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Cor de la Ciutat, el batec de Castelló
Les nostres festes són la gran llum que il·lu-

mina la història i la convivència castellonenca, i 
enguany desitgem amb tota la força que tornen 
a brillar plenament. Hem passat diversos anys 
de dificultats, d’una pandèmia, de crisis mun-
dials i, així mateix, de condicions climatològi-
ques adverses. 

Però l’esperit fester que posseïm és deter-
minant perquè la nostra Magdalena siga una 
cita irreemplaçable i molt estimada. Som un 
poble unit que mirem al futur amb positivisme; 
som un poble unit que sap de lluites i de reptes, 
d’esforços i lliurament, que ha anat superant els 
obstacles de la nostra història; som un poble 
unit enfront de qualsevol adversitat i, sobretot, 
una ciutat que s’estima i que estima profunda-
ment la seua cultura i les seues tradicions. 

Les Festes de la Magdalena 2023 tornen 
a ser la gran cita de la convivència i l’estima 
castellonenca. Tornem a entregar-nos de ple 
a celebrar els nostres orígens i l’orgull de ser 
castellonencs, perquè aquestes festes són el 
nostre millor Pregó, el nostre millor emblema 
i la millor marca que avala una ciutat valenta i 
decidida, amable, solidària i festera. 

D’aquesta manera, la Gaiata 7, Cor de la 
Ciutat, és un sector ple per a la trobada, un 
important eix urbà castellonenc que represen-
ta aquests valors tan valuosos i tan assentats. 
Cada sector, cada Gaiata, conserva aquesta 
memòria col·lectiva, conservant, així mateix, 
un important tros de la nostra història que hem 
de protegir. Cor de la Ciutat és un exemple de 
convivència i del manteniment de les nostres 
tradicions, en un espai públic que ens identifi-
ca a tots els castellonencs, amb activitat i con-
vivència ciutadana constant. 

Vull agrair a la Comissió de la Gaiata Cor 
de la Ciutat tot el treball que han desenvolupat 
aquest últim any. Gràcies als qui representeu a 
aquesta Gaiata. Gràcies als qui integren aquest 
sector. Sense vosaltres la festa no seria possi-
ble. Sou el batec, i l’alé, permanent de la nostra 
Magdalena. 

Com a alcaldessa de Castelló em sent 
orgullosa dels vostres esforços i dedicació, i 
desitge de tot cor que aquestes Festes siguen 
el millor espai comú per a celebrar una nova 
Magdalena, per a trobar-nos i gaudir conjun-
tament la nostra setmana gran. 

Magdalena, Festa Plena!!

A mparo
Marco i Gual

Alcaldessa de Castelló
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És un plaer celebrar la nostra setmana gran 
en la que es commemora el trasllat de la po-
blació des de la muntanya fins al pla fèrtil del 
litoral.

Enguany s’espera amb molta il·lusió, per-
què tot el poble i els seus visitants desitgen 
tornar a gaudir de la cultura i de les festes de 
Castelló.

Viure les festes de la Magdalena és sentir 
que formem part del passat i del present, i que 
junts fem possible el futur, ja que el nostre 
amor per la ciutat i les tradicions es reflecteix 
en la llum de la Gaiata, símbol de les nostres 
festes, símbol de tot el que ens uneix i ens en-
orgulleix.

Perquè la llum us il·lumine tota la setma-
na i la resta de dies de l’any, perquè viure en 
aquesta terra representa la continuïtat, la festa, 
la cultura i les tradicions.

Les gaiates viuen la festa amb molta ale-
gria. Ens enriqueixen culturalment, ens donen 
esperança i sobretot és donen el coneixement 
de saber que la Gaiata és molt més que un mo-
nument, totes les persones que durant tots els 
anys treballen perquè es mantinga encesa la 
flama de l’amor per les nostres tradicions. Tot 
esforç, dedicació i afecte ho llauren en els seus 
sectors i vull donar-los el meu més sentit reco-
neixement i agraïment per la seua labor.

La Gaiata 7 “Cor de la Ciutat” rep aquest 
nom perquè està situada en el cor de la ciutat 
de Castelló. Antigament estaven els edificis on 
s’oferien els serveis administratius.

Vull donar la meua enhorabona a la Gaiata 
7 “Cor de la Ciutat” per tot el seu treball, cons-
tància i lliurament.

Gràcies Alejandro per tota la teua labor 
festera. Sé que enguany en conjunt amb Ra-
quel i Nadia passàreu unes grans festes de la

Magdalena 2023.

Tot el meu agraïment i afecte.
VITOL

Omar
Braina i Bou

Regidor de festes i President 
del patronat Municipal de Festes
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Com a preludi de la primavera, Castelló 
prepara les festes de la Magdalena, les gaiates 
il·luminen cada racó de la ciutat i les comis-
sions de sector amb la seva dedicació durant 
tot l´any es converteixen en ambaixadores de 
la nostra ciutat.

És un orgull per mi poder dirigir-me per 
primera vegada als veïns de tan cèntric sector 
com és de cor de la ciutat.

Els veïns del centre de Castelló poden 
presumir de tenir una comissió que cada any 
dedica el seu temps i esforç a elaborar el seu 
monument i fer que la gaiata segueixi el nostre 
millor pregó.

  Sota la presidència d’Alejandro Navarro, 
la comissió de la gaiata 7 treballen dia rere dia 
per oferir al sector la millor programació, amb 
activitats variades i enfocades a tots els públics.

Castellon és una ciutat acollidora, partici-
pativa on la festa es viu al carrer, on l’olor de 
pólvora dura 9 dies, i on la gaiata és el símbol 
de les nostres festes, festes singulars, pròpies 
i emotives, amb aquesta emotivitat que viuen 
les màximes representants de cor de la Ciutat 
Raquel de Dios i Nadia Pérez a qui aprofito per 
donar l’enhorabona i convido que segueixin 
gaudint de cada acte com sé que ho estan fent, 
no m’oblido de Sofia Guimerá màxima repre-
sentant dels nens d’aquesta comissió durant 
els darrers cicles festers i que aquest any ho viu 
com a dama infantil de la ciutat.

Els veïns m’agradaria dedicar-los les ulti-
mes línies a mode d’agraïment, ja que el seu su-
port i esperit castelloner és el que dóna força al 
treball constant de la comissió durant tot l’any.

Per Castelló i les seues festes
Vitol!!!!

José Antonio
Lleó i Rubio

President de la Federació 
Gestora de Gaiates
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Estimats socis, veïns i amics del Cor de 
la Ciutat:

De nou tinc l’oportunitat de dirigir-me 
a vosaltres i saludar-vos com a màxim repre-
sentant de la Gaiata.

La darrera Magdalena no es va poder 
gaudir com es mereixia la comissió que va 
estar treballant de valent, perdent hores de 
son fins i tot, per a què no faltara cap detall, i 
fer els fantàstics monuments que van eixir al 
carrer. L’aigua no ens va deixar encendre-les 
per por a possibles incendis. Malauradament 
des del primer dia que van eixir del nostre 
magatzem. Encara així les gaiates van ocupar 
el seu lloc per a què tota la població poguera 
veure el nostre gran treball.

Un treball que no només són els grans 
monuments, també el treball que hi ha darre-
re de la presentació de les nostres madrines 
i cort d’honor, el llibret, els actes que es fan 
durant l’any i per suposat en la nostra setma-
na gran. Una labor encomiable dels nostres 
membres de la comissió, que voluntàriament 
fan que tot açò és faça realitat. Vull aprofitar 
aquestes línies per agrair la seua labor desin-
teressada.

Durant la setmana gran, si aquest any 
és ho permet la pluja, gaudirem de música, 
balls, olor de pólvora, germandat i convivèn-
cia a la que personalment vos convide a gau-
dir-la amb nosaltres.

Des d’ací el meu agraïment per als socis 
de carrer i els comerços colaboradors, ja que 
sense la seua ajuda desinteressada la nostra 
feina serie una miqueta més difícil.

També, vull convidar a tots els veïns i veï-
nes del sector, a què gaudisquen i participen 

de les activitats preparades i pensades per a 
grans i menuts, al llarg de la nostra setma-
na gran, i els anime que visquen de primera 
mà, la festa principal de la nostra benvolgu-
da ciutat, unint-se a aquesta gran comissió.

Bones festes de la Magdalena 2023!

A lejandro

Navarro i Canós

President de la Gaiata 7
“Cor de la Ciutat”
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Reina de les festes de Castelló

Estimats amics y amigues de la gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’;
La gaiata és sinònim de tradició, llum i color, però sobretot d’esforç i està comissió s’es-

força any rere any per a millorar les nostres tradicions i arrels.
Des d’aquestes pàgines vull felicitar a tota la comissió pel treball desinteressat que feu 

perquè les nostres festes siguen les millors festes del món.
Desitjar-vos que tingueu uns dies de festes, plens de pólvora, il·lusió, alegria i molt amor 

per les nostres festes.
¡MAGDALENA!

Amb estima, Selene.

Selene Tarín i Alegre
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Reina Infantil de les festes de Castelló

Estimats amics de la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’, com a Reina Infantil de les Festes de 
Castelló, sent una gran emoció al poder escriure unes paraules en el vostre estimat llibre.

Estem molt a prop de viure les que seran ‘LES MILLORS FESTES DEL MÓN’, em sent 
molt il.lusionada de representar a tots els xiquets de la nostra ciutat. Tot el treball realitzat 
durant un any, ixirà a la llum i tota la gent vorà tots els nostres monuments.

Espere que gaudiu molt d’aquesta setmana, la Panderola va molt ràpid, quedeu-se amb 
cada moment i no oblideu participar en els actes proposats.

Salutacions

Alejandra Sáez i Sisamón
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Dama de la Ciutat Infantil

Vull dirigir-me a tots els xiquets i xiquetes del meu sector “ Cor de la Ciutat “, dir-los que 
gaudisquen al màxim d’questes Festes Magdaleneres, i ens acompanyen amb alegria un any 
més perque siguen tan meravelloses per a vosaltres com per a mi.

MOLT BONES FESTES

Sofía Guimerá i Navarro
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FALLA RIPALDA SOGUERS

Estimats amics i amigues de la GAIATA 7 COR DE LA CIUTAT,

La vostra setmana gran ha arribat, una setmana plena

de tradicions, emocions i moments inoblidables, una

setmana on La Mare de Déu del LLedó espera il.lusionada

les vostres ofrenes.

I nosaltres, la vostra falla germana vol desitjar-vos que

gaudiu d’una Magdalena plena d’alegria i felicitat, i esperem

poder compartir de dies tan especials i magics

com aquests. MAGDALENA FESTA PLENA!!

BONES FESTES

Martina Gargallo Miro
Fallera Major Infantil

Vicente Martinez Zahonero
President

Yaiza Tormo Coronado
Fallera Major
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Estimats amics i amigues de la GAIATA 7 COR DE LA CIUTAT,
La vostra setmana gran ha arribat, una setmana plena de tradicions, emocions i moments inobli-

dables, una setmana on La Mare de Déu del LLedó espera il.lusionada les vostres ofrenes.

I nosaltres, la vostra falla germana vol desitjar-vos que gaudiu d’una Magdalena plena d’alegria 
i felicitat, i esperem poder compartir de dies tan especials i magics com aquests. MAGDALENA 
FESTA PLENA!!

BONES FESTES

Martina Gargallo i Miro
Fallera Major Infantil

Vicente Martínez i Zahonero
President

Yaiza Tormo i Coronado
Fallera Major

Falla Ripalda Soguers
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Foguera Sant Blai 
La Torreta

Les festes de la nostra Comunitat Valenciana vertebren el territori i uneixen les persones. Són 
l´excusa perfecta per viatjar i conèixer-nos. Anem a altres ciutats i altres pobles amb la il·lusió de 
gaudir amb aquells que sempre ens estan esperant amb els braços oberts. Tant se val el temps, no 
importen els tremends esforços que organitzar les festes d’una ciutat sempre comporta. Al final del 
camí sempre ens esperen.

Si aquestes paraules cobren un especial sentit és a la Ciutat de Castelló. Encara més, quan par-
lem dels nostres amics de la Gaiata “Cor de la Ciutat”. Us escric amb la il·lusió de poder compartir 
els propers dies les Festes de la Magdalena. Són especials, un lloc on sempre volem tornar.

  Els amants de les nostres festes, els que en fem la nostra passió i la nostra forma de vida, tenim 
la satisfacció de poder dir-ho amb el cor a la mà, “Marxem de festa amb Els nostres Amics!”, els 
nostres amics de Castelló. Ens veiem aviat.

Una forta abraçada, COMPANYS!

Luis Morata



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

22



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

23

Castelló està en festes. Un any més la Ca-
pital de la Plana torna a posar-se de gala per 
celebrar les Festes Fundacionals de Castelló. 
Unes festes que són un referent regional i au-
tonòmic. Des de la localitat de la Vall d’Uixó 
ens unim a la vostra alegria i el vostre goig. 

La Regina de la Ciutat de la Vall d’Uixó, 
representant les Festes Patronals en Honor a la 
Sagrada Família i Santíssim Crist, Maria Sega-
rra i Planelles, juntament amb el President de 
les Festes Juanma Sánchez i Bonifàs desitgem 
que passeu unes festes inoblidades. 

J
uanma

Sánchez i Bonifàs

President Festes Patronals
Sagrada Familia i Santíssim Crist
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Com a reines de les festes de Jérica, és un 
plaer poder conèixer de prop les festes de la 
Magdalena.

Gràcies per convidar-nos, obrir-nos els 
ports de la vostra ciutat i donar-nos a conèixer 
tot el que envolta la Magdalena.

Nadia i Raquel, madrines de la vostra Gaia-
ta, esperem de cor que gaudiu aquest any com 
el que més, ja que serà un any únic i inoblidable.

Us desitgem a tots i totes unes bones festes. 
Gaudiu-los!

Irene i Andrea, Reines de les festes
Jérica 2022

I

A

rene

ndrea

Marco i Gálvez

Sanahuja i Gil
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A juntament 
de Vilafamés

La Reina i Dames de Vilafamés de 2022, us dessitgem a les Madrines i a tots els que 
conformeu la Gaiata, unes molt bones festes de la Magdalena 2023.

