la 
Gestora, N’Esteban Gual, de la Presidenta 
del Patronat, Na Pili Escuder i de la 
vicepresidenta de la Diputació, Na Patricia 
Puerta, van ser les Regines de les Festes per 
a la Magdalena 2020 les que es van dirigir als 
assistents, agraint emocionades a tota la gent 
del món de la Festa i en especial al món 
gaiater, que hagen decidit acompanyar-les en 
un any tan especial per a elles, i desitjant per 
a tots un exercici fester meravellós i 
inoblidable.

Per finalitzar, aplegava el primer crit de 
“Magdalena!” de les Reines 2020, Carmen i 
Gal·la. La primera pàgina està escrita, en 
lletres d’or. El camí cap a la Magdalena 2020 
s’ha iniciat, amb Lourdes, Alejandra i Manel 
dirigint el trenet de Sequiol
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Imposició de Bandes a la 
Reina Infantil

13/09/19

Després d’una setmana frenètica, carregada 
d’actes d’acomiadament i de benvinguda,  el 
colofó el ficaria la celebració d’un dels actes 
més importants a l’inici de cada cicle fester. El 
camí cap a la Magdalena 2020 acabava 
d’arrancar i era el moment d’entregar la 
banda acreditativa del seu càrrec, a les 
Reines de les Festes per a la Magdalena 
2020 i les seues Corts d’Honor, és a dir, 
Dames de la Ciutat i Madrines de les diferents 
Comissions de Sector Gaiateres.

Primer era el torn dels més xicotets, els 
màxims representants dels xiquets i xiquetes 
de Castelló en les seues festes fundacionals. 
Tot i que estava prevista l’habitual i emotiva 
desfilada des de la Plaça Major fins al Teatre, 
Sant Pere va decidir menejar els mobles i 
aplegada l’hora senyalada, l’aigua va fer acte 
de presència amb massa força per poder dur 
a terme la desfilada.
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La recepció doncs dels xiquets festers es 
traslladava a l’interior del Teatre Principal, i va 
resultar igualment molt emotiva per l’alegria i 
la grandíssima il·lusió de tots els 
protagonistes de la nit.

Una vegada tots ells van estar preparats, amb 
un teatre abarrotat de gent i amb un escenari 
magníficament decorat amb la sobrietat i 
l’elegància que l’ocasió requeria, primer van 
ser els Presidents Infantils els que van 
accedir al mateix, on l’Alcaldessa, Amparo 
Marco, la Presidenta de la Junta de Festes, 
Noelia Selma, i el President de la Federació 
Gestora de Gaiates, Esteban Gual, els 
esperaven per tal de fer-los entrega del 
pergamí acreditatiu del seu càrrec i de la 
insígnia d’or de la Gestora de Gaiates.  Entre 
ells, el màxim representant sequioler, Manel 
Rubio Llambrich, nerviós i content a parts 
iguals, feia esclatar els aplaudiments del 
públic.

A continuació les xiquetes, les Madrines 
Infantils de totes les Gaiates, van anar 
desfilant una a una pel passadís central fins a 
l’escenari. La màxima representant 
sequiolera, Alejandra Sáez Sisamón, accedia 
a l’escenari somrient, irradiant felicitat pels 
quatre costats.

Una vegada completat l’escenari amb la 
presència de les Madrines, aplegava el torn 
de les Dames de la Ciutat infantils i, 
finalment, la Reina Infantil Gal·la Calvo 
Santolaria, tancava la desfilada amb tot el 
teatre ficat en peu i els acords de la Banda 
Municipal de Música sonant en directe.

Per segon any consecutiu, 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, entregava 
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 representant 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 i cèntric 
hotel, per tal de felicitar a Alejandra i Manel, i 
celebrar amb ells un dia tan especial per als 
xiquets i les seues famílies.
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Imposició de Bandes a la 
Reina de les Festes

14/09/19

Després de la gran festa dels xiquets, 
aplegava el moment de rendir homenatge a la 
dona castellonera, de donar pas novament al 
protocol, a la paraula convertida en galania, i 
fer tronar els masclets que anuncien que el 
camí cap a les nostres festes ha tornat a 
començar.

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 Carmen, començava la desfilada cap 
al Teatre Principal. Una desfilada carregada 
de bellesa, elegància i molta emotivitat per la 
grandíssima il·lusió de totes les protagonistes 
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 seguia 
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 
Sequiolera per a la Magdalena de 2020, 
Lourdes Climent Moreno, accedia a l’escenari 
bellíssima, somrient i orgullosa de representar 
al barri de la Panderola.
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Des d’un lateral de l’escenari, la seua 
germana Estefania Climent Moreno, conduïa 
magistralment l’acte, mantenint la tradició 
establerta fa uns anys segons la qual la 
Regina de dues edicions anteriors és 
l’encarregada de presentar la Imposició de 
bandes a la nova Regina i la seua Cort 
d’Honor.

