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Nit de Sant Cristòfol 13/07/19

Amb un Palau replet de la gent de les 
Comissions de Sector, així com Reines, 
Dames de la Ciutat, Junta de festes, amics de 
Colles i Ens Vinculats, tenia lloc el tradicional i 
multitudinari sopar de pa-i-porta. Un acte, on 
queden enrere rivalitats per a junts brindar 
per unes festes que van passar amb les 
seues històries, els seus problemes i les 
seues alegries, tot escrit ja en el llibre de la 
història de les nostres festes.

Després del sopar, es va donar pas al festival, 
que va començar amb un sentit i emocionant 
homenatge al recentment desaparegut Pepe 
Rovira, president de la Gaiata 8 Portal de 
l’Om i home infatigable en la lluita per les 
nostres festes i tradicions. La veu de la 
Presidenta de la Junta de Festes Noelia 
Selma, rodejada de tots els Presidents de les 
dinou gaiates, va fer un recorregut per la seua 
vida. Amb el lliurament d’un ram de flors a la 
seua vídua, es tancava un dels instants més 
emotius de la nit.

Aquest homenatge va donar pas, com ja és 
tradicional, als diversos play backs muntats 
per a l’ocasió amb un tema comú, el Festival 
anual d’Eurovisió. Primer van ser els més

 xicotets de les comissions de sector, els qui 
van arrancar els primers aplaudiments de la 
nit. Entre ells, Javi Marín, Balma i Teresa 
Doumere, Malena Garcia i Alejandra Sáez.
Ells van donar pas a les Madrines i 
Presidents Infantils. Amb unes disfresses molt 
colorides, Natalia i Marc van poder demostrar 
els seus dots d’artistes.
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Després, les Madrines dels diferents sectors 
van ser els qui van ocupar l’escenari per a 
delectar als presents amb les seues danses i 
interpretacions. I si hi ha un play back que 
alça major expectació, és el que 
protagonitzen els presidents de les diferents 
comissions de sector. Per a aquesta ocasió, 
un repàs als artistes representants més 
emblemàtics d’Espanya a Eurovisión. La 
nostra Presidenta Elisabeth, transformada en 
Salomé, va ser la gran estrella de l’actuació.
El següent ball va ser el que van 
protagonitzar la Reina Infantil i la seua cort 
d’honor, entre elles la nostra xicoteta Nagore, 
que van fer gaudir als presents amb la seua 
coreografia de la coneguda cançó ‘Euphoria’
A continuació era el torn de la Reina Natalia i 
la seua Cort d’honor. Per a finalitzar i com a 
colofó de l’acte, les dues Corts van interpretar 
juntes un ball molt vistós, posant així el 
fermall d’or a una festa que serveix de pont 
entre un exercici i un altre, una festa que es 
va perllongar fins a altes hores de la matinada 
amb l’elecció del rei i la reina de la festa, el 
sorteig de diversos obsequis i el ball.
Després d’aquesta festa, arriben les 
vacances, el parèntesi o el punt i seguit a les 
nostres festes, és el moment dels balanços o 
també de girar la vista cap a arrere per a fer 
recompte de tot l’esdevingut que dit siga de 
pas ha sigut molt i molt bo i replantejar el que 
ha de venir o bé mirar cap al futur per a 
seguir, sobretot, gaudint de les nostres festes 
i de la nostra gaiata 15, la del Sequiol.
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Nomenament oficial dels
càrrecs 2020 20/07/19

En l’estiuenca residència de la Família 
Climent-Moreno, rodejats de les nostres 
estimades ermites, tenia lloc l’acte que dona 
inici a un nou exercici fester, el nomenament 
dels màxims representants de la Gaiata 15 
Sequiol per a la Magdalena de 2020.

Un acte que va estar magistralment presentat 
per la nostres estimades sequioles María 
Collados i Estefania Climent, expertes ja en 
aquestes tasques.

Com és tradicional, una vegada realitzada la 
introducció, es va sol•licitar la presència a 
l’escenari de la presidenta Elisabeth Breva 
Almerich. A continuació, van ser els càrrecs 
2019, Andrea Molés Mir, Natalia Queral 
Asencio i Marc Osorio Cazorla, els que van 
accedir fins a l’escenari magníficament 
elaborat per l’equip “Matadero” i sota la 
direcció de Javi Rodríguez.