Una forta abraçada
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omissió
Major

PRESIDENT: 
Alejandro Navarro i Canós

VICEPRESIDENT 1er 
José J. Also i Fabregat

VICEPRESIDENT 2on 
José R. Salvador i Carañana

VICEPRESIDENT 3er 
Jorge Batiste i Sanz

SECRETARIA 
María Asunción Bernat i Mateu

TRESORERA 
Pilar Gijón i Ribera

VOCALS
Ana I. Ramos i Sanchis
Francisca Galí i Agost

MADRINA: 
Raquel De Dios i Villach

MADRINA D´HONOR:
Noelia Fabra i Gali

DAMES D´HONOR:
Beatriz Also i Galaso
Julia Lluch i Sánchez

Selene Dilla i Aparicio
Lucia Andreu i Valero

Yaiza Campesino i Izquierdo
Aisha Beyonce Botea
Irene Iñiguez i Ribes

Martina Pallarés i Gual
Inés Porcar i Dolz

ACOMPANYANTS
José R. Salvador i Carañana

Jose J. Also i Fabregat 
Jose A. Gas i Aparici

Juan Luis Saura i Vilar

COL·LABORADORA
Teresa Gas i Nebot
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Comissió
Infantil

MADRINA INFANTIL: 
Nadia Pérez i Sauceda

MADRINA D´HONOR INF.:
Balma Navarro i Gijón

DAMES D´HONOR INF.:
Nora Beltrán i Ortiz
Gala Beltrán i Ortiz
Sofía Gil i Archilés

ACOMPANYANTS INF.:
Pablo Gil i Archilés

Víctor Moreno i Cortés
Pablo Moreno i Cortés
Matteo Bellés i Pitarch

DAMA DE LA CIUTAT INF.:
Sofía Guimerá i Navarro

PORTAESTENDARTS
Álex Navarro i Gijón

Héctor Pallarés i Gual

VOCALS INFANTILS
Nagore Boix i Romero

Lucía López i Vidal
Marc Sales i Gimeno
Óscar Iñíguez i Ribes

COL·LABORADORA INF.:
Claudia López i Vidal



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

30



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

31

Vocals

Victor Agost i Pitarch
Vicente Alicart i Silvestre
Eugenia Archilés i Estrada
Paloma Arribas i González
Javier Barberá i Meharon
Lidón Batiste i Salazar
Jorge Batiste i Salazar
Francisca Bellés i Pitarch
Cristina Beltrán i Luque
Ruben Beltrán i Luque
Silviu Botea
Roberto Cervera i Nebot
Javier Chanza i Dols
Carmen Clausell i Casas
Patricia Cortés i Bartolo
Joaquin Darás i Roglá
Antonio De Dios i Carretero
Lidia De Dios i Villach
Ana Diez i López
Antonia Domenech i Alonso
Salvador Fabra i Casañ
María Ferrando i Ferris
Luis Font i Carceller
Yolanda Galaso i Fernández
Teresa Gas i Nebot
Pablo Gaya i García
Marilo Gual i  Gil
Juan A. Guimerá i Marti
Pedro Izquierdo i Balaguer

Ana Izquierdo i Salazar
Vanesa Izquierdo i Salazar
Patricia Lacasa i Bernat
Francisco Lacasa i Ramírez
Eduardo López i Cano
Manuel J. López i Palomino
Lourdes Lujan i Arribas
María José Luque i Cabello
Mónica Martínez i Altava
Juan Mateu i Cepria
Vanesa Navarro i Prieto
María Teresa Nebot i Ortiz
Laura Palomo i Martí
Antonio Pallarés i Blasco
Jesús Pastor i Chovar
Jesús Pérez i Almazán
Miguel Prado i Palacios
Arantxa Ribes i Sánchez
Carla Romero i Puchol
Lidón Salazar i Hernández
Eduardo Sales i Gimeno
Salvador Sanchis i Ferrando
Ana B. Sauceda i Orero
Juan Carlos Sauceda i Orero
María Pilar Sebastiá i Vallés
Pablo Serrano i Diez
Juan V. Serrano i Martínez
Sergio Toledo i Llorens
Adrián Vicente i Porcar
Victor Vicente i Sutil
Beatriz Vidal i Calatayud
María Rosa Villach i Escrig
Alberto Villarroya i Castillo
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Comissió

Raquel De Dios i Villach

José R. Salvador i Carañana

Noelia Fabra i Galí

José J. Also i Fabregat

Beatriz Also i Galaso

José A. Gas i Aparici

Lucía Andreu i Valero

Selene Dilla i Aparicio

Yaiza Campesino i Izquierdo

Aisha Beyonce Botea

Irene Iñiguez i Ribes

Martina Pallarés i Gual

Inés Porcar i Dolz

Teresa Gas i Nebot
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R aquel
De Dios i Villach

Madrina 2023
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Primer que res m’agradaria que ens 
comptes que edat tens, que curs estudies 
i on, i que aficions tens.

Tinc 23 anys, actualment estic estu-
diant el meu 3º any del grau en estudis an-
glesos en la Universitat Jaume I. Encara que 
estic especialitzant-me en la llengua anglesa 
aspire a arribar a ser professora d’espanyol 
com a llengua extrangera. Entre les meues 
aficions es troben llegir, la música i sobretot 
la dansa. Practique diferents tipus de dansa 
des de que soc ben petita, arribant fins i tot 
a competir en campionats nacionals tant de 
dansa clàssica com urbana.

Com vas arribar a formar part 
d’aquesta gaiata?

Des que vaig nàixer forme part del 
món de les festes, vaig començar al món de 
les colles, ja que a casa meua tots formem 
part de la colla de Dolçainers, Tabaleters i 
Trabucaires Xaloc; però el 2015 vaig deci-
dir començar a formar part del món de les 
Gaiates, ja que des de petita havia volgut 
vestir-me de castellonera i un cop començà 
a vestir-me ja no vaig voler parar de sortir i 
com totes les que formem part del món de 
les festes vaig voler ser madrina d’una gaia-
ta aquest es va convertir en el meu somni i 
és per això que vaig començar a formar part 
de la gaiata 7 on m’han donat l’oportunitat 
de ser la seua màxima representant per a les 
festes de la Magdalena 2023.

Què es el que més t’agrada del monu-
ment gaiater?

El que més m’agrada del monument 
gaiater són els seus llums sobretot quan és 
de nit i la gaiata il·lumina tot el carrer i els 
seus colors i dibuixos, ja que representen 
passatges  o motius que fan referència a les 
nostres tradicions i arrels.

Està clar que no tot es la setmana de 
magdalena, tens algun acte que t’agrade 
especialment?

A part dels actes de Magdalena un acte 
que esperava amb molta il·lusió i que és el 
meu favorit és el dia de la presentació, ja 
que és un dia màgic on hi ha espectacle, 
rialles i llàgrimes d’alegria. És el dia en què 
veus els teus somnis complits i tot són sor-
preses des del decorat fins a l’espectacle. 
La veritat que l’acte de la presentació és un 
dels que sempre espere amb moltes ganes 

E ntrevista
a la Madrina 



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

37

i emoció i aquest any ho esperava més en-
cara, ja que era tot sorpresa, va ser un dia 
de moltes emocions i per mi sempre serà la 
millor presentació del món.

I de la setmana de magdalena, que 
destacaries?

De la setmana de magdalena m’agra-
den tots els actes i tots els moments que 
es viuen, ja que tots són únics i especials 
però si n’he de destacar alguns els que més 
m’agraden i m’emocionen són l’enfarolà el 
primer dissabte de magdalena, ja que sem-
pre m’emocione amb l’espectacle i quan li 
posen el cartell oficial de les festes al fadrí 
és una  sensació que no es pot explicar és 
com que és real que ja ha arribat la nostra 
setmana gran. També gaudisc moltíssim i 
és dels meus favorits la desfilada de gaiates 
on llueixes el teu monument amb orgull i 
Castelló aquella nit s’omple de llum i senti-
ment castelloner. A més de l’ofrena de flors 
a la Mare de Déu del Ledó que sempre és 
un acte molt bonic anar a portar-li flors a la 
nostra mareta i rendir-li homenatge.

Sobre l’indumentària, ens pots 
donar algun consell a l’hora de ves-
tir-nos?

Pel que fa a la indumentària un conse-
ll que donaria jo a l’hora de vestir-se seria 
que a l’enagua es posen una faldiquera, ja 
que és molt útil per guardar les teues co-
ses i desfilar amb tranquil·litat sabent que 
no perdràs res important.
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José R.
Acompanyant
Salvador i Carañana
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José J.
Acompanyant
Also i Fabregat
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José A.
Acompanyant
Gas i Aparici
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Andreu i Valero

D
am

a d
´h

on
or

  2
02

3



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

44

D
am

a d
´h

on
or

  2
02

3

Selene
Dilla i Aparicio
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Yaiza
Campesino i Izquierdo
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Aisha 
Beyonce
Botea
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Irene
Iñiguez i Ribes
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Martina
Pallarés i Gual
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Inés
Porcar i Dolz
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Teresa
Gas i Nebot
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Comissió
Infantil

Nadia Pérez i Sauceda

Pablo Gil i Archilés

Balma Navarro i Gijón

Víctor Moreno i Cortés

Nora Beltrán i Ortiz

Pablo Moreno i Cortés

Gala Beltrán i Ortiz

Matteo Bellés i Pitarch

Sofía Gil i Archilés

Álex Navarro i Gijón

Héctor Pallarés i Gual

Claudia López i Vidal
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Nadia
Pérez i Sauceda

Madrina Infantil 2023
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Primer que res m’agradaria que ens 
comptes que edat tens, que curs estudies 
i on, i que aficions tens.

Tinc 11 anys, estudi 6° de primària en 
el C.E.I.P. Vicent Marçà de Castelló.

Tinc diverses aficions, encara que la que 
més m’agrada és patinar sobre gel, i com ací 
no hi ha pistes, els meus pares em porten a 
València, perquè puc anar durant tot l’any. 
També m’agrada molt muntar a cavall.

Nadia, compta´ns un poc la teua tra-
jectoria festera.

Perquè porte des del 2013, que vaig 
eixir per primera vegada com a Dameta In-

fantil, fins que els anys 2020- 2022, vaig 
ser Madrina d’Honor Infantil. Realment es-
tic en la gaiata des que tenia 1 anyet.

Tens ganes de que arribe ja magdale-
na?

Si moltíssimes, perquè des de ben xi-
coteta he somiat amb ser Madrina Infantil i 
viure la setmana gran, però segur em passa-
ra superràpid.

Quins actes són els que esperes amb 
més il.Lusió de la setmana gran?

Perquè la veritat és que tots, però sobre-
tot estic esperant amb major il·lusió; la Ro-
meria, Pregó Infantil, Desfilada de gaiates, 
per descomptat el Coso Multicolor i com 
no, l’Ofrena a la nostra Patrona.

Com veureu són quasi tots, perquè tots 
tenen moments únics i especials.

E ntrevista
a laMadrina 

Infantil
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De l´indumentaria de castellonera, 
qué ès lo que t´agrada més?

M’encanta l’Adreç, les faldes perquè 
hi ha molta varietat de colors, els davantals 
perquè destaca el brillants que són, no sé, 
no sabria quedar-me amb una peça en par-
ticular, perquè el veig en conjunt únic i ele-
gant.

 Que els diries a tots els xiquets i xi-
quetes del sector?

Convidaria a tots els xiquets i xiquetes 
del sector a apuntar-se a la gaiata, perquè 
viuran moments únics i molt bonics, també 
que s’ho passaran superbé.
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Pablo

Acompanyant Infantil
Gil i Archilés
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Navarro i GijónNavarro i Gijón
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Víctor

Acompanyant Infantil
Moreno i Cortés
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Nora
Beltrán i Ortiz
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Pablo

Acompanyant Infantil
Moreno i Cortés
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Gala
Beltrán i Ortiz
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Matteo
Bellés i Pitarch
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Sofía
Gil i Archilés
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Álex
Navarro i Gijón
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IMPREMTA
SERIGRAFIA
ETIQUETES

MARXANDATGE

POL. PI GROS II, NAVE 37 - 12005 CASTELLÓ 
Tel. 667 741 311 - 610 903 349

imprenta@imprentarosell.com - www.imprentarosell.com
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A comiada-
ment

Sofía Guimerá i NavarroPàg. 73
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Després de tres anys plens d’il.lusió i 
alegria, arriba la fi del meu càrrec com a 
Madrina Infantil de la Gaiata 7 “Cor  de 
la Ciutat”.

Qui havia de pensar que eixa xiqueta 
menuda, que ja estava a la gaiata abans de 
nàixer, compliria el seu somni de ser Ma-
drina Infantil i Dama de la Ciutat Infantil, 
envoltada de gent meravellosa, que s’han 
convertit en la seua familia gaiatera.

Malgrat tots els obstacles que hem 
tingut, la comissió sempre ens ha tret un 
somruire d’orella a orella. Sempre estaré 
eternament agraïda. 

Helena, la meua companya d’aventu-
res, gràcies per tot. Sempre et portaré al 
meu cor.

A Nadia i a Raquel les desitje un any 
meravellós i que gaudisquen tant com jo 
ho faré de les nostres festes.

Aquest any representant a Castelló, 
diré amb molt d’orgull que vinc de la set.

FINS SEMPRE, AMICS!!       
 Sofía 

Sofía
Guimerá i Navarro

Madrina Infantil de la Gaiata 7
2020,2021 i 2022
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A ctivitats

Demanada Madrines
Nomenament
Imposició de bandes Inf.

Dia del Pilar
Exposició gaiates de mà
Imposició de bandes

Festival de música templaria
Carter Reial
Sopar de Nadal

Concert Dolçainadal
Berenar de la Gestora
Reis Mags

La nostra presentació

Visita guiada a la capella de 
la Sang
Presentació del cartell 2023
Encesa de llums

Pàg. 76

Pàg. 77
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Pàg. 80

Pàg. 82
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La nostra presentació
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Fent Gaiata

La Llum d’un somni

La Llum del cor

Escorxador

Gaiata de mà

Pàg. 84
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La Llum d’un somni

Artista: Miguel Ángel Moreno
(Michel)
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La Llum del cor

Artista: Miguel Ángel Moreno
(Michel)
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G aiata de mà

Artista: Miguel Ángel Moreno (Michel)
Il·luminació: José J. Also i Fabregat
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F     adrins i
reconeixements

Fadrí d’Or
Fadrí d’Argent
V Fadrí de la Vila

Pàg. 91
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FADRÍ  D´OR
Raquel De Dios i  Villach
Pablo Serrano i Diez
Pablo Gil i Archilés

FADRÍ  D´ARGENT
Ana Diez i López
Lucía Andreu i Valero
Arantxa Ribes i Sánchez
Antonio De Dios i Carretero
María Rosa Villach i Escrig
Gala Beltrán i Ortiz

V FADRÍ DE LA VILA
Pastisseria Benages
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A rticles

Història en albinegre i 
verd, vinculació entre el 
C.E. Castelló i les 
Festes de la Magdalena

El sector del Cor de la 
Ciutat

Pàg. 94

Pàg. 98



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

94

El passat 19 de març del 2022 el Club 
Esportiu Castelló disputava en Castalia el 
partit corresponent a la jornada número 
28 del Campionat Nacional de Lliga de la 
Primera Federació. Els albinegres van per-
dre 0-2 contra la Balompédica Linense. 
Era el primer dia de les festes de la Magda-
lena de l’any en curs, el Dissabte del Pre-
gó, i si bé la cavalcada anunciadora dels 
festejos havia sigut suspesa hores abans 
del seu començament per les inclemències 
climatològiques, la trobada prevista per a 
les 17.00 hores sí que es va celebrar, i a 
més no va caure ni una gota. 

Es va complir una de les tradicions 
inveterades del programa oficial dels fes-
tejos fundacionals de la ciutat des de la 

mateixa gènesi de l’estructura actual de 
les celebracions magdaleneres en 1945: 
la inclusió del match que l’equip albinegre 
disputara coincidint amb la setmana gran.

I és que, dins de l’oferta d’actes que cada 
any s’ofereix a la ciutat per a viure intensa-
ment la celebració jubilar del tercer diu-
menge de Quaresma, i en el marc de les ac-
tivitats esportives, la competició futbolera 
amb l’equip ‘orellut’ com a protagonista, es 
transforma en un pol d’atracció incommen-
surable per als aficionats al balompié i els 
seguidors de l’equip titular de la capital de 
la Plana. Més encara quan a resultes de les 
primeres sis temporades dels castellonencs 
en Primera Divisió, el futbol es convertia 
en una passió i divertiment per als habitants 

H istòria en albinegre i verd, 
vinculació entre el Club 
Esportiu Castelló i les 
Festes de la Magdalena.

