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Amparo
Marco i Gual
ALCALDESSA DE CASTELLÓ

Magdalena 2022, l’esperança col·lec-
tiva 

Les nostres festes són cultura, tradició, 
solidaritat, esforç, trobada, alegria i esti-
ma. Són algunes dels principals senyals 
d’identitat ciutadana de les Festes de la 
Magdalena, arrelades des de fa dècades 
en la memòria col·lectiva. Som una ciu-
tat que continua caminant cap al seu fu-
tur sense perdre la seua història, la seua 
identitat, aqueixes arrels que ens van fer 
poble, una gran poble.

Les Festes de la Magdalena de 2022 
seran un autèntic esclat de llum, alegria, 
convivència i estima. Des que començara 
aquesta prolongada i greu pandèmia, les 
nostres festes de 2020 van quedar sus-
peses, també les de 2021, com ha estat 
suspesa la nostra vida i la de molts cas-
tellonencs que han patit la malaltia i la 
pèrdua de sers estimats. 



Quan se celebre el primer acte de Mag-
dalena 2022 serem un poble unit i emo-
cionat, sentint que Castelló renaix després 
de llargs mesos d’incertesa, dificultats, so-
friment, dolor i tristesa. En els nostres cors 
viuran els qui es van anar, els qui han sigut 
part important del nucli de la festa. 

Magdalena sou vosaltres i vosaltres, els 
qui cada any us dedicau a treballar i col·la-
borar per a crear les vostres gaiates, per a 
organitzar la vostra participació en la set-
mana gran, per a promoure la convivència 
en el sector, en el barri. És el cas de vostra 
Gaiata 2 Fadrell, una de les més tradicio-
nals i festeres. 

Ara, ens preparem per a viure les festes 
de la Magdalena 2022 amb tota l’emoció 
continguda i les ganes de compartir els 
somnis d’aquests dos anys. Desitgem que 
es complisquen totes les nostres il·lusions. 
Com a alcaldessa de Castelló vull desit-
jar-vos que aquest futur pròxim de la nos-
tra festa arribe carregat d’esperança i ale-
gria.

Magdalena, Festa Plena
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Omar
Braina i Bou
REGIDOR DE FESTES I PRESIDENT DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

Fadrell, unió i estima per la festa 

Les festes de la Magdalena són l’espai 
de convivència més intens i entranyable 
de Castelló. Durant aqueixos dies la ciutat 
es transforma perquè els seus habitants 
confluïsquen en un ambient colorista, 
emblemàtic i festiu. Aquesta experiència 
no seria la mateixa sense les comissions 
dels sectors festers, les colles i altres 
col·lectius culturals que són l’ànima de la 
Magdalena. I, per descomptat, sense les 
Gaiates, els monuments que ens recor-
den cada any la tradició i la història dels 
nostres avantpassats.

Les Festes de la Magdalena de l’any 
2022 seran una vibrant realitat després 
de dos anys sense celebrar la nostra 
setmana gran. Tornarà la llum que ens 
acompanya “de la antigor per lluminosos 
camins”.



Les Festes de la Magdalena són singu-
lars, pròpies, molt participatives i, per des-
comptat, emotives. En els nou dies que ce-
lebrem Magdalena conflueixen sentiments 
castellonencs que ens defineixen i que 
marquen a les gaiates com a grans espais 
de trobada, germanor i de celebració. 

I, entre les comissions es troba la Gaia-
ta 2 Fadrell, l’origen de la qual va partir de 
la Plaça de la Pau i carrers adjacents. Però 
en 1983, es modifica el nom per Fadrell i 
la seua Gaiata es va instal·lar en la Plaça 
de Fadrell, una nominació que guarda tot 
el sabor de la història perquè representa a 
l’antic poblat establit a l’entorn de l’ermita 
de Sant Jaume. Hui és un sector que abasta 
altres carrers, reunint nombroses persones 
entorn del cor de la Gaiata Fadrell i la seua 
agenda festera de Magdalena.

Castelló és una ciutat amb ganes de fes-
ta, i la festa necessita que gent com vosal-
tres, aquelles i aquells que des de les Gaia-
tes, colles i altres col·lectius manteniu viva 
la festa. Des de l’Ajuntament tenim molt 
clar que la festa necessita del vostre alé.

