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El Ball de les Panderetes 04/10/19

Segona jornada de divendres al Cau, aquesta 
vegada des d’una de les tradicions més 
arrelades de la nostra ciutat, els balls 
regionals. La sequiola Yomara Valls, una gran 
ballaora, ens va ensenyar els passos d’un ball 
àgil i molt divertit, el de les panderetes.

Grans i menuts, tots en un gran rogle amb les 
panderetes amunt i avall amb el seu soroll tan 
característic. Una estona molt divertida que 
ens va deixar a tots amb ganes de més ball.
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Presentació Gaiata 6 
“Farola-Ravalet” 05/10/19

Un dissabte més el món gaiater tenia una cita 
al Palau de la Festa. Moltíssima gent per tal 
de celebrar l’acte de Presentació de la Gaiata 
6 “Farola-Ravalet”, associació que compleix 
el seu 75é aniversari. Poc abans de les onze 
de la nit, un colorit castell de focs i el so de 
les dolçaines i els tabals, anunciaven 
l’aplegada de la comissió gaiatera.

L’acte de presentació resultava ser un sentit 
homenatge a totes les persones que han 
escrit la història de Farola-Ravalet. Madrines, 
Madrines infantils, Presidents i Presidents 
Infantils des del 1945, així com monuments i 
artistes gaiaters dels setanta-cinc anys 
d’història de la gaiata 6, van estar presents en 
imatges projectades als laterals d’un elegant 
escenari.

Així, entre records, els membres de la 
nombrosa comissió de “Farola-Ravalet”, van 
anar accedint a un escenari, que acabarien 
de completar els seus màxims representants 
per a la Magdalena de 2020, la Madrina 
Infantil xiqueta Daniella Gimeno Segarra, i la 
Madrina senyoreta Camila Castelluchio 
Monroy, acompanyades pel President Infantil 
Manuel Lumbreras Catalá i el President de la 
comissió, Esteban Gual Ibáñez.

Un espectacle que va contar una vegada 
més amb presència sequiolera, amb les 
joves Balma, Teresa i Nagore integrant uns 
vistosos i alegres balls.

En finalitzar l’acte, rebérem la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 2 
“Fadrell”, 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 sequiol
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Taller de Memorització 11/10/119

Maquillatge, ball, i ara memòria. En la tercera 
jornada dels divendres al Cau, la psicòloga 
Lledó Miravet ens feia veure que el nostre 
cervell de vegades ens enganya i que també 
podem enganyar-lo nosaltres a ell. Oblidem 
les coses perquè no prestem atenció plena al 
que estem fent, el nostre cap està ocupat en 
altres coses i per això després tenim dubtes 
de si hem fet o no allò que volíem fer.

Un taller molt pràctic, ple d’activitats que 
motivaren als assistents, grans i menuts, tot i 
que la memòria no és una qüestió d’edat, 
com ens deia Lledó. Un aprenentatge molt 
estimulant que ens va deixar a tots amb 
ganes de més.
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Verge del Pilar
12/10/19

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

Festa celebrada a tota Espanya, però 
sobretot 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 Magdalena 2020, Lourdes, Alejandra i 
Manel, acompanyats pel vicepresident Jorge 
Martí, van acudir 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 
xiques amb mantellina tal com requeria 
l’ocasió, van formar part d’una nombrosa 
comitiva gaiatera que va acompanyar als 
amics aragonesos des de la seua seu fins a 
l’esmentada església.

Un any més, no vam voler perdre’ns 
l’oportunitat de tornar a compartir amb tants 
veïns de la nostra ciutat que guarden les 
seues arrels en la comunitat d’Aragó, i junts 
celebrar el dia gran de la seua patrona, la 
Pilarica.
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Taller de Defensa Personal 18/10/19
Cada dia les notícies ens porten informació 
desagradable sobre agressions, principalment 
a les dones. Per això vam decidir que era bo 
aprendre tècniques  bàsiques per a saber 
sortir de situacions complicades.

I qui millor que dos cinturons negres de 
Karate per tal d’ensenyar a defensar-nos. La 
sequiola Cristina Agramunt i el seu fill Jonay 
Ibars, expert en Defensa Personal, amb 

moltíssima destresa i paciència, ens van anar 
explicant una a una a totes les assistents al  
taller, les maneres més efectives  de 
desfer-nos de l’agressor.

Un taller molt important, que caldrà recordar i 
practicar de vegada en quant. Un 
aprenentatge molt estimulant que ens va 
deixar a tots amb ganes de més.
. 
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Presentació gaiata 
13, ‘Sensal’ 19/10/19

La gaiata 13 “Sensal”, va ser la protagonista 
d’un nou cap de setmana magdalener. 
Començava el seu camí cap a les festes de la 
Magdalena 2020 i ho va fer amb una 
presentació màgica, que va estar inspirada en 
una de les grans sagues cinematogràfiques 
de tots els temps, Harry Potter.