Aquest article es presenta al concurs de millor article inèdit

Vicente Cornelles i Castelló

Campionat Nacional de LLiga 
de la Primera Federació

Vell camp del Sequiol
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d’un poble encara amb les ferides obertes 
per la recent guerra civil. El ritual d’anar al 
vell camp del Sequiol, on jugava el ja cente-
nari club, no sols era punt de trobada dels 
castellonencs, sinó que, a més, era l’únic 
moment de la setmana d’unió d’una societat 
dividida entre ‘rojos’ i ‘blaus’ per mor de la 
tràgica contesa. Tots se sentien orgullosos 
d’un combinat que estava donant vesprades 
de glòria per tota Espanya.

Per això, el Castelló i la Magdalena ana-
ven a estar units en un sincretisme les línies 
de separació del qual anaven a ser molt difu-
ses. I si precisament una de les raons d’im-
pulsar el tercer diumenge de Quaresma i 
els seus dies posteriors com a festa major 
de la ciutat era traure de la foscor a un Cas-
telló desolat i trist amb la seua joiosa rome-
ria a l’ermita de la santa penitent, aquesta 
meravellosa aventura ideada pels pares fun-
dadors de la Magdalena contemporània es 
completaria amb un altre dels elements que 
estaven fent feliços a les gents castellone-
res: el Club Esportiu Castelló.

Així, i amb la prevenció que els partits 
dels ‘orelluts’ en la setmana gran no coinci-
dira amb els grans actes magdaleners, com 
el Pregó, la peregrinació a l’alturó sagrat, 
corregudes de bous, Desfilada de Gaia-
tes, ‘ofrena de flors’…, aquestes manifes-
tacions futboleres tenien -tenen- el favor 
popular dels castellonencs amb aqueix am-
bient magdalener vestit de mocadors verds 
i d’herbes, brusa de llaurador, barret de 
palla i la bota de vi amb el fons musical de 
la dolçaina i el tabal. Amb l’augment d’ha-
bitants de Castelló, en el pas dels anys, ja 
no va fer falta evitar la solapament d’actes 
ja que ‘n’hi ha gent per a tot’. Partits de 
futbol que s’han anat celebrant bé un dels 
dos diumenges que abasta la setmana gran, 
o un dels dos dissabtes, el divendres previ 
a l’inici de festes o entre setmana. Una cita 
ineludible per a tot castelloner de bé, i com 
a exaltació dels més preclars sentiments de 

fidelitat als orígens. Club Esportiu Castelló 
i Magdalena com a senyals d’identitat d’un 
poble que aniria descobrint la grandesa 
d’una urbs en plena expansió.

Uns partits de futbol que, per cert, por-
ten l’estigma de no asseure res bé a la plan-
tilla albinegra. Són moltes les ocasions en 
les quals el Club Esportiu Castelló ha per-
dut en aquestes trobades o com a màxim ha 
arrancat un empat. Poques vegades aquests 
partits han acabat amb victòria albinegra. 

Magdalena i sentiment albinegre que es 
plasma amb l’ofrena que, dissabte rere 
dissabte, realitza el Club Esportiu Caste-
lló a les madrines de les gaiates que realit-
zen la seua presentació oficial al Palau de la 
Festa en els mesos anteriors a l’inici de la 
setmana gran i també quan té lloc la Galania 
de la Reina de les Festes el dissabte anterior 
al Dia del Pregó.

Club Esportiu Castelló, que llueix com 
a segon equipament oficial els colors de la 
bandera de la ciutat: roig, groc i verd.

Club Esportiu Castelló, l’himne del 
qual forma part de la memòria col·lectiva 
dels castellonencs i forma part de la banda 
sonora de les festes magdaleneres al cos-
tat del ‘Rotllo i Canya’, aqueix pasdoble 
que acompanya constantment l’esdevenir 

Jugadors del C.D. en la final de la copa 
Espanya del any 1973.
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quotidià del desenvolupament dels feste-
jos. Tal vegada, cap altra ciutat d’Espan-
ya, Europa o el món viu amb tanta força 
aqueixa comunió sagrada entre les seues 
festes majors i el seu equip de futbol titu-
lar. A més, quan la pròpia institució albi-
negra en els seus partits en Castalia durant 
la Magdalena s’encarrega de promocionar 
els festejos en l’exterior. Cronistes espor-
tius mai deixen de citar que Castelló està 
immersa en les seues festes fundacionals a 
l’hora de relatar les evolucions albinegras 
en el seu partit de lliga quan aquest es co-
rrespon amb els dies grans de la setmana 
magdalenera. La designació en 2018 a 
les gaiates i colles com a animadors ofi-
cials del Club Esportiu Castelló per part 
de l’entitat futbolística i la concessió del 
títol de Gaiater de l’Any, màxima distinció 
festera de la Gestora de Gaiates, el passat 
2022, amb motiu dels cent anys de l’es-
quadra albinegra no fan més que segellar 
un vincle d’unió perenne en la tricefalia 
cromàtica verd Castelló, blanc i negre de 
l’Esportiu. Tres colors que identifiquen a 
un poble.

I és que l’essència del Club Esportiu 
Castelló és present permanentment en 
cadascun dels actes magdaleners. Així, 
en les festes de la Magdalena del 2022 
en la cavalcada infantil va desfilar una ca-
rrossa amb una porteria de futbol i plena 
de xiquets castelloners amb la samarre-
ta de l’equip albinegre. Va ser una de les 
sorpreses del festeig dels més xicotets 
dels festejos fundacionals i dins dels actes 
commemoratius del centenari de la funda-
ció de la institució esportiva. 

Però, també, sempre que l’agenda de 
la reina de les festes ho permet, la màxi-
ma representant festera realitza el servei 
d’honor en els partits que coincideixen 
amb la setmana gran. En la majoria de les 
ocasions ho fa vestida amb les gales de cas-
tellonera, la qual cosa en aqueix moment 
es conjuga la unió fraterna entre el Club 
Esportiu Castelló i la Magdalena, en un 
compromís no escrit i que forma part de 
la memòria col·lectiva del poble. Ser de 
Castelló, ser del Castelló, com a marxa-
mo indestructible de la pertinença a una 

Carrosa del C.D. Castellón en el pregó Inafntil del any 2022
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col·lectivitat que sent molt endins els seus 
senyals d’identitat pròpia. 

Un altre fet inqüestionable d’aqueix bi-
nomi imperible vestit de verd i albinegre, i 
que s’ha prodigat en els últims anys, espe-
cialment en el 2022, amb motiu dels 100 
anys del Castelló, ha sigut la presència, 
dissabte, rere dissabte, al Palau de la Fes-
ta, d’una representació de la institució es-
portiva en cadascuna de les presentacions 
de les gaiates de la ciutat, per a realitzar 
la corresponent ofrena a les madrines i 
corts d’honor dels sectors. Una presència 
rebuda sempre amb els aplaudiments en-
fervorits del públic present, mentre sona 
el Pam, pam, orellut!

I més evidències d’aquesta comunió sa-
grada entre el combinat albinegre i el joiós 
fenomen de les festes de la Magdalena, si 
analitzem la nomenclatura d’algunes de les 
associacions de llum. Que parlen de futbol 
i del Castelló. Comencem per la gaiata 14, 
Castalia, que porta el nom de l’estadi on 
juga els seus partits el conjunt castello-
nenc, i que està situat en el popular barri 
de la Guinea. Seguim amb la demarcació 
festera 15, Sequiol, titulada així pel vell 
camp on jugaven els albinegres en l’en-
torn situat al costat de l’antiga escola de 

Magisteri. Un Sequiol recordat pels aficio-
nats on el Club Esportiu va viure algunes 
de les seues vesprades de glòria, i prop de 
l’estadi, la presència d’aquell entranyable 
“trenet” de la Panderola. De fet, l’escut 
de la gaiata amb el guarisme quinzé és la 
locomotora de la Panderola. La 17 rep el 
nom de Tir de Colom, on diuen que és el 
racó de la ciutat on es va jugar per prime-
ra vegada al futbol en antics solars que es 
van convertir després en indústries cerà-
miques. I cas similar el nom de la Cultu-
ral, gaiata 19, que fa referència al camp de 
futbol de la Cultural, una entitat esportiva 
que ha estat també molt vinculada al Club 
Esportiu Castelló.

Futbol, història, Club Esportiu Caste-
lló, festes, Magdalena, gaiates, aficionats, 
festers, llum, colors verd i albinegre, una 
combinació perfecta que uneix en una ma-
teixa raó els més preclars sentiments albi-
negres en un univers propi i característic 
de la ciutat turquesa i taronja. Un cosmos 
que, tal vegada, els que no són de Castelló, 
possiblement no entenen, perquè ser de 
Castelló, ser del Castelló imprimeix caràc-
ter, com els sagraments. Una benedicció 
sacramental que només la gaudeixen a pe-
nes 200.000 habitants en el món. Caste-
lló i Club Esportiu Castelló.

Nou camp del Castàlia
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Com és ben sabut, la conquesta cristiana 
del Regne de València, va tindre lloc l’any 
1233. Amb anterioritat a ella, les nostres 
terres castellonenques havien sigut ocupa-
des pels musulmans en el denominat castell 
de Fadrell. Aquells avantpassats nostres vi-
vien, de forma molt austera, del que collien, 
el pasturatge o la caça, encara que amb la fi-
nalitat de poder-se proveir d’altres articles, 
celebraven un mercat tots els divendres, 
almenys, des dels últims anys del segle XII.

No degueren ser fàcils aquells primers 
temps de la nova vila del pla. En primer 
lloc, aquelles primeres famílies que van 
abandonar el seu anterior habitatge per a 
traslladar-se al pla, sense deixar de treballar 
les seues terres, degueren construir-se una 
casa, cuidar dels seus animals, col·laborar 
en els treballs necessaris per a fortificar el 
poblat i dotar-lo dels serveis públics im-
prescindibles, per a aconseguir que la xico-

teta població poguera convertir-se en una 
ciutat. Per tant, no degueren tindre molt de 
temps per a celebrar festejos. A més, com 
sol ser habitual a quants pobles basen la 
seua economia en l’agricultura o ramaderia, 
degueren patir sequeres i altres fenòmens 
atmosfèrics que si més no ho imaginaven, 
minvaven els seus escassos recursos.

Durant aquells anys del segle XIII, era 
costum recórrer a la devoció per algun sant 
per a implorar-li la seua ajuda en qüestions 
econòmiques i, sobretot, també se sol·lici-
tava suport diví en qüestions de malalties o 
epidèmies; pel que solia ser habitual que 
les capelles medievals es dedicaren a Santa 
María Magdalena. D’açí ve que no hi haja 
cap mena de dubte: les primeres festes 
del nou Castelló del pla, degueren girar 
al voltant d’alguna d’aquelles processons 
penitenciàries, tan freqüents en els segles 
XIII i XIV. Quants historiadors han estu-
diat aquest tema, coincideixen a assenyalar 
que la primera referència de la processó del 
Castell Vell, data de l’any 1374. Així ma-
teix, en altres documents existents en l’Ar-
xiu Històric Municipal de Castelló, es tro-
ben testimoniatges datats durant els anys 
1390 i 1429, en els quals s’al·ludeix a la 
«Festa de Santa María Magdalena».

És natural que les primeres romeries 
anaren de caràcter religiós i penitencial, 
però cal suposar que se’ls anaren afegint, 
a poc a poc, altres actes extraordinaris de 
caràcter lúdic, perquè pogueren consti-
tuir un dia de festa complet i familiar als 
voltants de l’ermitori de la Magdalena i les 

El sector del Cor de 
la Ciutat

Miguel Pastor i García

Rei En Jaume I
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ruïnes del castell. Aquella festivitat va co-
mençar a celebrar-se el tercer dissabte de 
la Quaresma.

FIRES A LA VILA MEDIEVAL
Les fires, durant l’Edat mitjana, no eren 

només un mercat per a comprar i vendre els 
productes, animals o eines que necessita-
ven els veïns, sinó que també constituïen 
un important motiu per a celebrar festejos, 
amb la finalitat d’atraure a les famílies d’al-
tres poblacions de la comarca, donar-los 
més notorietat i aconseguir major nombre 
de compradors i venedors.

Poc es coneix dels antics pobladors de 
la zona situada en els voltants del conegut 
com Castell Vell i, per tant, en parlar de les 
primeres festes dels nostres avantpassats, 
hem de referir-nos a les quals van poder 
organitzar els qui van poblar la ciutat si-
tuada en els terrenys que va triar Alonso 
de Arrufat en el lloc on, amb el temps, es 
va consolidar l’actual capital de la nostra 
província.

No està documentat que els primers ha-
bitants de la població del pla celebraren fes-
tes. D’açí ve que un dels orígens de la qual 
durant molts anys va ser coneguda com a 
Fira i Festes de Castelló, cal suposar-la 

posterior al document atorgat pel Rei don 
Jaume I d’Aragó, el nou de maig de 1269, 
en el qual atorgava concessió per a celebrar 
una fira.

Aquelles primeres fires que se cele-
braven en el nou Castelló del pla, d’acord 
amb el permís real, havien de començar el 
deu d’octubre i finalitzar l’endemà passat 
del díhuit del mateix mes, és a dir, del dia 
de Sant Lluc. Amb posterioritat, el tres de 
maig de 1306 el rei Jaume II, amb la fina-
litat d’assegurar la celebració de la fira de 
Castelló, va atorgar privilegi pel qual, a més 
de confirmar l’esmentada fira, atorgava la 
possessió a la vila de: «Les cases, vinyes i al-
tres possessions, del lloc on se celebrava la 
fira». Així mateix, el vint-i-dos de novembre 
de l’any 1334, el rei don Alfons IV va con-
firmar el privilegi de don Jaume I d’Aragó i, 
a més, va atorgar una pròrroga de cinc dies 
a l’esmentada fira.

 
FESTES DE CASTELLÓ A MITJAN 

SEGLE XX.
Fins a l’any 1945, a més de les celebra-

des per a visitar les restes del Castell Vell 
i l’ermitori de Magdalena, la capital de la 
nostra província comptava amb diferents 
festes. Algunes d’elles, no eren molt dife-
rents a les que se celebraven en altres po-
blacions. Cal citar entre elles: Nadal, Nit de 
cap d’any, Reis, Setmana Santa, Pasqua de 
Resurrecció, Corpus o les Festes d’Agost, 
com les més importants. També van existir 
unes altres de caràcter local, com la Festa 
de la Rosa, les celebrades durant la prime-
ra setmana del mes de maig, en honor de la 
Mare de Deu del Lledó o les que s’organit-
zaven en el Grau en honor de la Verge del 
Carmen i Sant Pere o les organitzades en 
honor d’alguns sants o en diferents carrers 
de la població.

D’altra banda, van existir altres festejos 
que havien tractat de convertir-se, sense 
aconseguir-ho, en les majors de la ciutat. 

Fira medieval
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Poden servir com a exemple d’aquestes 
últimes, les que van tindre lloc, durant alguns 
anys, els dies 7, 8 i 9 de juliol, per a comme-
morar la defensa de la ciutat, quan les tropes 
carlistes de Ramón Cabrera van exigir la ren-
dició de la plaça a l’alcalde Antonio Vera l’any 
1837. Així mateix, fins al final de la guerra 
civil (1936–1939), quan van ser prohibides 
per decisió governativa, es van celebrar im-
portants festejos amb motiu del Carnestoltes.