Una vegada totes les Madrines dels diferents 
sectors gaiaters ocupaven el seu seient,  
l’escenari continuà completant-se amb la 
presència de les Dames de la Ciutat. I en 
aquesta ocasió la Gaiata 15 tornava a estar 
magníficament representada amb la seua 
madrina de 2018, Àgueda Ibars Agramunt, 
guapíssima i molt contenta per tenir el 
privilegi de formar part de la Cort d’Honor de 
la Reina.

Tancava la desfilada la Reina de les Festes 
per a la Magdalena de 2020, Carmen Molina 
Ramos, completant un impressionant 
escenari, entre els forts aplaudiments del 
públic ficat en peu.

Com el dia anterior, l’Alcaldessa de la Ciutat 
Amparo Marco havia anat fi cant sobre el pit 
de totes les xiques la seua anhelada banda, 
quan aquestes havien anat accedint a 
l’escenari. En eixe mateix moment, la 
Presidenta de la Junta de Festes Noelia 
Selma, entregava 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 realitat. 
Madrines, Presidents, Madrines Infantils, 
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 família 
de la Festa.

Junts cap a la Magdalena de 2020, la de 
Lourdes, Alejandra, Manel i Àgueda. Amb la 
nostra presidenta Elisabeth al capdavant i tots 
els sequiolos abrigallant-los. Moltíssimes 
Felicitats!
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Batalla de Flors de 
Borriana 15/09/19

Dins del programa de festes que Borriana 
celebra en honor de la Verge de la 
Misericòrdia, el primer acte al que Lourdes, 
Alejandra i Manel acudien en representació 
del Sequiol després de les Imposicions de 
Bandes, va ser la tradicional batalla de Flors 
de la localitat veïna, convidats per la comissió 
amiga de la Falla Barri València.

Acompanyats per la presidenta Elisabeth, van 
passar una vesprada distesa, festiva i molt 
divertida, amb batalla de confeti inclosa.

La nostra Falla germana, va desfilar en una 
carrossa dissenyada, confeccionada i 
muntada per la mateixa comissió i que va 
rebre de nou un mereixedor primer premi. Un 
treball fantàstic, que situava a les Falleres 
Majors i les seues dames de la cort d’honor 
dins d’un meravellós i espectacular 
conglomerat de cavallets de ‘tiovivo’ i autos 
de xoc de la fira.

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.
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Tornada a la ciutat
21/09/19

A la nostra estimada Pèrgola, dins del 
Passeig Ribalta, tenia lloc per cinquè any 
consecutiu l’acte de Tornà a la Ciutat, que la 
Federació de Colles organitza coincidint amb 
l’inici del cicle fester.

Un bou mecànic, castells inflables i infinitat de 
jocs que van fer les delícies dels més 
xicotets. Entre ells, els amics de les colles, els 
representants dels sectors gaiaters i les 
Reines i Dames de la Ciutat 2020. A un acte 
de germanor com aquest no podien faltar els 
representants sequiolers, Lourdes, Alejandra i 
Manel, en aquesta ocasió acompanyats pel 
vicepresident Jorge

de la Federació de Colles
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Presentació Gaiata 3 
‘Porta del Sol’

21/09/19

Una vegada imposada la banda a les Reines 
de les Festes i les seues Corts d’Honor, 
arrancava el nou cicle de Presentacions de 
les Diferents Comissions de Sector al Palau 
de la Festa.

En una calorosa nit, el soroll de la dolçaina i 
el tabal, i també de les carcasses, esclatava 
de nou a l’explanada del Palau per tal 
d’anunciar l’aplegada de la comissió la Gaiata 
3 “Porta del Sol”.

Endinsats en l’entranyable món del circ, els 
membres de la comissió de “Porta del Sol”, 
van anar accedint a un escenari, que 
acabarien de completar els seus màxims 
representants per a la Magdalena de 2020, la 
Madrina Infantil xiqueta Stella Allen Lázaro, i 
la Madrina senyoreta Raquel Provinciale 
Cazalla, acompanyades pel President de la 
comissió, Vicente Provinciale Martí.

L’espectacle va tindre una vegada més 
presència sequiolera, amb les bessones 
Balma i Teresa Doumere demostrant les 
seues dots d’artistes com a ballarines.