En un escenari molt cuidat i que ens va 
transportar fins al castell del famós mag, 
Dumbledore, Ron, Hermione i Harry Potter 
van amenitzar l’esdeveniment. Així, al ritme 
de la música de ‘Harry Potter i la pedra 
filosofal’ va començar la desfilada de la 
comissió de “Sensal”, els qui van anar 
accedint a un escenari que acabarien de 
completar els seus màxims representants per 
a la Magdalena de 2020, la Madrina Infantil 
Ainara García Rincón, i la Madrina senyoreta 
Raquel Prats Borreguero, acompanyades pel 
President Infantil Joel Gorris Soldevila i el 
President de la comissió, Carlos Chipirraz 
Gómez-Millán. 

En finalitzar l’acte, rebérem la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 5 “Hort 
dels Corders”, per a convidar-nos al seu 
acte de presentació la setmana vinent. Els 
nostres càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i 
Manel, van acceptar gustosament la 
invitació, acompanyats per un bon número 
de sequiolos.
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Marxa Solidària contra 
20/10/19

La marea rosa tornava a tenyir d’aquest 
simbòlic i femení color els carrers de Castelló. 
Amb el lema “un passeig per la vida”, per sisé 
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 
castelloners que es van sumar a aquesta cita 
matinal, i entre els participants, moltes xiques 
Sequioleres 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 
possible seguir avançant en els estudis que 
segur faran, un dia no massa llunyà, que l’
ésser humà guanye la dura batalla.

el càncer de mama
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Taller de primers auxilis
25/10/19

En un nou capítol dels divendres al Cau, va 
ser un privilegi comptar amb els Tècnics 
d’Assistència Sanitària Nacho García i 
Pascual Gil, de l’empresa ‘Ambulancias CSA’, 
que ens van delectar amb una masterclass de 
primers auxilis. Des de com assistir a la 
víctima d’un accident que està inconscient, 
fins a saber actuar davant un ofegament, 
passant per la reanimació cardiovascular o la 
manera de taponar una ferida.

Després de les explicacions teòriques, vam 
dedicar molt de temps a fer pràctiques amb 
ninos de goma. I per finalitzar, vam tindre la 
sort de poder accedir a l’interior d’una 
ambulància d’atenció primària. Tota una sèrie 
d’aparells, mecanismes o medecines, per tal 
de dur als malalts al centre hospitalari més 
proper amb les mesures més bàsiques per tal 
de preservar el més estimat que tenim, la 
nostra vida.

Un taller que va desmuntar molts estereotips i 
ens va donar tranquil·litat per afrontar certes 
situacions inesperades relacionades amb la 
salut.



INFOSEQUIOL

Sequioler de l’Any 2020
26/10/19

Per la seua vinculació amb la nostra 
Associació, pel seu castellonerisme i pel seu 
amor a les nostres Festes i molt especialment 
a les Gaiates, en reunió celebrada amb 
aquest efecte de la Junta Directiva de 
Sequiol, era triat com Sequioler de l’Any 
2020, En Francisco Torres Navarro.

Paco Torres va iniciar de molt jove la seua 
trajectòria dins del món de les Festes. Durant 
els anys 1980-81-82 va ser acompanyant de 
les Dames de la gaiata 7 “Cor de la Ciutat” i 
membre actiu de la seua comissió. Ja des de 
2005 forma part de la comissió de la Gaiata 2 
“Fadrell” al costat de la seua família, havent 
representat les seues filles María i Paula, tots 
els càrrecs possibles dins d’aquesta comissió 
gaiatera.

Soci de l’Associació “Rallye Club Costa 
Azahar”, va exercir durant 4 anys el càrrec de 
president d’aquesta associació. Pel que 
respecta al seu amor als vehicles antics, és 
també soci de l’“Antic Motor Club Castelló”

Ha participat activament en “Festes de 
Carrer” sent majoral de Sant Fèlix de 
Cantalici.

En 2012 va ostentar el càrrec de “Perot” de la 
Confraria de la Verge de Lledó, sent la tercera 
generació familiar que lluïa amb orgull tan alta 
distinció. 

Integrant a més de la “Filà d’en Trilles”, 
enguany ha afegit al seu extens currículum 
fester, el títol de pare de Na Violant d’Hongria 
2020. La seua filla Maria té l’immens orgull de 
representar l’any del 75 aniversari de les 
nostres festes en la seua versió moderna, a 
l’esposa del Rei Jaume I.