LA ROMERIA
Al principi, l’únic motiu pel qual els 

nostres avantpassats es dirigien cada tercer 
dissabte de quaresma, fins al turó on exis-
tien les ruïnes de l’antic castell conegut com 
a Castell Vell i una ermita construïda en ho-
nor de Santa María Magdalena, era la Rome-
ria. És a dir, la processó rogatòria en la qual 
els nostres avantpassats acudien a l’ermitori 
construït pel frare barbut per a sol·licitar a 
algun favor que poguera millorar les seues 
collites i, sobretot, la seua salut.

La Romeria, per tant, va ser i ha de conti-
nuar constituint la base de les nostres festes 
de la Magdalena. Cal assenyalar que, aque-
lles primeres romeries dels nostres avan-
tpassats, se celebraven el tercer dissabte de 
Quaresma, fins que a partir del dos de març 
de 1793 ja van començar a programar-se 
per al tercer diumenge de la Quaresma.

Amb el pas dels anys, a la tradicional Ro-
meria, se li van afegir altres actes de caràc-
ter lúdic, amb la finalitat d’augmentar el 
nombre de participants.

 

LES GAIATES
En les antigues festes sorgides al voltant 

de la Romeria, les gaiates no estaven pensa-
des per a ser uns monuments i, molt menys, 
un símbol. Eren, sobretot, una necessitat. 
Aquelles llums formades per un conjunt de 
llums d’oli servien per a il·luminar el camí 
durant la processó del retorn. Tal com va 
deixar escrit el Pare Joseph Vela en el seu 
llibre: Idea de la perfecta religiosa, editat 
l’any 1750: «Torna la processó en tota 
forma a l’Església Major de la Vila i va molt 
acompanyada de llums que converteixen la 
nit en dia. Referent a això, en el seu llibre 
Mitologia de la Gaiata, va escriure Carlos 
G. Espresati l’any 1952: «La Confraria 
de la Puríssima Sang va sol·licitar al bisbe 
de Tortosa que la processó de penitència 
puga celebrar-se de nit perquè no es perda 
la tradició i puga lluir la il·luminació de les 
gaiates que en aquesta nit s’acostuma a en-
cendre al llarg del recorregut».

A conseqüència que les gaiates, per pri-
mera vegada foren construïdes l’any 1945 
pels propis membres de cada sector, hi ha-

Castell vell

Romeria a la Magdalena
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via una gran expectació per a conéixer les 
que havien sigut millors en opinió del Jurat. 
Cadascun dels dotze sectors van demostrar 
el seu enginy i van procurar fer un monu-
ment digne; però va ser la del sector núme-
ro onze, conegut llavors com a Sant Roque 
i ara com El Forn del Plà, que es va batejar 
com Pubilla i en fanecaes, la que va aconse-
guir el primer premi. El segon se li va ator-
gar a la del sector número nou, plantada en 
la Plaça de Clavé i el tercer va ser per a la 
gaiata número set, és a dir, la que llavors es 
coneixia com a Plaça de l’Herba. Els premis 
van ser ben acollits pels qui van ser presents 
en l’acte, però molt més important va ser 
la notícia que des de la Junta Central se’ls 
va donar als diferents sectors: «Després 
d’estudiar bé el tema, el final dels nostres 
monuments és clar: les gaiates no es crema-
ran». Així mateix es va concloure que: «Els 
nostres monuments res tenen a veure amb 
les falles nascudes per a cremar tot el que 
no servia per a res; no obstant això, les gaia-
tes són el símbol de la festa».

RENOVACIÓ DE LES FESTES DE 
LA MAGDALENA

Quan les autoritats locals van apostar 
per les de la Magdalena perquè foren les 
majors de Castelló, el nostre país vivia en 
plena postguerra. El dol, la misèria, el ra-
cionament i la tristesa, envaïen les pobla-
cions. D’aquí ve que tant l’alcalde Benjamí 
Fabregat, com el cap provincial del Movi-
ment i governador civil José Andino Núñez, 
degueren pensar que als castellonencs els 
aniria bé comptar amb unes festes per a 
alçar-los l’ànim. Per això van fer una crida a 
quants podien aportar idees amb la finalitat 
d’engrandir la Festes de la Magdalena.

El tres de desembre de 1944, van cons-
tituir la primera Junta Central de Festejos i, 
sota la presidència de l’alcalde de la ciutat, 
van confeccionar un programa oficial d’ac-
tes. Aquella Junta Central estava formada 
per: José Miazza Bueso, com a delegat del 
senyor alcalde. José Simón Hernández, vi-
cepresident. El secretari era Carlos Murria 
Arnáu. Sotssecretari, Manuel Peláez Gas i, 
com a vocals: César Arredondo, José Folch 
Safont, Juan Traver Tomás, Domingo Tra-
ver Escrig, Francisco Ruíz Ribelles, Anto-
nio Vié, Ricardo Tejedor, José Segarra En-
rich, Antonio Pascual Felip, Manuel Sanz, 
Luís Rodríguez Bajuelo, Ramón Ripoll, 
Bernardo Artola, Eduardo Codina Armen-
got i Vicente Bellés. Entre tots ells i alguna 
idea, van anar estudiant la possibilitat de 
afegir nous actes que pogueren completar 
un programa oficial perquè les Festes de 
la Magdalena tingueren la repercussió ne-
cessària.

EL PRIMER PREGÓ
Sens dubte, el Pregó va ser i continua 

sent un dels actes que han aconseguit fer-
se més populars, de quants van nàixer en 
aquella espècie de refundació o naixement 
de les actuals Festes de la Magdalena. Allí 
en la rebotiga de la farmàcia Segarra Ribés, 
don Manuel i un grup d’amics van anar do-Boceto de la Gaita 7 de l’any 1945
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nant-li forma a una Cavalcada que, des del 
moment que va trepitjar els carrers de la 
ciutat aquell tercer dissabte de Quaresma 
de l’any 1945, va meréixer el reconeixe-
ment dels veïns que ocupaven totes les vo-
reres dels carrers del recorregut. Els seus 
creadors desitjaven muntar una desfilada 
amb el qual anunciar les festes. No obstant 
això, va anar molt més, puix que va saber 
despertar el sentiment dels castellonencs 
que van comprendre la importància del que 
significava un acte similar durant aquells 
anys tan difícils.

Aquell primer Pregó, des que va partir 
de la Plaça de Fadrell, va aconseguir un es-
pontani aplaudiment de quants havien acu-
dit per a presenciar un espectacle mai vist. 
El cartell d’aquell any, primer triat a través 
d’un concurs, anunciava que les Festes de 
la Magdalena tindrien lloc entre el cinc i 
l’onze de març. 

A conseqüència de la crida del cartell 
anunciador o perquè aquells castellonencs 
desitjaren oblidar les desgràcies dels últims 
anys, va aconseguir que fins a la capital de 
la Plana arribaren milers de persones re-
sidents en altres localitats de la província. 
Alguns ho van fer juntament amb represen-
tacions del folklore, produccions agràries, 
artístiques, artesanals o industrials. Altres 

abillats amb els seus típics vestits dansant 
en diferents punts del recorregut, al com-
pàs d’alguna rondalla. Aquella part del Pre-
gó es va convertir així, en la gran festa dels 
pobles de la província.

Els espectadors van poder veure repre-
sentada la nostra història, mentre sonaven 
tradicionals melodies interpretades amb 
la dolçaina i el tabalet. En una altra part 
del Pregó, s’al·ludia a les partides rurals 
del nostre terme municipal. També es van 
poder contemplar els rams de flors que se 
li oferirien a la nostra Patrona la Mare de 
Deu del Lledó. L’expectació va ser màxi-
ma en veure la magnífica carrossa on se 
situaven la representació de les dones de 
Castelló, a través de la reina de les festes, 
Carmen Abriat Puig, acompanyada de les 
dames de la ciutat: Lupita Abriat Puig, Mª 
Luisa Asensio del Niu, Isabel Sánchez i Mª 
Lidón, així com les madrines de les dotze 
gaiates. En la mateixa carrossa, el sequier 
major Manuel Vellón, amb la seua inconfu-
sible veu, va cantar el text que aquell primer 
any havia escrit Carlos G. Espresati. En fi-
nalitzar el Pregó,  ningú tenia cap mena de 
dubte: aquell acte havia arribat per a que-
dar-se.

LA DIVISIÓ DE LA CIUTAT EN SEC-
TORS FESTIUS

 Als efectes que eren de la seua 
competència, una de les primeres decisions 
preses per la denominada Junta Central de 
Festejos de la Magdalena, va ser dividir la 
ciutat en sectors. Cadascun d’ells, corres-
pondria a una zona o barri de la ciutat i es-
taria regit per una comissió, en qüestions 
pròpies de les festes de cadascun. Així ma-
teix, també disposaria d’una madrina per a 
representar a les dones del sector i diver-
ses dames que formarien part del festeig 
de cada gaitata. Una de les missions més 
importants de cadascun dels sectors era la 
de comptar amb un monument, però també 
havien d’encarregar-se de fer festes en el 
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seu barri i, així mateix, havien de partici-
par en quants concursos convocara la Junta 
Central. A cadascun d’aquells sectors li va 
ser assignat un número i també un nom que 
al·ludia al lloc on podrien plantar la seua 
gaiata, durant la setmana de festes.

ELS PRIMERS SECTORS
Aquells primers sectors van ser dotze: 

El de la Gaiata 1, Plaza Alcázar de Toledo, 
presidit aquell any 1945 per Juan Bautista 
Bernat Gabaldá, la primera madrina va ser 
Amelín Gimeno Tomás. La Gaiata número 
2, es plantaria en la Plaça de la Pau; el seu 
president va ser Francisco Gil Fillol i la ma-
drina, María del Carmen Grande. La Gaia-
ta número 3 lluiria durant la setmana de 
festes llavors denominada Plaza del Gene-
ralíssim, sent el seu primer president Fer-
nando Falomir Gil i la madrina, María dels 
Desemparats Segarra Vicent. La Gaiata 4, 
estaria plantada durant la setmana de festes 
al Carrer Navarrés, el seu president va ser 
José Matéu i la madrina, Elisenda Ribes Se-
garra. El sector de la Gaiata 5 era conegut 
com el de la Plaça del Rei en Jaume, sent el 
seu president Rafael Farnós Salas i la pri-
mera madrina, Paquita Martínez Navarro. 
La Gaiata número 6 se situaria en la Plaça 
de la Independència, la seua madrina va 
ser Mari Carmen Jordán Fonfría i el primer 
president, Joaquín Fabregat. La Gaiata 7 
el sector de la qual era conegut llavors com 
Plaça de l’Església, estaria presidida per 
José Babiloni Soriano i la madrina era Ma-
ría Luisa Dols Cosin. Al sector de la Gaiata 
8 se’l va denominar Plaza de Santa Clara, el 
seu president va ser Carlos Fabra Andrés i 
la madrina, María Pilar Sanjuán. La Gaiata 9 
es plantaria en la Plaça de Clavé, sent el seu 
president Vicente Gascó Carda i la primera 
madrina, Marita Renau Bueso. La Gaiata 
10 se situaria durant les festes en la Plaça de 
María Agustina, tindria una comissió presi-
dida per José Ferrer Forns i la seua madrina 
seria Emilia Gascó Calduch. El sector de la 
Gaiata 11 era el del Carrer Sant Roque, la 

madrina del qual va ser Elvira Sidro López i 
el president, Joaquín Pascual Lara. La Gaia-
ta 12 corresponia al Caseriu Marítim, sent 
el seu primer president José María Abierzo 
Colmenares i la primera madrina del Grau, 
Mari Trini Oms Nebot.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SEC-
TORS. 

Tot i que entre 1945 i 1981, es van 
mantindre els dotze sectors inicials, no 
sempre van concórrer tots ells als diferents 
concursos organitzats per la Junta Cen-
tral. Va ser l’any 1982 quan, després de 
l’increment de població de Castelló, es va 
decidir augmentar a quinze el nombre de 
gaiates que van passar a ser díhuit en 1983 
i dènou un any després. També degueren 
acoblar-se les noves bogues de cada sector 
i, d’altra banda, va començar a utilitzar-se 
el nom popular de la zona juntament amb 
el número de cadascun d’ells, per a deno-
minar tant al sector, com a cadascuna de les 
gaiates.

EL SECTOR NÚMERO SET, COR DE 
LA CIUTAT

En el cas que ens ocupa, tant el sector, 
com la gaiata o monument que ho represen-
ta, sempre va portar el número set, encara 
que el seu nom ha anat canviant al llarg dels 
anys, en funció del lloc on es plantava la 

Plaça de l’Església
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gaiata que representava al sector. Al prin-
cipi, era conegut com a Plaça de l’Esglé-
sia, ja que el monument que representava 
al sector, es col·locava al costat de la porta 
situada en l’actual Plaça de l’Herba, llavors 
coneguda com a Plaça de l’Església. En l’ac-
tualitat, el seu nom és Cor de la Ciutat, ja 
que al costat d’ell es troben edificis i carrers 
tan importants com l’Ajuntament, la Torre 
Campanar, la Cocatedral o el Carrer Major. 
Així mateix, a partir de la remodelació urba-
na de la zona que coneixem com a Plaça de 
Cardona Vives, en ella va començar a plan-
tar-se la gaiata del sector.

L’àmbit del sector set està limitat al 
nord, per la Plaça de Clavé, el Carrer Sant 
Luís i Plaza de María Agustina. Al sud pel 
Carrer de Colón. A l’est, a partir de la urba-
nització de la Plaça Cardona Vives, per part 
del carrer dedicat al Governador don Anto-
nio Bermúdez de Castro i la Plaça Cardona 
Vives. Finalment, per l’oest, queda limitat 
per un tram de l’Avinguda del Rei en Jau-
me. A l’interior d’aquest recinte, estan si-
tuades: Els carrers d’Amunt, Antonio Mau-
ra, Ausías March, Asarau, Domingo Briau, 
Cavallers, Cervantes, Colón, Enmig, En-
senyament, Governador Bermúdez de Cas-

tro, Isabel Ferrer, Major, Mealla, Moreria, 
Mossén Sorell, Papa Lluna, Poeta Guimerá, 
Ruíz Vila i Sant Luís. Així com les places: 
Aules i Sánchez Gozalbo.

CARRER D’AMUNT
El carrer que uneix la de Ruíz Zorri-

lla amb la Plaça del Clavé, no estava dins 
d’aquell nucli urbà protegit per la primera 
muralla medieval. D’açí ve que el seu pri-
mer nom fora el de Carrer Nou, encara que 
quan degué ampliar-se l’antiga vila, amb la 
finalitat que poguera contindre tots els ha-
bitatges i edificis necessaris, va passar a dir-
se Carrer d’Amunt, denominació popular 
que continua utilitzant-se amb freqüència. 
En el tram comprés entre el Carrer Colón 
i la Plaça de Clavé, integrat en el sector 
set, va estar situada des de 1468 la mes-
quita, d’açí ve que aquesta part del Carrer 
d’Amunt fora denominada així, entre aquell 
1468 i 1588, quan la mesquita musulma-
na, es va convertir en l’actual església de 
Sant Nicolau.