Només faltava, per completar la bella 
estampa, la presència dels màxims 
representants de Sequiol per a la Magdalena 
de 2020. Lourdes Climent Moreno, Alejandra 
Sáez Sisamón i Manel Rubio Llambrich, 
ocupaven el seu lloc al centre de l’escenari 
sota els aplaudiments de tots els assistents.

Una vegada complet l’escenari, es va donar 
pas al protocol habitual, començant amb la 
lectura de l’acta de nomenament a càrrec de 
la secretària en funcions, Núria Miravet. Tot 
seguit se’ls va fer lliurament a Lourdes, 
Alejandra i Manel, dels pergamins 
acreditatius del càrrec que exerciran en la 
Magdalena 2020, uns pergamins 
delicadament elaborats, resultat d’una 
bellíssima composició d’obres originals del 
pintor Lorenzo Ramírez i que la seua família 
ens ha cedit amablement per tal fi. També 
rebien de mans de la Presidenta Elisabeth, la 
insígnia de plata que lluiran tot l’any 
representant a la Gaiata 15.
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Com a record, i en agraïment per l’any de 
representació del Sequiol, Elisabeth va fer 
lliurament d’una reproducció de l’estendard 
en miniatura als càrrecs 2019, Andrea, 
Natalia i Marc. Es va seguir amb l’ofrena floral 
a les Madrines 2019 i 2020, el lliurament d’un 
record als Presidents Infantils Marc i Manel, i 
una ofrena floral també per als pares dels 
càrrecs 2019 i 2020.

Com manava la tradició, era el moment de la 
imposició d’insígnies de colors per als nous 
membres de les comissions infantils i majors, 
i de plata per als integrants que porten 3 anys 
consecutius o 5 alterns en la comissió.

El colofó a l’acte protocol•lari el va posar, com 
és tradicional, la Presidenta de la Comissió, 
Elisabeth Breva, dirigint-se als presents amb 
paraules de record per als càrrecs 2019, 
d’enhorabona i benvinguda als càrrecs 2020, i 
a tots els presents, animant-los a seguir amb 
el treball exercit per aconseguir que la nostra 
gaiata 15 Sequiol, continue sent la millor de 
tot Castelló.

La festa va durar fins ben entrada la matinada 
amb una àgape oferta per la comissió als 
assistents, amb animat ball, i un immens 
capbussó de joves i nens en la piscina.

La Panderola torna a estar en marxa, ha 
arrencat ja el viatge que ens portarà fins a la 
Magdalena 2020. Enhorabona a Lourdes, 
Alejandra i Manel, i gràcies a Andrea, 
Natalia i Marc
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Elecció Reines i Dames 2020 01/08/119

Cada any per estes dates, un cicle fester 
acaba i un altre comença. A l’edifici fester de 
la nostra Ciutat, es reunien totes les persones 
que havien de tancar el llibre de 2019 per tal 
d’obrir un llibre nou, el que contarà la història 
de la Magdalena 2020.

Sequiol, en aquesta edició, concorria amb la 
nostra Madrina 2018 Àgueda Ibars, i amb la 
Madrina Infantil 2019 Natalia Queral, optant 
totes elles als càrrecs de Dames de la Ciutat 
2020 i Natalia, a més, al càrrec de Reina 
Infantil.

Reunida una àmplia representació del món de 
la Festa, i una vegada realitzada la primera 
fase de votacions, la que correspon a l’elecció 
de les Reines de les Festes, resultaven 
triades com a Reina Infantil 2020 la xiqueta 
Gal•la Calvo Santolària i com a Reina 2020 la 
Senyoreta Carmen Molina Ramos.