En aquesta primavera de 2022 tornarà 
a brillar la llum de la nostra Magdalena, 
les llums de la Gaiata Fadrell que il·lumi-
naran el treball d’una comissió entregada a 
les tradicions i a la festa que tant volem els 
castellonencs.
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Esteban
Gual i Ibáñez
PRESIDENT FEDERACIÓ GESTORA DE 
GAIATES

Les festes són importants per nosal-
tres, per molts motius. Són milers i milers 
les persones que per tot arreu de la nos-
tra ciutat viuen en primera persona qual-
sevol de les manifestacions festives que 
tenen lloc a la nostra setmana gran. Totes 
aquestes persones han fet possible una 
cultura festiva complexa i diversa que 
s’estén al llarg de tot l’any i que compar-
tim amb un enorme orgull amb els visi-
tants que acudeixen per viure al costat de 
nosaltres una experiència única.

Amb la Magdalena de 2022 comença 
una història diària d’aventures, que té 
una varietat enorme de propostes im-
pulsades pel món de la festa. Enguany la 
nostra ciutat per fí tornarà a convidar a la 
festa a tot el món, encara que no hi siga 
com de costum. Música, gastronomia, 
pólvora, romeria, ofrena i com no, com a 
element diferenciador de les nostres fes-
tes, les gaiates.



La gent de la Gaiata 2 “Fadrell” treballa 
amb molt d’esforç per a expandir per tot el 
seu barri la nostra estimada festa i donar-li 
als seus veïns les festes que es mereixen. 
El seu treball intens i desinteressat és sinò-
nim de tradició, dedicació i de força, i possi-
bilita que les nostres festes passen de ge-
neració en generació per tal d’aconseguir 
que no es perden mai. I peça fonamental 
en l’engranatge de la Gaiata dos és la per-
sona que és al capdavant, el seu president 
que demostra la seua implicació i il·lusió 
per les nostres festes.

Aprofitant aquestes pàgines, com a pre-
sident de la Federació Gestora de Gaiates, 
vull agrair el treball i esforç de totes i cada 
una de les persones que formeu part de la 
comissió de Fadrell. També estendre aquest 
agraïment als socis, veins i comerços col·la-
boradors del sector, perquè son fonamen-
tals per créixer i continuar la vostra tasca 
dins del “món de la festa”.

La Magdalena 2022 serà diferent, pero 
vol arribar a tots i a totes. La festa és diver-
sitat, com diversitat és el col·lectiu gaiater. 
Per això disfruteu al màxim d’una setmana 
plena d’actes multitudinaris on l’únic re-
quisit és passar-s’ho bé, però sempre amb 
sentit comú i respectant les mesures sani-
taries de seguretat. I és que des de l’ale-
gria i la germandat, la festa i el treball, les 
gaiates ens em convertit en els millors am-
fitrions de les nostres festes.
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Luis
Oría i Domenech
PROHOM DE LA GERMANDAT DELS 
CAVALLERS DE LA CONQUESTA

Volguts membres de la comissió i 
veïns de la gaiata 2 Fadrell, la vincula-
ció del vostre sector amb la German-
dat dels Cavallers de la Conquesta be 
de lluny, però les properes Festes de 
la Magdalena 2022, seran especials 
per a la Germandat, doncs la vostra 
Madrina Infantil de l’any 2008 i Ma-
drina de l’any 2017, Na Maria Torres 
i Claramonte, representarà a la Ger-
mandat com a Na Violant D. Hongria 
2022, esta participació reforçarà en-
cara mes les relacions entre el dos 
col·lectius festers.

Amb intensitat doncs, portem tot 
l´any esperant la seua arribada per 
tal de gaudir de les activitat progra-
mades pel Patronat de Festes i per la 
vostra gaiata. Amb responsabilitat, 
per poder participar a la totalitat d´ac-



tes programats, no deixant de costat el 
necessari respecte a les tradicions i el 
drets del nostres veïns. Estem segurs 
que ho aconseguirem.

La Germandat dona una gran im-
portància a l´ubicació del vostre sector, 
doncs des de la Plaça de na Violant el 
dissabte del Pregó, s’inicia la desfila-
da d’Homenatge al nostre Rei En Jau-
me, però també es el lloc on el dimarts 
de Magdalena, la Germandat junt a la 
Junta de Festes, celebrem l’homenatge 
a Na Violant d’Hongria. 