Don Leandro Alloza Agut va nàixer 
a Castelló de la Plana el 26 de febrer de 
1837. Va estudiar batxillerat en l’antic Ins-
titut situat en l’actual plaça de Santa Clara i 

Plaça  de Cardona Vives, en la actualitat

Esglèsia San Agusti
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va continuar la seua formació universitària 
a Madrid on amb vint-i-quatre anys es va 
graduar en enginyeria de camins, canals 
i ports. El seu primer càrrec va ser com a 
cap d’Obres Públiques de Terol, però va 
renunciar al mateix per a poder romandre 
a la seua ciutat natal, sent ascendit poste-
riorment a la prefectura provincial d’Obres 
Públiques. A més del port de Castelló, tam-
bé va projectar diferents estructures fèrries 
i va redactar el projecte del port de Vinaròs. 
La seua vertadera il·lusió va ser aconseguir 
que Castelló poguera comptar amb un port; 
d’açí ve que formara equip amb l’alcalde 
Ruiz Vila en 1876. Entre tots dos van acon-
seguir obtindre la necessària concessió 
per part del Govern de la nació i que fora 
aprovat el document tècnic necessari per a 
la seua construcció i inauguració. El 23 de 
juny de 1882, va ser nomenat fill predilecte 
de la ciutat.

D’altra banda, donada la seua importàn-
cia humana i professional, l’Ajuntament de 
la ciutat poc després de la seua defunció, va 
adoptar l’acord de cridar a la de Dalt, Ca-
rrer de don Leandro Alloza. L’insigne cas-
tellonenc va morir a la seua ciutat natal el 
dia primer de desembre de l’any 1891.

CARRER ANTONIO MAURA
L’il·lustre jurista, polític destacat i bri-

llant orador, D. Antonio Maura Montaner 
va nàixer a Palma el dia dos de maig de l’any 
1853. Des de molt jove va estar al capda-
vant de l’engrandiment de la Marina Espan-
yola, les reformes en les colònies d’ultra-
mar i de l’Administració Local. Va morir en 
Corconte el dia tretze de desembre de l’any 
1925. Al Carrer Antonio Maura de la nostra 
ciutat, es troba la Casa de Cultura i enfront 
d’ella, un rètol ens assenyala que, aquella, 
era l’habitatge on Josep Pascual Tirado, va 
escriure el seu famós llibre Tombatossals.

 
El carrer existent entre les d’Enmig i 

Cavallers, es va denominar Carrer d’Anto-

nio Maura des del tres d’octubre de 1895, 
si bé durant el període comprés entre el pri-
mer de gener de 1937 i 28 de juny de 1939 
es va dir Carrer de Francisco Layret i Foix 
per ser aquest el nom de l’advocat nascut 
a Barcelona en 1880, assassinat en 1920, 
fundador de l’associació Republicana Po-
pular. També va ser coneguda en alguna 
època, com a carrer del Empedrat i carrer 
del Forn de Reus per existir en ella un forn 
de pa, precisament enfront del carrer de 
Mealla.

CARRER ASARAU
Aquest carrer està situat entre la Plaça de 

Cardona Vives i el Carrer Gracia. Don Fé-
lix Asarau era un prevere que va obtindre el 
cinc de març de l’any 1804, per oposició, la 
plaça de preceptor de majors de les Aules de 
Gramàtica de Castelló. El disseny d’aquest 
carrer podria semblar absurd, sense tindre 
en compte que va sorgir a conseqüència de 
l’anterior ordenació d’aquesta zona, abans 
que es construïra l’actual Plaça de Cardona 
Vives i té un valor històric, puix que conser-
va part de les edificacions de l’antic carrer 
que unia la de l’Aigua amb la de Gràcia.

PLAÇA DE LES AULES
Al costat del que va ser l’antiga jueria 

es troba aquesta plaça en la qual existeixen 

Carrer Antonio Maura
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edificis tan emblemàtics com el palau de la 
Diputació Provincial, la seu dels sindicats i 
patronal; així com les antigues Aules de la 
Llatinitat. El seu disseny data dels primers 
temps de l’antiga vila medieval. Fins a finals 
del segle passat existia un jardí, conegut 
com el de les Aules, construït per la Dipu-
tació, però el sòl de la qual es disputaven la 
corporació provincial i la municipal. Per a 
poder construir en el subsol un aparcament 
de residents, es degué repartir les propie-
tats, sent president de la Diputació Don 
Francisco Solsona i Alcalde de la ciutat 
Don José Luís Gimeno.

Amb la finalitat de conservar les restes 
arqueològiques trobades durant aquella 
construcció, es va disposar un espai en l’ac-
cés al citat aparcament. En l’actualitat és 
una plaça per als vianants molt utilitzada, 
sobretot, durant les festes de la Magdalena, 
també com a lloc on es munta la fira medie-
val que se celebra en els seus voltants i així 
mateix, en alguns actes organitzats per la 
Colla del Rei Barbut la seu del qual es troba 
en la pròpia plaça. La tanca de ferro forjat 
que envoltava l’antic jardí, es va traslladar al 
situat a l’Hospital Provincial.

CARRER AUSÍAS MARCH
Entre els carrers Colón i Gràcia es troba 

aquest estret carrer dedicat al famós poeta 
valencià Ausiàs March i Ripoll que va nàixer 

a Gandia l’any 1397. Era fill de Pere March 
i d’Eleanor Ripoll. Va participar en les cam-
panyes de Còrsega, Sardenya i Àfrica en 
1424. Va contraure matrimoni amb Isabel 
Martorell, germana de Joannot Martorell, 
l’autor de Tirant lo Blanch. Es va casar, en 
segones núpcies, amb Joanna Escorna en 
1443. Conegut com el patriarca provençal, 
va ser un dels poetes més importants del 
segle XV. La seua obra completa va ser 
traduïda del llemosí al castellà i publicada 
en 1531. Va morir el tres de març de l’any 
1459 a València.

Aquest mateix carrer es va denominar, 
amb anterioritat, Carrer de la Presó Vella, 
Carrer de la Cadena i Carrer de la Bailía.

CARRER  CAVALLERS
Aquest cèntric carrer està situada entre 

el Carrer de Colón i la Plaça de l’Aules. En 
ella es trobaven les cases, palauets o man-
sions d’algunes de les famílies més impor-
tants de la capital de la Plana, com la dels 
Barons de Benicàssim, reconstruïda per 
Ramón Serrano Súñer. La dels Ros de Ur-
sinos, enfront de la d’Evaristo Escalona, 
abans dels Martí Matutano i des de l’any 
2009 alberga el Museu Etnològic. La dels 
Agut, la de Cardona Vives i la dels Vallés, 
demolida per a convertir-se en la seu de la 
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló.

En l’actualitat és un carrer de poc tràn-
sit, alguns comerços, diferents restaurants 
i algun edifici d’habitatges, però fins a mit-
jan segle passat va conservar el seu aspecte 
senyorial i era el lloc de pas dels festejos 
fúnebres que partint de la porta de l’Arxi-
prestal de Santa María situada en la Plaça de 
l’Herba, es dirigia fins al Descarregador, 
on s’acomiadava el duel. El nom actual es 
va aprovar en 1940, en reposar el nom tra-
dicional, però també va ser coneguda com 
a Carrer del Ball en l’època medieval ja que 
en ella estava situada la casa del Ball, similar 
al recaptador actual. Popularment també va 

Plaça les Aules
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ser coneguda com a Carrer de la Jueria ja 
que, en els seus voltants, a l’altura del ca-
rrer Gràcia es van instal·lar les famílies jue-
ves que van ser autoritzades pel rei Pere III, 
els quals van construir una Sinagoga en ella, 
entre els carrers Gracia i Ensenyament.

PLAÇA DE CARDONA VIVES
Tant per la seua extensa superfície, com 

per col·locar-se en ella la gaiata Cor de la 
Ciutat durant la setmana de la Magdalena, la 
Plaça dedicada al sacerdot D. Joan Bautista 
Cardona Vives, constitueix un dels espais 
més importants de quants estan integrats en 
el sector número set, constituint l’eix i cen-
tre d’aquest. El nom d’aquesta plaça se li va 
donar en honor de qui va ser un dels perso-
natges més il·lustres i benefactors de la ca-
pital de la Plana, durant tota la seua història.

El tres d’agost de l’any 1814, els con-
sorts Aurelio Cardona Beneyto i Josefa Vi-
ves Giner, van poder comprovar que el seu 
tercer fill, igual que els dos anteriors del 
mateix matrimoni, també era home. En el 
mateix domicili de la família Cardona Vi-
ves, situat al carrer de Cavallers número sis, 
van nàixer després altres tres xiquets. Tots 
ells es van distingir per la seua humilitat i 
piadosos costums, si bé, entre els sis ger-
mans era Juan Bautista, qui cridava l’aten-
ció per la seua intel·ligència. A primerenca 
edat es va interessar per la cultura, arribant 

a tindre grans coneixements de llatí, teolo-
gia, filosofia, geografia i història, per la qual 
cosa va ser nomenat professor de l’Institut 
General, situat en l’actual Plaça de Santa 
Clara, en el mateix edifici que, amb anterio-
ritat, es trobava el convent de les germanes 
clarisses.

Amb 43 anys va celebrar la primera mis-
sa, el dia 18 de juliol de 1857. Set anys més 
tard va ser nomenat arxipreste de Castelló 
de la Plana i primer prior de l’ermitori del 
Lledó. Amb posterioritat, va ingressar com 
a membre en la Reial Acadèmia de la His-
tòria i va ser nomenat vicepresident de la 
Comissió Provincial de Monuments His-
tòrics. 

Malgrat les seues tasques professionals, 
mai es va oblidar d’ajudar als malalts i po-
bres de la ciutat; qüestió que es va posar de 
manifest, en ocasió de les epidèmies que va 
patir la ciutat durant la seua vida, demos-
trant una gran labor humanitària, caritativa 
i cultural. En morir els seus pares i germans 
sense hereus, va fer testament disposant 
que tots els seus béns es destinaren a dur 
a terme obres en l’ermitori de Lledó i a 
l’església de Santa María, aportant també 
diners per a adquirir l’òrgan i algun dels 
seus altars. En 1833 va dictar testament 
destinant unes certes quantitats a diferents 
institucions religioses i complint la volun-
tat dels seus germans Francisco i Manuel 
de construir dues esglésies en els ravals de 
la ciutat, va encarregar els projectes de les 
parròquies: Sagrada Família i la Santíssima 
Trinidad, així com el Col·legi de l’Escola 
Pia, edificis que es van poder construir des-
prés de la seua defunció.

Per una gestió personal seua, en 1858 
van arribar a la nostra ciutat les religioses 
de la Consolació amb la finalitat d’atendre 
l’Hospital Provincial. També les Germa-
netes dels Pobres l’any 1877 i es va poder 
fundar l’Asil dels Ancians Desemparats, en 

Plaça de Cardona Vives
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el que era la casa de camp familiar, situada 
al carrer Governador.

Al costat d’altres il·lustres castello-
nencs, amb la finalitat d’evitar la usura amb 
els més pobres, va fundar en 1888 la Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, ins-
tal·lant la seu principal en la seua pròpia re-
sidència familiar, que ocupava l’illa urbana 
situada entre els carrers de Cavallers, Co-
lón, Ausías March i Cervantes.

Amb part de les quantitats que va donar 
a la ciutat, es va erigir el monument al Rei 
en Jaume I el Conqueridor, projectat per 
Godofredo Ros de Ursinos, coronat amb 
l’escultura de José Viciano que podem ad-
mirar en l’Avinguda del Rei en Jaume.

El seu abnegat lliurament cap als em-
pestats en l’epidèmia de còlera de 1885 li 
va valdre que l’Ajuntament el declarara Fill 
Predilecte de la Ciutat. 

Quan va morir el dia dos de desembre de 
l’any 1890, a la casa de qui era hereu d’una 
de les famílies més riques de la ciutat, no 
es van trobar sabates per a amortallar-ho. 
Ja en la dècada dels anys setanta, en sessió 
celebrada el 21 de març de 1975, el Ple de 
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Pla-
na, va acordar donar-li el seu nom a la nova 
plaça que es va construir entre els carrers 
de l’Aigua, Major i Governador. En el pri-
mer centenari de la seua mort es van traslla-
dar les seues restes des de la senzilla tomba 
on reposaven en el Cementeri Municipal, 
fins a la parròquia de la Trinitat, per a ser 
inhumats en la capella del Crist del Perdó.

Cal assenyalar que l’endemà de la seua 
defunció, en el periòdic republicà «El 
Clam» es va poder llegir: «Don Joan Cardo-
na ha mort, però viu i viurà el seu nom en la 
memòria del pobre i el ric, del monàrquic, 
republicà i socialista... Va estimar molt, va 
eixugar moltes llàgrimes, va ser el ampara-
dor del desvalgut i va fer molt de bé. Honor 
al sacerdot il·lustre!»

Amb la finalitat de remodelar la zona on 
ara està situada la Plaça de Cardona Vives, 
durant la dècada dels anys seixanta del pas-
sat segle, es van demolir dues illes urbanes 
situades al Carrer Major i, així mateix, es 
va suprimir l’antic Carrer de l’Aigua que 
estava situada entre les de Major i del Go-
vernador Bermúdez de Castro. Es deno-
minava popularment amb aquell nom, per 
constituir el desguàs de les aigües pluvials 
des de l’interior de l’antiga vila, fins al Por-
tal de l’Aigua, a través de la qual les pluvials 
i també les residuals, eixien a l’exterior del 
recinte emmurallat.

CARRER  CERVANTES
Miguel de Cervantes Saavedra va nàixer 

a Madrid el dia de San Miguel de l’any 
1547. Quart fill d’un metge, el seu pare no 
va poder afrontar la despesa econòmica dels 
estudis universitaris. Des de xiquet va mos-

Estàtua de jaume I, 
en la Avinguda Rei En Jaume
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trar gran entusiasme per la lectura i escrip-
tura. També va recórrer centres de cultura i 
gaudia amb les obres de Lope de Rueda. En 
1571, estant a Roma, es va allistar en l’Ar-
mada Espanyola, combatent en la Batalla de 
Lepant. En ella va rebre un impacte a la mà 
esquerra que li va quedar inutilitzada per a 
tota la vida. De tornada a Espanya, el seu 
germà Rodrigo i ell van ser capturats per 
uns pirates turcs que els van vendre com a 
esclaus a la ciutat d’Alger. Mentrestant, la 
seua família va fer gestions perquè poguera 
tornar a la seua casa, on va començar a tre-
ballar en la cort i contraure matrimoni amb 
Catalina Salazar l’any 1584.

Amb l’estabilitat proporcionada en 
comptar amb la seua pròpia família, va co-
mençar a escriure, encara que mai va acon-
seguir la situació econòmica que s’havia 
proposat. No obstant això, va aconseguir 
que el comte de Lemos, li facilitara la pos-
sibilitat de continuar vivint. En 1605 va 
escriure la primera part del més famós dels 
llibres escrits en llengua espanyola. No obs-
tant això, a pesar que “El Ingenioso Hidal-
go D. Quijote de la Mancha” va tindre un 
cert èxit, les seues dificultats econòmiques 
van continuar.

Va continuar escrivint novel·les, com la 
“Gitanilla, La española inglesa, El coloquio 
de los perros”. Va publicar “El Gallardo 
Español, Los Baños de Alger, El rufian di-

choso”, sense que foren grans èxits. Així 
mateix se li atribueixen altres vint, amb 
el mateix resultat. El conegut com a Prín-
cep dels Enginys, va morir a Madrid el 23 
d’abril de 1616, encara que amb la seua 
obra va aconseguir la immortalitat en ser 
reconegut com el millor escriptor en llen-
gua castellana.