En finalitzar l’acte, vam rebre dues visites 
molt especials a la llotja. La primera, la visita 
de les Reines de les Festes, Carmen i Gal·la, 
i les seues Dames de la Ciutat, entre les 
quals es troba la nostra sequiola Àgueda 
Ibars.  I en segon lloc, rebérem la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 19 “La 
Cultural”, per tal de convidar-nos al seu acte 
de presentació la setmana vinent.

Els nostres càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i 
Manel, assistien a la seua primera 
presentació oficial de Gaiata, com a màxims 
representants de Sequiol. I van ser molts, els 
sequiolos que decidiren acompanyar-los en 
un dia tan especial.
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Presentació Reines Centre Aragonés 
27/09/19

Si hi ha a Castelló una Casa Regional activa 
com cap altra, aquesta és l’Aragonesa, 
representant les belles Terres del Baix i Dalt 
Ebre. Perfectament integrats en la vida diària 
de la nostra Ciutat, és per als aragonesos el 
mes d’Octubre, un mes especial, doncs 
celebren amb gran goig les festes que la 
comunitat “mañica” dedica cada any a la seua 
patrona, la Verge del Pilar.

I com a llindar d’aquestes festes, l’acte 
protocol·lari de Proclamació de les Reines del 
Centre Aragonés, xiqueta Carmen Pilar 
Gonell Bollado i senyoreta Esther Pinazo 
López, acompanyades de 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 2020, 
Lourdes Climent Moreno, Alejandra Sáez 
Sisamón i Manel Rubio Llambrich, 
acompanyats tots ells pel vicepresident de la 
comissió Jorge Martí Obiol.

Un any més, la Gaiata del Sequiol estarà 
present en les festes que la comunitat 
aragonesa celebra, amb el fervor a què ens té 
acostumats, amb càntics i balls en honor a la 
Verge del Pilar. Enhorabona Amics!
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Taller de maquillatge
27/09/19

Volíem donar-li un sentit nou a la nostra llar 
gaiatera, volíem fer alguna cosa més que 
reunir-nos els divendres per xarrar i 
organitzar tasques. En l’última assemblea 
extraordinària celebrada poc abans de 
començar l’estiu, havien sorgit idees noves i 
una d’elles era dinamitzar el Cau amb 
diferents activitats cada setmana.

Així que una vegada s’havia iniciat el nou 
cicle fester, era l’hora d’arrancar amb el nou 
repte, ‘Els Divendres al Cau’. I quina millor 
manera que fer-ho que amb la nostra 
estimada sequiola Anna Cazorla donant-nos 
una masterclass de maquillatge.

Divendres al Cau
Tal va ser l’afluència i l’interés de les 
participants, que ens vam quedar a mitges i li 
vam demanar a Anna que més avant ens fera 
una altra classe magistral d’ombres d’ulls i 
llavis. Dit i fet, al gener tindrem la segona 
part!

Una vesprada molt divertida on vam aprendre 
moltíssim sobre el tractament i la bellesa de 
la nostra pell. Gràcies Anna!

El pròxim divendres toca aprendre el ball de 
les panderetes amb Yomara Valls. Grans i 
menuts passarem una estoneta molt 
divertida, segur!
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Presentació Gaiata 19, ‘La Cultural’
31/10/19

Les presentacions a les vuit de la vesprada 
havien estat una novetat l’any anterior amb 
una bona acollida. D’ací que la Gaiata 19 es 
decidira a repetir experiència i convocara al 
món gaiater al Palau de la Festa quan encara 
el Sol començava a marxar.

Una vegada més, les carcasses, les 
dolçaines i els tabals, anunciaven l’aplegada 
d’una comissió gaiatera, en aquest cas, la 
comissió de la Gaiata 19 “La Cultural”.

A ritme de salsa caribenya, els membres de la 
comissió de “La Cultural”, van anar accedint a 
un escenari, que acabarien de completar els 
seus màxims representants per a la 
Magdalena de 2020, la Madrina Infantil 
xiqueta Alicia Moya Collado, i la Madrina 
senyoreta Noelia Lerín Martínez, 
acompanyades pel President Infantil Ízan 
Vela Moragrega i la Presidenta de la 
comissió, Maria Dolores Zabalza Prieto.

Un espectacle conduit pel nostre estimat Javi 
Roig, que a més va estar nomenat gaiater 
d’honor de la Gaiata 19.

En finalitzar l’acte, rebérem la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 6 
“Farola-Ravalet”, per tal de convidar-nos al 
seu acte de presentació la setmana vinent. 
Els nostres càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i 
Manel, acceptaren la invitació gustosament, 
acompanyats per un bon nombre de 
sequiolos.