Vos desitge unes bones festes fun-
dacionals i que puguem gaudir-les 
amb il·lusió i harmonia

¡¡ Fadrell !!



14

Pepe
Beltrán i Bacas
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE 
COLLES DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Benvolguts amics i amigues,

Sembla que enguany sí, per fi, tor-
narem a escoltar el ‘Pregó’ de Bernat 
Artola, tornarem a complir amb la 
tradició i a mostrar l’orgull pels nos-
tres orígens el tercer diumenge de 
Quaresma en la Romeria de les Can-
yes fins a l’Ermita de la Magdalena, la 
llum de les Gaiates il·luminarà de nou 
els carrers i places de la nostra Ciutat, 
se’ns posarà la pell de gallina escol-
tant el Rotllo i Canya i vibrarem amb 
el so i l’olor de la pólvora, i la festa 
i la música envairan Castelló de nou. 
Les Colles obriran de nou les seues 
portes i els Carros Engalanats torna-
ran a eixir al carrer. I allí estarem no-
saltres, des de la Federació de Colles 
de Castelló, acompanyant i gaudint al 
costat de les comissions dels 19 sec-
tors gaiaters de la ciutat en cadascun 
dels diferents actes que compartim, 



perquè les nostres festes són ‘orgu-
ll de genealogia’, són tradició, pólvora, 
llum, música, festa i també unió, unió 
que creix dia a dia entre els diferents 
col·lectius que durant tot l’any treba-
llem de manera altruista per la nostra 
ciutat i les nostres festes, unió que ha 
costat molt d’esforç aconseguir i que ha 
de romandre perquè junts aconseguim 
que cada dia les festes de Castelló si-
guen millors en tots els sentits.

Seran unes festes diferents, segur 
que sí, en les quals la responsabilitat 
per part de tots serà essencial perquè 
tot isca de la millor manera possible i 
puguem gaudir-les amb seguretat i 
sobretot, amb salut. Però a pesar que 
no siguen com sempre, la il·lusió i les 
ganes de totes i tots per tornar a viu-
re-les superaran segur tots els con-
tratemps i les dificultats i un any més, 
junts, espremerem fins a l’últim segon 
en el qual el ‘Vítol!’ pose fi a les Festes 
de la Magdalena probablement més 
esperades de la nostra història.

Des de la Federació de Colles de 
Castelló desitgem que gaudiu al màxim 
cada minut d’aquestes festes tan me-
rescudes i sobretot, desitgem poder 
fer-ho al costat de totes i tots vosaltres.
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Carmen
Molina i Ramos
REINA DE LES FESTES
DE CASTELLÓ

Estimats amics del sector de Fadrell.

Quan parlem de festa i tradició és essen-
cial parlar del vostre sector i de la història 
que ell suposa per a la nostra ciutat. Fa més 
de 75 anys que el sector de Fadrell participa 
en la festa de la nostra ciutat i apropa a tota 
la ciutadania les nostres tradicions. La vostra 
tasca és fonamental i des d’ací vull fer-vos 
arribar el meu agraïment per tants anys de 
dedicació.

Després de celebrar amb molta responsa-
bilitat dos edicions de les Festes de la Mag-
dalena des de casa, és el moment de demos-
trar, un altre any, que la llum de la nostra 
festa sobreviu davant qualsevol adversitat, i 
que el treball realitzat durant tants anys ens 
ha unit com a societat.

Nou dies intensos de festa estan per arri-
bar, tan sols queda gaudir de cada instant.

Amb molta estima



Gal . la
Calvo i Santolaria
REINA INFANTIL DE LES FESTES
DE CASTELLÓ

Amics de la Gaiata 2, Fadrell, com a tercer any con-
secutiu, torne a escriure unes paraules, com a Reina In-
fantil de Castelló, en el vostre llibre per a les nostres 
festes fundacionals, que Castelló celebra aquest 2022 
després de dos anys sense poder eixir a gaudir d’elles 
pels carrers de la ciutat.