Aquest carrer es coneixia com la de 
l’Empedrat, per les pedres del seu pavi-
ment, en tractar-se d’un antic barranc, data 
del 10 de febrer del 1905. Amb anterio-
ritat, també es va dir Carrer del Forn del 
Bayle i Carrer de Calderers.

 
PLAÇA CLAVÉ
La que actualment es denomina Plaça de 

Clavé i, popularment es coneix com El Des-
carregador, està situada entre l’Avinguda 
del Rei en Jaume i el Carrer Sant Félix. 
També es va denominar Travessia de Lidón 
i Carrer del Sis d’octubre de 1934, per ser 
aquesta data quan es va iniciar la vaga revo-
lucionària d’Astúries.

José Anselmo Clavé era polític, poeta i 
compositor català, nascut en el barri bar-
celoní de la Ribera el 21 d’abril de l’any 
1824. Era fill d’un comerciant de fustes, 
però lluny de seguir la professió del seu 
pare, a causa de la seua afició a la música 
i un defecte visual, va començar a tocar la 
guitarra sent un xiquet, amb la finalitat de 

Miguel de Cervantes Saavedra

Plaça Clavé
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guanyar-se la vida oferint recitals pels cafés 
del centre històric de la Ciutat Comtal.

L’ambient de la cultura i la nit, el va por-
tar a escriure en un periòdic i, fundar la Fra-
ternitat, publicació amb arrels comunistes. 
Entre 1840 i 1843, va intervindre en dife-
rents revoltes urbanes, sent empresonat a la 
presó de la Ciutadella. En quedar en lliber-
tat, va tornar a la música, fundant en 1850 
la rondalla L’Aurora i també la primera co-
ral espanyola que va anomenar La Fraterni-
tat. Amb aquell grup va acostar la música als 
treballadors, organitzant balls fraternals en 
el Passeig de Gràcia. Aquella primera coral 
va donar pas a moltes altres que les va agru-
par en una federació, les activitats de la qual 
eren anunciades a través d’una publicació a 
la qual va denominar Metrònom que, molt 
prompte es va convertir en l’òrgan republi-
cà més important del país, fins que, després 
de la revolució de 1868 coneguda com La 
Gloriosa, va deixar d’existir. No obstant 
això, José Anselmo Clavé ja s’havia con-
vertit en un popular polític que va arribar 
a presidir la Diputació de Barcelona, va ser 
diputat en Corts i governador de la nostra 
província durant l’any 1873, càrrec pel 
qual el sis de juny de 1902 se li va posar el 
seu nom al lloc conegut llavors com Plaça 
de Sant Lluís.

Plaça del Descarregador de la Llenya, és 
el nom pel qual és coneguda popularment 
aquesta plaça. Deriva de l’ús que se li do-
nava a aquesta zona en la qual es repartia 
gratuïtament la llenya als veïns, perquè la 
pogueren emprar en les seues llars. Aque-
lla llenya procedia de la pineda del Grau i 
la pineda Vero. El primer d’ells encara es 
conserva i l’altre estava situat en l’Avinguda 
de València, entre l’antiga Caserna de San 
Francisco i el camí de la Ratlla amb Almas-
sora. Aquest últim va ser alienat en subhas-
ta pública, a conseqüència de les lleis desa-
mortitzadores impulsades per Mendizábal i 
Madoz, durant el segle XIX.

CARRER COLÓN
El carrer que uneix l’Avinguda del Rei 

en Jaume, amb el Carrer Major, es denomi-
na Carrer de Colón, des del 31 de desem-
bre de l’any 1940. Amb anterioritat també 
va ser anomenat Carrer Sabaters un dels 
seus trams. Així mateix, va existir un altre 
carrer en la seua part situada al costat de 
l’antiga Plaça Nova, amb el nom de Carrer 
de la Fira. El tres d’octubre del 1859 va 
rebre així mateix, el nom de carrer de Sant 
Joan, en disposar d’un temple amb aquest 
nom. D’altra banda, entre el tres de maig 
de 1935 i el nou de juny de 1936, l’actual 
carrer de Colón, va portar el nom de l’ad-
vocat i polític natural de Borriana, Vicente 
Cantos Figuerola.

Cristòfol Colom va nàixer l’any 1451. 
Era un dels cinc fills d’un comerciant de lla-
na que, pel que sembla, operava a la ciutat 
italiana de Gènova. Sempre va tindre il·lu-
sió per veure món, per la qual cosa domi-
nava la cartografia nàutica des de molt jove. 
Alguns dels seus biògrafs asseguren que 
va començar a navegar amb tot just quinze 
anys i, als vint, ja era capità d’un navili. En 
1479 va contraure matrimoni amb Felipa 
Perestrello qui va morir set anys després. 
Fruit d’aquella unió va nàixer el seu fill Die-
go. L’any 1483 va tindre ocasió de visitar 
als reis de Portugal, proposant-los una ruta 
nova, per mar, per a arribar a les Índies. 
Després de la negativa dels monarques 
portuguesos, amb ajuda d’uns monjos de 
Huelva, va poder mantindre contactes amb 
els Reis Catòlics, els qui després de set anys 
de converses, van acceptar la seua idea i li 
van proporcionar els diners suficients per 
a adquirir tres vaixells, les caravel·les Santa 
María, La Pinta i La Xiqueta. Poc després va 
aconseguir 120 mariners. Al comandament 
de la nau Santa María i amb la col·laboració 
dels germans Pinsans, capitans de les altres 
dues caravel·les, va començar la seua aven-
tura que va culminar en ser albirada terra el 
dia 12 d’octubre del 1492.



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

111

Colón va pensar que havia tingut èxit la 
seua idea; no obstant això, amb el temps es 
va poder comprovar que havia fet una cosa 
molt més important, descobrir un nou con-
tinent. Des d’aquella gesta va aconseguir 
fama i prestigi. Va organitzar dos nous viat-
ges al Nou Món i va morir, arruïnat, el 20 
de maig de 1506, a Valladolid.

CARRER DOMINGO BRIAU
Va nàixer a Castelló de la Plana el cinc 

d’agost de 1664. Va fer els seus primers 
estudis a les Aules de Gramàtica de la seua 
ciutat natal. Posteriorment es va traslladar 
a València en la Universitat del qual es va 
doctorar en Medicina, arribant a exercir 
a la ciutat de Viena en ser nomenat mè-
dic de Cambra de l’emperador Carles VI 
i María Teresa d’Àustria fins que va morir 
l’any 1755. L’Ajuntament de Castelló de 
la Plana li va dedicar un carrer situat entre 
el Carrer Major i la plaça de les Aules. Amb 
anterioritat, aquest carrer s’havia anomenat 
Carreró de l’Hospital des que es va acordar 
així el 18 de juny de 1460. Així mateix, ca-
rrer de l’Estudi Vell, tal com s’indica en el 
pla que va publicar l’arquitecte Traver en el 
seu llibre Antiguitats de Castelló.

CARRER ENMIG
La denominada en l’actualitat Carrer 

Enmig, va ser i continua sent una de les més 
importants de la ciutat. Es va incorporar a 

la nova població de la Plana durant el segle 
XV. És paral·lela al carrer Major. Per ella 
passava l’antic camí ral de València a Tor-
tosa. S’entrava en ella pel nord, a través de 
la porta de la Puríssima, anomenada també 
porta d’en Ruvio, de Alviol o pas de la Jus-
sana en servir d’accés al cementeri jueu, 
situat en l’actual plaça de Clavé. En el seu 
extrem sud, disposava de la Porta del Sol, 
coneguda també com de València, dels 
Gascons o d’en Guardiola. En el número u 
d’aquest carrer es va construir en el segle 
XVIII la Caserna del Rei, immoble que va 
donar origen a l’Hotel Suís, el més luxós 
de la ciutat. En l’actualitat és la seu de Ca-
jamar. En el número dos estava la mansió 
dels Tirado, després Casino Antic, que, 
amb la reforma duta a terme per l’arquitec-
te Francisco Maristany, guanyador del con-
curs convocat a tal fi, es va convertir en el 
magnífic edifici actual. En ella han existit i 
existeixen importants immobles com el de 
la Posada de l’Estrela, després Cinema Ro-
mea, l’actual centre cultural de la Fundació 
Caixa Castelló, abans església de San Mi-
guel i belles cases de propietat particular, 
com la dels Ros de Ursinos, on va estar el 
col·legi de les Carmelites. Les dels Forés, 
Gascó, Giner o Viciano. El seu interés 
resideix a ser, durant segles, l’eix comer-
cial més important de la ciutat i el passeig 
pel qual transitaven els joves amb els seus 
amics, formant una espècie de sénia entre 
les quatre cantonades i la Porta del Sol, 
des que queia la vesprada fins a les deu de 
la nit. Aquell passeig era conegut amb el 
nom de la volteta per alguns i també com 
la Sénia per uns altres. Alguns es pregun-
taven el perquè d’aquella espècie de volte-
tas que anaven donant els passejants, entre 
les Quatre Cantonades i la Porta del Sol, a 
partir de les set de la vesprada fins que en 
el rellotge de l’edifici que primer va ser del 
Banc de Castelló i amb posterioritat del 
Banc de València, sonaven les campanades 
que anunciaven les deu de la nit. En aquell 
moment, el carrer principal de la ciutat es 

Cristòfol Colón
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quedava buida de vianants i només el seré 
i alguns despistats transitaven per les vo-
reres. La pregunta sempre era la mateixa, 
per què passegem per aquest carrer? Nin-
gú sabía contestar. Al cap dels anys es va 
posar de moda una paraula que definia a la 
perfecció tal motiu. Durant aquelles hores, 
els joves circulaven per una vorera i les xi-
ques per l’altra. Com era natural, la troba-
da era inevitable i d’aquell passeig sorgien 
nombroses parelles que a partir de llavors ja 
buscaven altres llocs per a pelar la pava. Els 
qui eren considerats nuvis, solien passejar 
pel Carrer Gasset o fins i tot per l’avingu-
da del Rei, encara que uns altres anaven al 
cinema, on solia fer millor temperatura i 
sobretot, hi havia menys llum, amb la qual 
cosa, el llavors denominat carrer del Gene-
ral Aranda i ara Asensi, també era una de les 
apropiada per a donar una volteta.

Un dels llocs més populars de la nostra 
ciutat, ho constitueix el denominat Quatre 
Cantonades, en estar format per la inter-
secció dels actuals carrers Enmig i Colón. 
Els Quatre Cantons ja es denominaven així 
durant els primers anys de l’antiga Vila i co-
rresponia a la intersecció del camí ral que 
unia València amb Barcelona i el camí del 
Collet que s’encaminava cap als pobles de 
l’oest de la ciutat. En aquest lloc es troba-
va el pou de Maig. Així mateix, a més de la 
Plaça Vella, es va proclamar allí la Constitu-

ció el 13 d’abril de 1820. A través d’ell, van 
entrar els reis Ferran VII i la seua esposa 
Mª Josefa de Saxònia el 19 de novembre de 
1827. L’actual edifici Guardiola va substi-
tuir a un altre de gran significació històrica. 
En ell va habitar la família Martí i allí va estar 
la casa del bayle, en residir Cosme Martí, que 
va exercir aquest càrrec. També va habitar 
allí el governador Bermúdez de Castro. Du-
rant la guerra del francés va ser habitat per 
donya Antonia Bretón, vídua de don Basilio 
Martí que va allotjar a l’esposa del mariscal 
Suchet i al propi general francés.

CARRER ENSENYAMENT
La generosa dama castellonenca donya 

Isabel Ferrer, va cedir el seu propi habitat-
ge situat en aquest mateix carrer, perquè 
servira com a escola gratuïta, on pogueren 
estudiar les xiquetes de la seua ciutat natal. 
Aquella escola, que va ser beneïda el dia 
primer d’octubre de l’any 1780, va funcio-
nar en vida de donya Isabel, gràcies a les 
seues rendes.

Una vegada va morir la il·lustre castello-
nenca, va poder continuar funcionant grà-
cies al llegat que va fer de la major part dels 
seus béns, al mateix fi.

Per tot això, l’Ajuntament va decidir do-
nar-li el seu nom al carrer que uneix les de 
Cavallers i Major, coneguda popularment 
com Carrer del Canyaret.

En l’actualitat, aquell habitatge de don-
ya Isabel Ferrer que va ser la primera escola 
gratuïta per a xiquetes castellonenques, és 
la seu del Col·legi d’Arquitectes.

CARRER GOVERNADOR 
BERMÚDEZ DE CASTRO
Don Antonio Bermúdez de Castre és 

considerat com el millor polític de quants 
han existit a la província. Don Antonio va 
arribar a la nostra ciutat sent brigadier i va 
acabar la seua carrera militar com a coronel 

Quatre Cantonades
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de l’Exèrcit. Va morir el vint-i-tres de maig 
de l’any 1807 després d’haver romàs en el 
càrrec per al qual va ser nomenat, durant 
setze anys. Va prendre, possessió el deu de 
novembre de 1791, demostrant sempre la 
seua facilitat per a resoldre els grans pro-
blemes. Era molt popular i volgut pel seu 
caràcter humil, compassiu, honrat i just. 
Va impulsar les places de Tetuan i la del 
Rei don Jaime, va consolidar la barricada 
que envoltaven la muralla, amb la finalitat 
que pogueren complir amb el seu destí. 
Durant la seua etapa la capital de la Plana 
es va convertir en una bonica i pròspera i 
moderna població, a la qual va aplicar les 
idees reformistes. Va permetre la demoli-
ció de la muralla medieval per no respondre 
a les necessitats de protecció enfront de les 
noves armes de l’època. Va repartir els seus 
béns entre els pobres de manera que el seu 
enterrament es va haver de fer amb donatius 
dels veïns que van assistir, en la seua gran 
majoria, al sepeli. L’Ajuntament va acurtar 
dedicar-li el díhuit de novembre de 1876 
el carrer que actualment coneixem com a 
Governador i que durant el període de la 
guerra civil es va denominar carrer Durruti.

 
CARRER GRACIA
Entre els carrers de Mealla i Ruiz Vila 

es troba el carrer que en l’actualitat es diu 
Carrer de Gràcia perquè en ella es trobava 
antigament la Capella dedicada a la Verge 
de Gràcia que existia a l’església de Sant 

Agustí en la seua part que dona a aquest ca-
rrer. Aquesta denominació se li va donar el 
31 de desembre de 1940, amb anterioritat 
s’havia denominat carrer de la Sinagoga per 
estar en ella la jueria, lloc on estaven obli-
gats a viure els jueus. En el mateix carrer 
existia una escola rabínica, així com una 
carnisseria i una tintoreria regentada per 
hebreus. Durant el període comprés entre 
1936-39 se’l va denominar carrer de Ro-
berto Castrovido, periodista i comentaris-
ta polític natural de Madrid. Església Sant 
Agustí i Verge de Gràcia.

PLAÇA DE L’HERBA
El primer mercat de farratges en l’antiga 

vila medieval, estava situat en la denomina-
da Plaza de l’Herba. Una vegada construïda 
la Llotja, la venda de la major part de pro-
ductes es realitzava sota el seu porxo. En 
aquesta plaça estava situat l’antic edifici del 
Consell. També es va construir en ella, la 
primera seu de la Caixa d’Estalvis i Mont de 
Pietat de Castelló. Aquesta plaça, una de les 
més antigues de la població, està travessada 
pel carrer Colón (denominada amb anterio-
ritat, carrer de Sabaters). En ella dona prin-
cipi el carrer de Cavallers i així mateix, té un 
dels seus accessos la Plaça Major. La façana 
nord de la Cocatedral de Santa María, recau 
també a aquesta plaça i manté la porta que 
tenia la vella església Major, d’açí ve que 
aquest lloc fora conegut popularment, com 
a Carrer de l’Església.