Però sobretot Paco és una persona molt 
volguda en tot el món fester. Sempre disposat 
a tirar una mà en l’àmbit professional i també 
en el personal. Afable, bondadós i amb un 
gran sentit de l’humor, En Francisco Torres 
Navarro és mereixedor del reconeixement de 
tota la comissió de la Gaiata 15 “Sequiol”, la 
que ell sap que és la seua casa.
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Presentació Gaiata 5,
26/10/19

El Palau de la Festa estava preparat per a 
rebre a la gaiata 5 “Hort dels Corders”, i per a 
tal esdeveniment s’havia transformat en un 
gran tauler d’escacs que simbolitzava dos 
Regnes, el de la Reina Blanca i la Reina 
Negra, dues germanes que rivalitzaven per 
dirigir un únic regne.

Així, entre vistosos balls i espectaculars 
vestuaris, va transcórrer l’acte en el qual va 
anar desfilant la comissió de ” Hort dels 
Corders ” fins a un escenari que acabarien de 
completar els seus màxims representants per 
a la Magdalena de 2020, la Madrina Infantil 
Victoria González Marco, i la Madrina 
senyoreta Paula Hernández Capdevila, 
acompanyades per la Presidenta de la 
comissió, Arantxa Miralles Benages.

En finalitzar l’acte, rebérem la visita dels 
màxims representants de la Gaiata 18 
“Crémor”, per a convidar-nos al seu acte de 
presentació la setmana vinent. Els nostres 
càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i Manel, van 
acceptar gustosament la invitació, 
acompanyats per un bon número de 
sequiolos.

‘Hort dels Corders’
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Presentació del Cartell 
de Magdalena 2020

31/10/19

Una vegada finalitzat el termini del concurs 
convocat pel Patronat de Festes per triar el 
cartell que anunciaria les festes de la 
Magdalena 2020, un jurat d’experts triava el 
cartell guanyador, que amb el lema “Nits de 
llum“, és obra de Endika Gómez de Balugera. 
L’autor valencià ens mostra una gaiata 
monumental construïda amb les persones 
que fan la festa i reflecteix clarament 
l’essència de les festes fundacionals de la 
nostra Ciutat.

Amb l’elecció del cartell del 75é aniversari de 
les festes de la Magdalena, comencen els 
preparatius per a unes festes que estan 
declarades d’Interés Turístic Internacional i 
que se celebraran del 14 al 22 de març.

La vespra de Tots Sants, els pòrtics de 
l’Ajuntament acollien al món de la festa, que 
en comitiva es desplaçava fins a la sala 
d’exposicions de la Fundació Davalos

Fletcher perquè les Reines, Carmen i Gal·la, 
inauguraren l’exposició dels cartells. Una 
exposició decorada amb el gegant 
Tombatossals i la seua Conlloga, algunes 
gaiates de mà presentades a concurs la 
magdalena passada, i precioses vidrieres de 
gaiates, moltes d’elles cedides pel Sequiol. 
Com no, la Gaiata 15 va estar present amb 
diversos membres de la comissió i amb els 
nostres càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i 
Manel juntament amb la nostra presidenta 
Elisabeth.

Les festes de la Magdalena 2020 estan en 
marxa i ja tenen el seu cartell anunciador. 
Aquest cartell, “Nits de llum“, ens serà cada 
vegada més familiar perquè es mostrarà en la 
majoria dels comerços de la ciutat, indicant 
que ja gairebé “el dia és arribat”.
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Taller de manualitats
26/10/19

Tot i que no és una costum gens nostra, la 
vistositat de la festa americana de Halloween 
és un gran reclam per als més menuts. Per 
això unes hores abans de la nit de Tots Sants, 
vam convocar a les xiquetes i xiquets de la 
nostra comissió infantil  a disfressar-se i 
gaudir tots junts d’una vesprada de 
manualitats al voltant d’aquesta sinistra 
temàtica.

Bruixes, vampirs, monstres i personatges de 
ficció de pel·lícules de terror, irromperen al 
nostre Cau i compartiren una divertida classe 
de treballs manuals baix les indicacions 
expertes de la sequiola Anna Turch i la seua 
ajudant Laura. Pintures, cartolines, llapisseres 
de colors, pegament i tisores en una llarga 
taula habilitada per a que els més xicotets 
crearen les seues obres d’art amb tota la 
imaginació i la creativitat pròpies de la seua 
edat. Un taller molt divertit, que va acabar 
amb un bon berenar per als peques.

El divendres següent no hi hauria taller, donat 
que estaríem al Palau amb els últims 
preparatius de la nostra presentació. Després 
d’aquesta, reprendríem els ‘divendres al Cau’ 
amb un taller de Finances per a Mortals. Vos 
esperem a tots en el nostre Cau.