Després de tants mesos en el que el món de la festa 
es troba parat, pareix que ara, amb la vacunació masi-
va de la població, es pot començar a ixir al carrer a fer 
desfilades i sentir l’olor a polvora, i com no, ahí esteu 
els amics de “Fadrell”, preparant aquest llibret, amb no-
ves idees i noves propostes per a gaudir de la festa de 
una manera diferent a la que coneixem fins ara, sempre 
amb prudència i amb les normes de seguretat que sa-
nitat ens marca.

Gràcies per continuar amb les nostres tradicions i 
mai perdre l’essència del castellonerisme que ens en-
volta. Gràcies per continuar creent en les nostres festes, 
i fer que les persones de fora de la ciutat estiguen gau-
dint de la nostra ciutat com si foren part d’aquesta.

Espere vore-vos a tots en les properes festes de la 
Magdalena pels carrers de la nostra ciutat participant 
de tots i cadascun dels actes proposats.

Salutacions
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María
Torres i Claramonte
NA VIOLANT D’HONGRIA 2022
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gerencia@a-ont-serviciosintegrales-com
697  51 12 48 
669 85 14 11

E-mail: manololsafont@hotmail.com
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Manolo
López i Safont
PRESIDENT DE LA GAIATA 2
“FADRELL”

Sector de Fadrell, Poble de Castelló,

Tornarem a veure la llum de les gaiates; 
el fum de les mascletades i el seu soroll.

Veurem passar novament als xiquets i 
xiquetes desfilant pels carrers del nostre 
poble, orgullosos de la comissió que repre-
senten.

La vida passarà d’un període de desànim 
i abatiment a un de fortalesa i puixança, re-
cobrarem el nostre seny d’identitat en les 
festes de la Magdalena, recordant als nos-
tres avantpassats i les nostres tradicions.

Els jóvens i els no tan jóvens ompliran 
els carrers de música i alegria per gaudir de 
la nostra setmana gran.

MAGDALENA... VISCA FADRELL

GAIATA

FADRELL

C
A
ST

EL
LÓ
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Toñi
García i Gaviro
MADRINA 2022

GAIATA
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Castelloner... que el teu fanal il.lumine Castelló.

Sempre seràs gaiater de Fadrell, guarda de la teua comissió, 
aquesta família on has deixat el voler a la tradició i a la nostra festa.

En tot temps i moment tindràs 
un lloc preeminent en el 
nostre cor.

Perquè la Gaiata siga 
el nostre millor Pregó.

Gràcies, amic, gràcies, germà.







La nostra comissió
2022 GAIATA

FADRELL

C
A
ST

EL
LÓ
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PRESIDENT  
MANOLO LÓPEZ I SAFONT

VICE-PRESIDENT 1  
TXEMA LÓPEZ I EDO

VICE-PRESIDENT 2  
DAVID FULLERA I CRUZ

SECRETARI  
SAÚL SUBERO I SÁENZ

VICE-SECRETARIA  
Mª LIDÓN BELTRÁN I ORTIZ

TRESORER  
FERMÍN SILVESTRE I CAPILLA

CONTADORA  
MÓNICA SANCHÍS I ALONSO

VOCALS JUNTA  
MARÍA TORRES I CLARAMONTE
PIEDAD HERNÁNDEZ I CABEDO

Llistat 
comissió
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PORTAESTENDART 
SALVADOR SIFRE I SOLER

COL·LABORADORA  
RAQUEL LÓPEZ I ESCUDER

  
MADRINA D’HONOR INFANTIL  
JUDITH SUBERO I FELIU

DAMES D’HONOR INFANTILS
AKANE FULLERA I LÓPEZ
ALBA LÓPEZ I GUILLAMÓN
LUNA ROBLES I AMATE
ALBA ZAJARA I ALBALATE
AINHOA MARTÍNEZ I BALIEN
LIDIA LEANDRO I VALERO