Carrer Governador

Plaça de l’herva
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CARRER ISABEL FERRER
Entre els carrers Cervantes i Sant 

Lluís, existeix aquest vial que porta el nom 
d’aquesta il·lustre dama castellonenca. La 
denominació data del dia onze de maig de 
l’any 1893, quan l’Ajuntament en Ple el va 
acordar així. Amb anterioritat era coneguda 
com Carrer Cassola o Cuaçola i també Ca-
rrer de la Botera.

La distingida senyora donya Isabel Fe-
rrer, sempre va pensar que l’educació de 
les dones castellonenques era absoluta-
ment necessària. Per això, en veure que a 
la seua ciutat natal no hi havia cap escola 
per a xiquetes, va decidir utilitzar per a 
un col·legi el seu propi habitatge situat en 
l’actual Carrer de l’Ensenyament. Aquella 
casona va ser sotmesa a una sèrie de refor-
mes per a adequar-la al seu nou ús, sent in-
augurada i beneïda el primer dia d’octubre 
de l’any 1780. Tant l’immoble, com les 
obres i, així mateix, els recursos necessa-
ris per a dotar l’escola amb tres mestres, 
van ser finançades per les seues rendes, 
fins que va morir. En el seu testament de 
data 22 de desembre del 1793, va llegar 
aquelles instal·lacions i la major part dels 
seus béns.

PLAÇA DE MARÍA AGUSTINA
Citar la plaça de María Agustina a Caste-

lló de la Plana és parlar d’un espai urbà d’on 
parteixen o arriben onze cèntrics vials i a ell 
recauen les façanes dels edificis de la Dipu-
tació, Església de la Sang, Govern Civil i el 
de la seu dels Sindicats i la Confederació 
d’empresaris Castellonencs. 

Per aquest lloc passava, en superfície, 
la Séquia Major i en ell existia el molí del 
Toll. En l’actualitat es troba en ella, el més 
important de quants arbres existeixen a la 
ciutat: el centenari Ficus i també en el seu 
centre una escultura del taller de Adsuara, 
que segons s’afirma, va substituir a una al-
tra, prevista col·locar en 1964 que no va 

semblar adequada als assessors del llavors 
cap de l’Estat. 

Abans de ser denominada oficialment 
així, l’any 1940, ja era conegut pels veïns 
de manera popular, per residir en ella María 
Agustina, una esclava de raça negra i perso-
na de grans virtuts que li va ser concedida 
la llibertat pels seus senyors: la família Fe-
liu, qui així mateix van donar part dels seus 
béns a l’Ajuntament.

CARRER MAJOR
Fins al trenta-un de desembre de 1940, 

l’actual Carrer Major, encara que sempre 
va ser anomenada popularment així, no 
va estar oficialment aprovat aquest nom. 
Nombrosos historiadors coincideixen en 
l’opinió que el carrer que actualment es de-
nomina Major era ja un camí rústic existent, 
abans que fora autoritzat el trasllat dels nos-
tres avantpassats de la muntanya al pla, el 
huit de setembre de 1251. Aquells vells ca-
mins van ser aprofitats per Alonso d’Arrufat 
per a situar la major i més llarg carrer del 
nou poblat; d’açí ve que, des de l’any 1417 
existisquen documents que confirmen el 
domicili d’algunes de les primeres famílies 
que van residir en la nova població del pla.

No obstant això, al llarg de la nostra 
història, el carrer que uneix les places de 
la Pau, amb la de María Agustina, ha rebut 

Plaça de María Agustina
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altres noms com: Carrer dels Hostals, per 
existir en ella diversos establiments d’hos-
talatge i, entre ells, el de Sant Agustí, el del 
Convent i el conegut per Hostal del Pes de 
la Farina, per estar situat enfront del carre-
ró del Pes de la farina; encara que el més 
important de tots aquells hostalatges era el 
denominat Hostal del Rei, ja que en el Pa-
rador Real, situat en l’actual Complex Sant 
Agustí, s’allotjaven els reis quan feien nit a 
Castelló.

També va rebre el nom popular de Ca-
rrer del Llarguer, per ser la de major lon-
gitud, encara que no consta que s’acordara 
aquesta denominació de manera oficial.

El tres de desembre del 1926, l’Ajun-
tament de la ciutat va acordar denominar 
aquest vial com a Carrer del General Primo de 
Rivera, fins a 1936 que es va substituir pel del 
polític republicà Francisco Casas Sala.

CARRER MEALLA
Com està documentat, el Carrer de la 

Mealla formava part d’aquelles primeres de 
la vila medieval i, per tant, és una de les més 
antigues de Castelló. La Mealla era una mo-
neda que equivalia a mig ral de billó, és a dir, 
encunyat amb un aliatge de plata i coure.

En aquest carrer, segons el cronista Bal-
bás, uns frares valencians van adquirir una 
casa i van obrir al culte un temple sense la 
corresponent autorització, per la qual cosa 
les autoritats van clausurar el lloc, no sense 
abans quedar-se el rector de Santa María 
tots els objectes de culte. En la façana de 
la casa d’aquest carrer situat enfront de la 
de Gràcia, existeix una capelleta en honor 
de Sant Roque. També en aquest mateix ca-
rrer, està situada la seu del Col·legi Oficial 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

CARRER MORERIA
Al final del Carrer Enmig existeix un 

carrer per a comunicar aquesta cèntrica 
artèria de la nostra ciutat, amb el Carrer 
d’Amunt. El tretze d’octubre de 1899, 
el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord 
precís per a donar-li el nom de Carrer de 
la Moreria, a la qual amb anterioritat era 
coneguda popularment com Carrer Nou, i 
també Carrer de Calderers. La denomina-
ció es va justificar perquè en aquella zona 
va existir el cementeri dels musulmans. En 
ella residien l’any 1506 més de cinquanta 
famílies; però un any més tard, és a dir, en 
1507, després de l’expulsió dels moriscos, 
es va acordar: «Que la moreria sia tancada 
faent tres portals que sien grands».

CARRER DEL PAPA LLUNA
Pedro Martínez de Lluna i Pérez de Go-

tor, va nàixer el 25 de novembre del 1328 

Carrer Moreria

Carrer Mealla



Ga
iat

a 7
 - C

or
 de

 la
 C

iu
tat

116

en la població aragonesa d’Illueca, en el 
si d’una família noble. Va prosperar molt 
ràpid i de manera tan brillant en la seua ca-
rrera eclesiàstica, que ho van triar compro-
missari per a ser present en el Compromís 
de Casp, on va tindre una brillant interven-
ció.

L’Església Catòlica estava passant per 
moments molt difícils. Amb el cisma de 
Avignon, don Pere de Lluna es va unir als 
qui seguien aquelles creences en 1378. En 
1394 va ser triat papa amb el nom de Benet 
XIII i des de llavors, va defensar la seua le-
gitimitat fins a la seua mort.

Durant una llarga etapa, l’Església va 
arribar a tindre tres papes al mateix temps. 
Mentrestant, els reis també estaven divi-
dits, fins que van començar a buscar solu-
cions; però Benet XIII no volia renunciar. 
El rei aragonés Ferran I va citar al Papa 
Lluna a Morella en 1414, però no va poder 
amb el Papa que s’havia instal·lat al castell 
templer de Peníscola. L’Església, influen-
ciada pels reis, va nomenar nou Papa. Martí 
V va deixar en la seu papal de Peníscola a 
don Pere de Lluna, fins que va morir al cap 
de sis anys, però sempre amb la creença que 
ell era l’únic Papa legítim. A la seua mort, 
ocorreguda el 23 de maig de 1423 als 94 
anys, va ser triat nou Papa i successor de 
Benet XIII, Climent VIII, qui no va tardar 
a renunciar.

CARRER POETA GUIMERÁ
El carrer que uneix la d’Amunt, amb 

l’Avinguda del Rei en Jaume, va estar pre-
vista des de 29 de març del 1888, quan 
l’Ajuntament va adquirir unes cases per a tal 
fi; però no va arribar a obrir-se fins a l’any 
1920, després de la demolició d’aquells im-
mobles i fins i tot va quedar una quadra sense 
demolir, a la cantonada amb Amunt, fins a fi-
nals de la dècada dels cinquanta del passat se-
gle. El 16 d’abril de 1920, encara sense estar 
oberta íntegrament, el Ple de l’Ajuntament, ja 
li va donar el nom de l’il·lustre poeta.

Ángel Guimerá, encara que descendia 
de família catalana, va nàixer a l’illa de Te-
nerife el sis de maig de 1849. Educat en 
la llengua del seu pare, va escriure alguns 
drames, entre ells, Gal·la Placidia, Judit de 
Welp, Mar i cel però, sobretot, Terra Baixa. 
Algunes de les seues obres van ser traduï-
des al castellà. També va publicar nombro-
sos poemes que es van recopilar en una 
antologia denominada Poesies Glorioses. 
Va morir el dèsset de juliol de l’any 1924. 
Tant en vida, com després de la seua mort, 
va rebre nombrosos homenatges per la seua 
labor catalanista.

AVINGUDA DEL REI EN JAUME
Al començament del passat segle, amb 

la construcció de la plaça de bous, l’arriba-
da del ferrocarril a Castelló de la Plana, el 
nou Hospital Provincial i el Parc de Ribalta, 
la zona oest de la població va anar prenent 
una notable importància, per la qual cosa 
alguns castellonencs van construir els seus 
habitatges als voltants de la Plaça Nova i rei-
vindicaven algunes millores urbanístiques 
entre ella i l’estació del ferrocarril, de tal 
manera que, en les tertúlies solia comen-
tar-se la possibilitat que es demolira l’illa 
urbana de velles cases situades al final del 
carrer Ruiz Zorrilla.

L’escriptor don Vicente Gimeno Mi-
chavila en el seu llibre Del Castelló Vell va Papa Lluna
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escriure: «Amb ben poc cost, amb només 
l’enderrocament de tres xicotetes illes ur-
banes, hauria pogut construir-se una gran 
avinguda des del carrer de Zorrilla a la Plaça 
de Clavé». Així mateix, qui fora industrial 
tauleller i regidor de l’Ajuntament don Joan 
Guerrero Esparducer, proposava: «L’ex-
propiació de l’Hort dels Sogueros i altres 
tres illes urbanes de vells immobles per a 
construir una gran avinguda entre el Carrer 
del Real i la Plaça de l’Institut, li donaria 
major importància a la ciutat».

La plaça Nova havia sigut urbanitzada en 
1798 i va albergar el primer mercat dels di-
lluns en 1800. Així mateix, en ella es va ins-
tal·lar la fira a partir de 1876. D’altra ban-
da, el 20 d’octubre de 1897 es va col·locar 
en ella, el monument al Rei Jaume I costejat 
per don Joan Cardona Vives i realitzat per 
l’escultor Viciano.

Malgrat totes aquestes idees i realitats, 
va anar en 1950 quan va començar l’en-
derrocament de la famosa illa urbana del 
carrer Ruiz Zorrilla on, per cert, es va tro-
bar un bon nombre de monedes de plata 
de l’època napoleònica, altres datades en 
1783 i una unça d’or, a la casa que fora pro-
pietat de don José Santamaría situada en el 
número 32 d’aquell carrer llavors denomi-
nat de Calvo Sotelo.

La nova avinguda va poder ser una rea-
litat després d’aprovar-se un pressupost de 
12.583.852 pessetes, en el qual s’incloïen 
les corresponents expropiacions de les tres 
illes urbanes existents, la primera ja citada 
del carrer Ruiz Zorrilla, la que estava si-
tuada al costat de l’actual carrer de Colón i 
l’existent enfront de l’institut Francisco Ri-
balta, llavors plaça de la Victòria, que també 
feia façana a la qual en l’actualitat coneixem 
com a zona de la Olivera. Amb la desapari-
ció de la Plaça Nova, va ser necessari traslla-
dar el mercat del dilluns a l’actual avinguda 
de la Mar.

Va ser el contractista don Vicente Pelli-
cer qui va dur a terme el nou clavegueram 
i altres obres, amb un pressupost total que 
superava els quatre milions de pessetes. 
Aquelles obres van ser dutes a terme durant 
el període de l’Ajuntament presidit per don 
Carlos Fabra (1948–1955) i van finalitzar 
amb el presidit per don José Ferrer (1955–
1958), qui va substituir al seu antecessor 
en ser nomenat el senyor Fabra president 
de la Diputació Provincial. Per a poder fer 
les obres i per tant l’actual avinguda, van 
ser necessàries realitzar altres obres pres-
supostades en quaranta-quatre milions. Al 
començament de la dècada dels seixanta del 
segle XX aquest modern vial era admirat 
per alguns i criticat per molts altres veïns, 
en considerar que, una inversió tan impor-
tant, haguera hagut de dur-se a terme en 
una zona amb majors possibilitats de pro-
longar-se en el futur.

CARRER RUÍZ VILA
A l’edat de 68 anys va morir a la nostra 

ciutat don Vicente Ruiz Vila. Havia sigut 
alcalde de la capital i president de la Dipu-
tació, però sobretot va ser, juntament amb 
don Leandro Alloza, l’impulsor perquè la 
ciutat on va nàixer poguera disposar d’un 
Port. Durant la seua etapa política va as-
sistir, en representació de la província de 
Castelló, a les noces del Rei Alfons XIII 
amb María de les Mercès de Orleáns. Va ser 
també una de les persones designades per 

Avinguda del Rei En Jaume
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a trobar un local perquè el Banc d’Espanya 
s’instal·lara a la cantonada de la Plaça de la 
Pau amb el Carrer Escultor Viciano i, així 
mateix, va compartir juntament amb Gaetá 
Huguet, Fernando Gasset i Carlos Ferrer, 
l’adreça de l’entitat durant els primers mo-
ments del seu funcionament que es va ini-
ciar el catorze de setembre de l’any 1886.

PLAÇA SÁNCHEZ GOZALBO
El 27 de novembre de l’any 1978, el 

Ple de l’Excm. Ajuntament de Castelló de 
la Plana va acordar donar-li el nom de Plaça 
de Sánchez Gozalbo, al recinte situat en el 
denominat Complex Sant Agustí, pels seus 
mèrits en el món de la cultura, la ciència i, 
sobretot, pels seus serveis a la ciutat on va 
nàixer.

El doctor don Ángel Sánchez Gozalbo 
va nàixer l’any 1894. Va estudiar medicina 
en la Universitat de València i va exercir a la 
seua ciutat natal, sent durant algun temps 
president del Col·legi de Metges castello-
nenc; però no va ser la de metge l’única 
professió de don Ángel. 

Investigador de la història i els cos-
tums castellonencs, va escriure nombroses 
obres; entre altres: Bolangera de dimonis, 
Llauradoreta, Pintos del Maestrat o Pintos 
de Morella. També va participar en la crea-
ció de la Societat Castellonenca de Cultu-
ra. Va intervindre en la publicació de les 

Normes de Castelló, per a la normalització 
lingüística. Va ser cronista oficial de la ciu-
tat, regidor de l’Ajuntament, president de 
la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat i de la 
Cambra Oficial de la Propietat, Membre de 
la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Fe-
rran i de la Reial Acadèmia de les Lletres de 
Barcelona. Va morir l’any 1987.