Després venia el torn de l’elecció de les 
Dames de la Ciutat Infantils, i en aquesta 
ocasió la sort donava l’esquena a Sequiol, 
impedint que Natalia Queral, poguera formar 
part de la Cort d’Honor de la Reina Infantil 

2020. Una castellonera de soca que sense 
cap dubte haguera representat 
magníficament a la nostra Ciutat durant 
l’exercici festiu de l’any 2020.
Finalment, en el torn de les Dames de la 
Ciutat, Àgueda Ibars tenia més sort i 
resultava escollida per tal de formar part de 
l’anhelada Cort d’Honor de la Reina 2020. 
Amb la seua bellesa i el seu saber estar, 
segur que molt prompte es guanyarà l’estima 
de tots els castelloners.
Els Sequiolos, ens sentim completament 
orgullosos de les nostres representants en 
2018 i 2019, Àgueda i Natalia, i des 
d’aquestes línies els enviem una càlida 
abraçada, d’enhorabona per a Àgueda, i 
d’estima infinita per a Natalia.
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Recepció a les Corts 2019 i 2020
02/08/19

Una vegada realitzada l’elecció de Reines i 
Dames de la Ciutat per a l’exercici 2020, el 
món de la Festa es reunia de nou la vesprada 
següent, aquesta vegada en el bonic paratge 
de Sant Jaume de fadrell, per tal de celebrar 
la recepció a les Reines i Dames dels anys 
2019 i 2020. A les representants del 2019 per 
a posar el colofó i el fermall d’or al seu any, 
on hem tingut el privilegi de comptar amb 
Nagore García com a Dama de la Ciutat 
Infantil, i a les màximes representants del 
2020 per a donar-los la benvinguda i on 
tindrem a Àgueda, Madrina Sequiolera 2018, 
com a Dama de la Ciutat de la Reina Carmen.

L’acte va comptar amb els parlaments 
emotius i nostàlgics de comiat de Natalia 
Collazos i Natalia Palacio, Reines 2019, i amb 
els parlaments emocionats i il•lusionants de 
Gal•la Calvo i Carmen Molina, Reines 2020, 
finalitzant amb les paraules de l’alcaldessa de 
la Ciutat, Amparo Marco.

Com a integrants que seran de la Cort de les 
Reines de les Festes, les nostres Madrines 
per al 2020, Lourdes Climent i Alejandra 
Sáez, acudien al solemne acte 
acompanyades pel President Infantil Manel 
Rubio i la Presidenta Elisabeth Breva. 

Amb els posats fotogràfics als arcs de 
l’antiga alqueria que un dia rebia l’aplegada 
de les tropes del Rei Jaume I, finalitzava un 
acte que marca l’inici d’un nou any 
il•lusionant, segur que replet de felicitat i de 
molta festa.
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Presentació de les reines de Sant 
Agustí i San Marcos

09/08/119

Castelló ha estat històricament terra d’acollida 
de treballadors vinents d’altres racons de 
l’estat espanyol. Fins ací es traslladaren 
famílies senceres que es varen construir les 
seues pròpies cases a la perifèria de la ciutat. 
Avui, aquests barris de la perifèria estan 
perfectament integrats a la capital de la 
Plana, i molts d’ells conserven tradicions i 
costums pròpies, de la mateixa manera que 
també ho fan les festes de carrer.

Un d’aquests grups perifèrics més dinàmics, 
Sant Agustí i Sant Marcos, estava 
d’enhorabona aquest any, tot i que 
recuperava l’acte de presentació de les 
Reines i Dames del seu barri, Andrea Albert i 
Lledó Gabarri, com a màximes representants 
de les festes del seu grup.

Per a commemorar l’esdeveniment, van 
convidar als representants festers de la 
Ciutat, Reines de les Festes de Castelló, 
Junta de festes i Gaiates. Així, una àmplia 
representació del món gaiater va acudir a la 
coronació de Andrea Albert i Lledó Gabarri 
com a Reines de Sant Agustí i Sant Marcos. 

No podia faltar la Gaiata 15 Sequiol, 
representada pels seus nous càrrecs per a la 
Magdalena 2020, Lourdes Climent, Alejandra 
Sáez, Manel Rubio i la Presidenta Elisabeth 
Breva.

Que la vitalitat d’aquests grups perifèrics 
segueixca sempre agermanant sectors 
festers i barris, fent que perdure la 
idiosincràsia del nostre estimat Castelló.