ACOMPANYANTS INFANTILS  
HUGO SIFRE I ASENSI
DIEGO SUBERO I FELIU
DWAYNE LOZANO I AMATE
CARLOS LEANDRO I VALERO

GAIATERA D’HONOR INFANTIL  
MARINA DOÑATE I SOLER

MADRINA  
TOÑI GARCÍA I GAVIRO

DAMES D’HONOR  
PAULA TORRES I CLARAMONTE
PATRICIA DOÑATE I SOLER
SOFÍA MARTI I SEGARRA
ALEJANDRA ESCORIHUELA I SANGÜESA

MADRINA D’HONOR  
LAURA TRAVER I SANCHÍS

ACOMPANYANTS  
DAVID FULLERA I CRUZ
TXEMA LÓPEZ I EDO
JESÚS DOÑATE I SOLER
JAIME TRASANCOS I TAÚS
SERGIO GIL I HERRERO
DAVID GÓMEZ I AGUT

GAIATERES D’HONOR  
LÍDIA GARCÍA I BELTRÁN
ELISABETH CARMONA I ESCRIBANO

Vocals de 
junta
ANA ISABEL GUILLAMÓN I TAUSTE
ANA MARÍA GARCÍA I GAVIRO
ANNA MARÍN I SORIGÓ
ARACELI FELIU I GIL
CONCEPCIÓN ESCRIBANO I MARTÍN
EMILIO ESCORIHUELA I COLOM
EVELYN GONZÁLEZ I AMATE
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FRANCISCO TORRES I NAVARRO
FRANCISCO J. CARMONA I GONZÁLEZ
GRISELA CLARAMONTE I GIMENO
INMA SOLER I RIPOLLÉS
JESÚS DOÑATE I BISBAL
JOSÉ EDUARDO ALBALATE I FLOR
JORDI CUBELLS I MARTÍNEZ
JUAN GIL I GUARDIOLA
JUAN LOZANO I BACHERO
LIDIA LÓPEZ I EDO
LIDÓN TAÚS I MUÑOZ
LOLA MARTÍ I CASTELLÁ
LORENZO BADAL I CAPDEVILA
Mª CARMEN EDO I PARDO
Mª DEL VALLE MARTÍN I CALDERÓN
Mª ELENA SEGARRA I MASET
Mª ISABEL MARTÍN I HURTADO
Mª VICENTA GARCÉS I CALVO
MANUEL LÓPEZ I EDO
SHEILA AMATE I ROMERO
YOLANDA ASENSI I GRASES
JUAN SOLIVA I MARTÍNEZ
MARYORITH DEVIS I PÉREZ
VALENTINA SOLIVA I DEVIS
VICTORIA SOLIVA I DEVIS
PABLO MOLINER I BAIDEZ
SHEILA BERNAT I VALERO
PEDRO MANUEL FABREGATE I SANZ
ADRIÁN FABREGATE I BERNAT
CARLA FABREGATE I BERNAT
REME VALERO I SAINZ
CARLOS LEANDRO I GARCÍA
EVA VALIENT I GARCÍA
SILVESTRE PÉREZ I MARTÍNEZ

GEMMA CENTENO I VALENZUELA
CRISTIÁN ZUBIETA I GUERRERO
CARMEN ZUBIETA I CENTENO
VÍCTOR VIVAS I DOMÍNGUEZ
ENZO VIVAS I JUAN
GALA VIVAS I JUAN
ALBERTO OBÓN I BELLO
ROBERT NEGRU
PABLO MOLINER I BAIDEZ
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Qui pot ser membre
de la nostra Comissió

Persones disposades a col·laborar en les distintes tasques que comporten la 
celebració dels diversos actes relacionats amb la nostra Gaiata i/o disposades a 
evocar la nostra herència en forma de Dames, Acompanyants, Madrines,  col·la-
boradors o Gaiaters d´Honor.

Si decideix acompanyar-nos en benefici de les Festes de Castelló, pot sol·lici-
tar més informació en el nostre cau, situat en el carrer Fola, 35 de Castelló.