 
CARRER SANT LLUÍS
El carrer Sant Lluís està situada entre les 

places de Clavé i la plaça dedicada a María 
Agustina. Està dedicada a aquest sant. Du-
rant els primers temps de la vila medieval era 
una barrancada i, sobre ella, es va urbanit-
zar durant el segle XVIII aquest nou carrer, 
que també va estar dedicada al polític gallec 
Francisco Ferrer Guardia, qui va fundar a 
Barcelona, l’Escola Racionalista Moderna, 
sent acusat i jutjat per l’atemptat patit pel 
rei don Alfons XIII en 1906. Una vegada 
declarat lliure de càrrecs, es va instal·lar a 
Bèlgica, on va fundar la Lliga Internacional 
per a l’Educació Racional de la Infància. De 
retorn a Espanya, va ser acusat per respon-
sabilitats en la denominada Setmana Trà-
gica a Barcelona, després de la qual, va ser 
condemnat a mort i executat. Després de la 
seua mort es van produir manifestacions en 
alguns països europeus. A la nostra ciutat 
va ser acordada la denominació, amb el seu 
nom, de l’actual carrer San Lluís, el vint-i-
cinc d’agost de l’any 1936.

Plaça Sánchez Gozalbo

Carrer Sant Lluís
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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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H         istòric
de la gaiata 7

Madrines i Presidents Infantils
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1970  María Dolores Medrano i Badenes
1971  Mariló Medrano i Badenes
1972  Quinita Guilléni Albiol
1973  Mª Angeles Bellidoi Martínez
1974  Isabel Calderón i Amigó
1975  Mercedes Castellano i Sancha
1976 Pilar Mª Fabrega it Fabregat
1977  Mª Lidón Fabregat i Fabregat
1978  Ana Castellanoi Sancha
1979 Sense comissió
1980  Rosana Ruiz i Gimeno
1981  Paula Pradells i Irún
1982  Sylvana Chabrera i Almela
1983  Berta Pradells i Irún
1984  Bárbara Breva i Valls
1985  Carmen Lloret i Sos
1986  Laura Goberna i Viñado
1987  Mónica Albert i Ahís
1988  Carla Benet i Fabra
1989  Lidón Barberá i Jordán
1990  Mª José Prades i Ferrer
1991  María Benet i Fabra
1992  Isabel Miralles i Gomis
1993  Amparo Prades i Ferrer
1994  Elena Llopis i Gimeno
1995  Nerea Miravet i Salvador
1996  Laura Radín i Marín

1997  Andrea Rubert i Aparici
1998  Elena Zaera i Muñoz
1999  Laia Marco i del Prado
2000  Susana Martí i Gallén
2001  Patricia Vinuesa i Vilaplana
2002  Marta Ostos i Gavella
2003  Sense comissió
2004  Sense comissió
2005  Cristina Beltrán i Luque
2006  Neus Felip i Galván
2007  Mar Manzanedo i Pallarés
2008  Cristina Feced i Mas
2009  Carlota Martín i Bastán
2010  Lourdes Luján i Arribas
2011  Cecilia Luján i Arribas
2012  Nayla Guimerá i Navarro
2013  Alexia González i Izquierdo
2014  Patricia Santacatalina i Pol
2015  Beatriz Also i Galaso
2016  Balma Querol i García
2017  Beatriz Also i Galaso
2018  Aisha Beyoncé i Botea
2019  Yaiza Campesino i Izquierdo
2020  Sofia Guimerá i Navarro
2022 Sofia Guimerá i Navarro
2023 Nadia Pérez i Sauceda

2001  Iván Isasi i Buñuel
2002  Oliver Cabanes i Casalta
2006  Jorge Batistei Salazar
2007  Carlos López i Martínez
2008  Carlos Gimeno i Nos

2011  Antonio Campesino i Izquierdo
2012  Borja Fornas i Chiva
2017  Alex Navarro i Gijón
2018  Alex Navarro i Gijón

M

P

adrines infantils

residents infantils
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1945  Mª Luisa Dols i Cosin
1946  Mª Carmen Pascual i Climent
1947  Rafaela Pastor i Mataix
1948  María Fernández i Olleta
1949  Encarnita Aguilar i Beltrán
1950  Mª Luisa Pascual i Climent
1951  Ana Vidal i López
1952  Maruja Mon i Felip
1953  Mª Teresa Forcada i Altava
1954  Sofía Sánchez i Martín-Sierra
1955  Paquita Arcusa i Breva
1956  MªTeresa Fabregati Tirado 
1957  Mª Teresa Martínez i Sanz
1958  Mª Carmen Lópezi Dols
1959  Mª Carmen Reverteri Godes
1960  Natalia Castañoi Gomar
1961  Amalia Lauterio i Silvestre
1962  Rosita Bisbal i Cardona
1963  Ana Mª Fabregat i Tirado
1964  Fina Porcar i Marín
1965  Mª Carmen Sanjurjo i Forés
1966  Rosa Dolores Peris i Cervera
1967  Trini Soler i Real 
1968  Mª Carmen Porcar i Marín
1969  Mª Carmen Francisco i Montero
1970  Emilia Martínez i Barrachina
1971  Mª Teresa Pitarch i Saborit
1972  Cecilia Fuentes i Vicent
1973  María Igual i Sierra
1974  Inmaculada Albert i Tirado
1975  Carmen Viñas i Portolés
1976  Mª Carmen Pardo i Mas
1977  Guillermina Igual i Sierra
1978  Manuela Porcar i Moragrega
1979  Sense Comissió
1980  Mariló Pascual i Molina
1981  Inmaculada Fortanet i Gómez
1982  Gisela Tascón i Marín
1983  Cristina Fortanet i Gómez

1984  Lorena F. Fabregat i Agost
1985 Irene Catalán i Balfagó
1986  Isabel Pellicer i Gil
1987  Isabel Lloret i Sos
1988  Delia Arcusa i Segarra
1989  Carmina Falomir i Ibañez
1990  Fina García i Llopis
1991  Gemma Chiva i Gómez
1992  Nuria Miravet i Salvador
1993  Noelia Diez i Gisbert
1994  Rebeca Chover i Llamas
1995  María Rodríguez i Capdevila
1996  Arantxa Manteca i Mayo
1997  Carolina Isla i Sanz
1998  Mª Lidón Montañés i Ramos
1999  Eva Prades i Molla
2000  Paqui Vives i Farcha 
2001  Lledó Prades i Molla
2002  Mónica Isasi i Buñuel
2003  Sense Comissió
2004  Sense Comissió
2005  Patricia Cortés i Bartolo
2006  Tamara Gauchía i Beltrán
2007  Lidón Batiste i Salazar
2008  Miriam Telo i Burniol
2009  Estefania Bartoll i Moya
2010  Cristina Beltrán i Luque
2011  Cristina Fornas i Chiva
2012  Marta Font i Ramos
2013  Mónica Toledo i Llorens
2014  Yaiza Viciano i Pérez
2015  Teresa Gas i Nebot
2016  Iris Macias i Lara
2017  Patricia Lacasa i Bernat
2018  Lourdes Luján i Arribas
2019  Alexia González i Izquierdo
2020  Helena Solano i Miralles
2022  Helena Solano i Miralles
2023  Raquel De Dios i Villach

Madrines
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1945  José Babiloni Soriano
1946  Antonio Fabregat i Cardona
1947  Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
1948  Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
1949  Luis Ros de Ursinos i Polo de Bernabé
1950  Luis Castell i Gimeno
1951  Luis Castell i Gimeno 
1952  José Mulet i Vila
1953  Vicente Martínez i Peris
1954  José María Sanahuja i Catalán
1955  José María Sanahuja i Catalán
1956  Jesús Calderón i Gómez
1957  Vicente Escura i Beltrán
1958  Vicente Escura i Beltrán 
1959  Vicente Escura i Beltrán
1960  Manuel Guallart i Ramos
1961  Rafael Guallart i Ramos
1962  Jesús Medrano i Gutiérrez
1963  Jesús Medrano i Gutiérrez
1964  Jesús Medrano i Gutiérrez
1965  Federico Mateu i Marín
1966  José Luis Nebot i García
1967  Juan Prades i García 
1968  José Blanco i Peris
1969  José Blanco i Peris
1970 Jesús Medrano i Gutiérrez
1971  Jesús Medrano i Gutiérrez
1972  Jesús Medrano i Gutiérrez
1973  Antonio Pascual i Almela
1974  Simón Carceller i Más
1975  Antonio Pascual i Almela
1976  Juan A. Agost i Balfagó
1977 José Soler i Segarra
1978  Juan Font i Prades
1979  Sense Comissió
1980  Manuel Soriano i Fabregat
1981  Manuel Soriano i Fabregat
1982  Juan Meseguer i Llopis
1983  Juan Meseguer i Llopis

1984  José A. Felip i Mut
1985  José A. Felip i Mut
1986  Miguel A. Aparici i Monteagudo
1987  Jaime Tortes i García
1988  Jaime Tortes i García
1989  Jaime Tortes i García
1990 Jaime Tortes i García
1991  Rafael Bellido i Julve
1992  José Garbí i Cazador
1993  José Garbí i Cazador
1994  José Garbí i Cazador
1995  Juan Radin i Roig
1996  Juan Radin i Roig
1997  Juan Radin i Roig
1998  Juan Radin i Roig
1999  Antonio Dolz i Ángel
2000  Antonio Dolz i Ángel
2001  Antonio Dolzi Ángel
2002  Antonio Dolz i Ángel
2003  Sense Comissió
2004 Sense Comissió
2005  Rubén Garrido i García
2006  Manuel J. López i Palomino
2007  Manuel J. López i Palomino
2008  Manuel J. López i Palomino
2009  Manuel J. López i Palomino
2010  Manuel J. López i Palomino
2011  Manuel J. López i Palomino
2012  Manuel J. López i Palomino
2013  Manuel J. López i Palomino
2014  Manuel J. López i Palomino
2015  Manuel J. López i Palomino
2016  Manuel J. López i Palomino
2017  Manuel J. López i Palomino
2018  Manuel J. López i Palomino
2019  Manuel J. López i Palomino
2020  Alejandro Navarro i Canós
2022  Alejandro Navarro i Canós
2023  Alejandro Navarro i Canós

Presidents
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Amparo Nebot
Luis Balado i soler
Inma López
Antonio Pascual
Manuel Breva i Ferrer
José Marco
Familia Breva Vais
Belén Palau
Manuel Ruiz i Sanz
Nieves Gil i Soriano

José María Pascual
Vicenta Duro
Rosa Lidón Cueva i Almela
Manuel Forner
Miguel Ángel Mulet i Taló
Virtudes Santamaría
José María Arquimbau i Montolio
José Antonio Andreu
Pepe Renau
Pastisseria Benages

Socis de sector

Servisca de reconeixement  i agraïment  
a totes estes persones i entitas que col·laboren  
amb esta Gaiata 7, bé com a socis del nostres  

sector o particulars
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Dissabte 11 de Març
13.00  Inauguració de la carpa en la plaça Cardona Vives.
15.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.
16.00  Pregó.

Diumenge 12 de Març
07.00  Repartiment de canyes en la plaça Major.
08.00  Missa de romers en la Cocatedral Santa Maria.
20.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.
20.30  Desfilada de Gaiates.

Dilluns 13 de Març
10.30  Pregó Infantil.
12.00  Obertura de la carpa.
17.30  Ofrena de flors a la Verge de Lledó, Sants Patrons en la Coca-

tedral de Santa María. Amb la col·laboració de la rondalla Vora 
Sèquia.

19.00  Encesa
22.00  Sopar de la Federació de Colles per als càrrecs.
22.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.

Programació
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Dimarts 14 de Març
12.00  Obertura de la carpa.
14.30  Menjar de germanor.
21.00  Lliurament de Premis.
22.00  Sopar de pa i porta, seguit del “Ball del Fanalet”.
22.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.

Dimecres 15 de Març
12.00  Obertura de la carpa.
11.00  Eixida amb carro engalanat cap a la Mascletà.
14.30  Menjar de germanor.
20.30  Concurs de Disfresses en la carpa de la nostra Gaiata.
21.30 Sopar de pa i porta.
22.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.

Dijous 16 de Març
12.00  Obertura de la carpa.
12.00  Visita de les Reines de les Festes i les seues corts d’honor a la 

nostra Gaiata.
14.30  Menjar de germanor.
17.00  “Coso” Multicolor.
21.30  Sopar de pa i porta.
22.30  “BINGO”
22.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS.
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Divendres 17 de Març
08.00  TRO DE BAC en la plaça Cardona Vives, patrocinat per la Gaiata 

7, Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc i Dimonis de la Plana.
11.00  Musica Infantil.
11.00 Obertura de la carpa.
12.00  Visita a la nostra Carpa de Banda Internacional.
14.30  Menjar de germanor.
16.00  Espectacle de Màgia per als nostres xiquets de la mà del “Mago 

Pinchito”
17.00  Xocolatada patrocinada per les madrines d’honor i jocs infantils.
18.30  Desfilada d’Animació.
20.00  Eixida dels nostres xicotets a la Fira, patrocinat per la Gaiata.
21.30  Sopar “Fast food”.

Dissabte 18 de Març
08.30  Despertà  estàtica  en la plaça Cardona Vives, patrocinada una 

part per Jorge Batiste.
12.00  Obertura de la carpa.
15.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS, amb DJ PIT.
17.00  Ofrena de flors a la Mare de Deu del Lledó. Organitzarem la co-

mitiva per als socis i públic en general que desitgen participar. 
Es poden presentar amb la vestimenta de castelloner/caste-
llonera o de llaurador/llauradora.

17.00  Espectacle Macrodiscomóvil TS, amb DJ PIT.
22.00  Sopar de germanor amb els nostres germanats.

Diumenge 19 de Març
14.30  Paella organitzada per la Gaiata.
17.00  Apagat de les nostres Gaiates per les madrines i tirada dels últims 

coets.
20.30  Desfilada final de festes amenitzada per la Xaranga Mags del Rit-

me, traca final i Magdalena Vitol.

NOTA:  La comissió es reserva el dret a modificar algun acte o algun horari si 
les circumstàncies el requereixen. Disculpen les molesties.
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El president, les Madrines i la Comissió de la Gaiata 7 volem agraïr de tot 
cor l’ajuda i l’estimul que ens heu ofert: 

LES EMPRESES, ELS COMERÇOS, LES SÓCIES, ELS SOCIS I LES 
PERSONES QUE HEU  COL·LABORAT AMB NOSALTRES DE QUAL-
SEVOL MANERA a intentar que les festes puguen ser de grat per a totes i 
tots els que vivim en aquest sector i tots els que vulguen visitar-nos al  llarg 
de la setmana magdalenera.

Gràcies!!! Sou la nostra raó de ser!!! Ens agradaria molt poder comptar 
amb la vostra presència als actes que hem organitzat per a totes i tots vosal-
tres. Esteu convidades i convidats. 

Si voleu conéixer amb més detall la programació d’actes de cada dia, po-
deu pasar per “la carpa” de la Gaiata. 

Per acabar volem animar-vos a participar de manera activa i viure la festa 
des de dins com a membres de la Comissió amb el grau de compromís que 
pugueu (qualsevol col·laboració és bona). 

Si decidiu acompanyar-nos en aquesta tasca de fer gaiata, no dubteu en 
contactar amb nosaltres al nostre e-mail: gaiata7@gmail.com. 

Aprofitem l’ocasió per saludar-vos ben cordialment i MAGDALENA, 
VITOL!!

 La Comissió

Agraïments
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