“Gaiata 2 Fadrell”

www.gaiata2fadrell.16mb.com

gaiata2fadrell
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UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

UTILITZAR UN 
ARRÒS QUALSEVOL 

TÉ LES SEUES 
CONSEQÜÈNCIES

DESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COMDESCOBRIX MÉS EN ARROZDACSA.COM

L’AUTÈNTIC ARRÒS DE VALÈNCIA AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
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Els nostres 
carrers

Bartolomé Reus, L’olivera
Orfebre Santalinea 
Fernando El Católico
Cruz Roja, L’espigol 

MÓNICA SANCHIS
PIEDAD HERNÁNDEZ
SHEILA AMATE
JUAN LOZANO

Fola, Moyano
Sagasta, Antonio Pons 
Ramón y Cajal
Javier i Pico, Ramón Llull

Mª CARMEN EDO
LIDIA LÓPEZ
GRISELA CLARAMONTE
MARÍA TORRES
ANABEL GUILLAMÓN

Avda. Casalduch
Maestro Vives

JUAN GIL
ISABEL MARTÍN

Benarabe
Madre Vedruna
Santa Cruz de Tejeiro

ANA MARÍA GARCÍA
TOÑI GARCÍA

Segarra Ribes, 
Maestro Falla, 
Moncada, Doctor Marañón, 
Carcagente, Crevillente

FAMILIA CARMONA
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Mª Teresa González
Guallart Carpí 
Chatellerault
Romaní 
Guitarrista Fortea

INMA SOLER
Mª LIDÓN BELTRÁN
LIDIA GARCÍA
MARIVI GARCÉS

Godofredo Buenosaires 
Avda. Burriana
Camino San José

SALVADOR SIFRE
YOLANDA ASENSI

Río Tiétar
Río Sella
Río Sena
Río Támesis 
Río Nalón
Río Danubio

ARACELI FELIU
JOSÉ EDUARDO ALBALATE

Fadrell
Asensi, Artana 
Maestro Ripollés
Marqués de la Ensenada
Comanda Fadrell

LIDÓN TAUS
EMILIO ESCORIHUELA
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Col.laboradors
de carrer

José Bernad 
Ana Puerto i Herrera
Carmen González i Soler
Elías Gómez i Godina
Enrique Bellés i Beltrán
José Luis Arredondo
José María Lafuente
José Pérez i Huguet
Jose Vicente Granell i Gil
Juan Busquet
Juan José Martínez i Montoll
Juan Vivas
Miguel Safont i Peris
Mº José Peña i Martí
Mº Teresa Navarro i Fabregat
Pedro Mansilla
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Rosa Cherta i Gauchía
Rosa Mº Ballester i Porcar
Samuel Marca i Domenech
Santiago Bretón i Ramos
Vicente Joaquín Cheto i Albiol
Mª Ángeles Bou

Esther Laguna
Lidón Moliner
Jesús Sánchez
Ana Navarro
Natividad Gayot i Beltrán

Qui pot ser col.laborador
de sector

Tots els veïns o amics...
Per una mínima quota anual, cobrada al seu domicili en diversos terminis, a 

canvi rebrà:
- Pin de la A.C. Gaiata 2
- Cintes de la Magdalena
- Llibret de la nostra Gaiata
- Tiquets de beguda per a la tasca que posem a la plaça Fadrell durant les 

festes
- Tiquets per a cadascun dels dinars monumentals que es realitzen a la plaça 

Fadrell i xocolatada
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Sector de
Fadrell
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GAIATA

FADRELL
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Al tancament d’esta edició no disposem 
de l’horari del programa oficial, pel que 
podria sofrir variacions. Per raons alienes 
a nosaltres la programació de la totalitat 
dels actes preparats no ha pogut eixir re-
flectida.

Tots els actes seran exposats a la carpa 
per a coneixement dels socis i veïns.

Important
L’A.C. Gaiata 2 Fadrell es reserva el dret 

de modificar i/o cancel·lar qualsevol 
acte sense previ avís.

Notes per 
als actes
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Dedicatories
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Agraïments
Des d’aquesta pàgina volem agraïr a tos 

aquells que, després de moltes hores de tre-
ball i dedicació, han fet possible que aquest lli-
bret veiés la llum. Així mateix, volem aprofitar 
aquestes línies per donar les gràcies a tots els 
membres de comissió, pel seu temps, treball 
i esforç any rere any permetent que la gaiata 
segueixca sent “el nostre millor Pregó”.

No podem oblidar-nos d’agraïr als nostres 
col·laboradors i veïns, de dins i fora del sector, 
així com de tots els comerços col·laboradors, 
els amics que han participat en els textos i els 
artistes que de forma desinteresada ens han 
ajudat.

Gràcies a tots, perquè amb vosaltres 
aquest llibret s’ha fet realitat.

MAGDALENA!!!






