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Sequiol torna a la rutina



Volta a casa, volta a la normalitat
01/04/2019

La Magdalena 2019 era ja història, totes les 
comissions estan ja amb la ment en la pròxi-
ma edició del 2020. Però abans cal tancar i 
recollir. Per això, el dilluns després del Vítol, 
un dels actes més emotius i íntims que rea-
litzen els Sequiolos és la retirada de les seu-
es Gaiates fins als magatzems municipals. 
Una àrdua tasca perquè, volem recordar, que 
s’ha de creuar tota la ciutat. 

Un acte que reuneix la majoria dels comis-
sionats, majors i infantils, per a arrossegar a 
“Ramell il•luminat” i “Sequiota de llum, font 
de lluminàries” fins als magatzems munici-
pals, on esperaran la seua destinació. I per 
a “Ramell il•luminat” aqueixa destinació és 
molt il•lusionant perquè quan torna a eixir 
als carrers de Castelló, brillarà amb una nova 
llum, la que li conferirà la distinció de Gaiata 
de la Ciutat Infantil, en la Magdalena 2020. I 
per als Sequiolos serà tot un orgull.



Gala de la pirotècnia 17/04/2019

La tercera edició de la Gala de la Pirotècnia a 
Castelló se celebrava en una data una mica 
estranya per la coincidència amb la cam-
panya electoral i la necessitat de compagi-
nar agendes; encara que, a l’hora de la ve-
ritat, poca presència de primeres autoritats 
en aquest acte d’agraïment a les empreses 
pirotècniques que han realitzat els seus es-
pectacles durant la Magdalena 2019.

En aquest acte es dóna a conéixer el vere-
dicte del jurat del concurs de mascletades 
“Ciutat de Castelló”, que en aquesta edició 
arribava a la seua vint-i-cinquena edició.

Un acte que sí que va reunir a tota la famí-
lia festera, així com a representants de to-
tes les firmes pirotècniques participants en 
la Magdalena 2019. I entre els presents, la 
representació del Sequiol era nombrosa, 
encapçalada pels nostres representants in-

fantils Natalia Queral i Marc Osorio, acom-
panyats pel tresorer de l’associació, Chema 
Orozco.

L’acte, conduït pel periodista Raül Pascual, 
va recordar que aquesta edició festera es 
commemorava la 75 edició de les nostres 
festes i com a acte cim d’aquesta celebra-
ció, es va disparar un espectacular piromu-
sical, a càrrec de la firma provincial de la Vall 
d’Uixó, pirotècnia Peñarroja. A continuació 
es va fer lliurament del preceptiu detall a to-
tes i cadascuna de les firmes que han dispa-
rat en aquesta edició de 2019.

Sense dilació, es va comminar a la secre-
tària del jurat, Lidón Batiste, a pujar a l’es-
trada per a donar lectura de l’acta, amb el 
següent resultat:
• Millor terratrémol terrestre: Pirotècnia Me-
diterraneo de València



• Millor arravatament aeri: Pirotècnia Her-
manos Sirvent d’Alacant
• Tercer premi: Pirotècnia Turis de Turis
• Segon premi: Pirotècnia Pibierzo de León
• Primer premi: Pirotècnia Hermanos Sirvent 
d’Alacant

Així doncs, Pirotècnia Hermanos Sirvent tin-
drà l’honor d’iniciar la pròxima edició de la 
Magdalena 2020 amb el dispar de la Mas-
cletà inici de festes.

El lliurament dels trofeus –recordar que el 
disseny d’aquests trofeus va ser del sempre 
recordat artista castellonenc Lorenzo Ra-
mírez- va estar a càrrec, entre altres, de les 
Reines de les festes, Natalia Palacio i Nata-
lia Collazos, acompanyades per la Presiden-
ta de la Junta de Festes, Noelia Selma i el 
Regidor de Festes i President del Patronat 
de Festes, Omar Braina.

Com és habitual en aquest acte, es realitza 
un homenatge que en aquest cas va recau-
re en el Cos de Bombers de la Ciutat, per la 
seua total implicació amb les festes, espe-
cialment en l’acte de la “Enfarolà”.



Vine a pintar a Lledó 28/04/2019

El concurs de dibuix per als més xicotets 
s’ha consolidat ja com un dels actes princi-
pals de les celebracions en honor de la nos-
tra Patrona. Un any més, un gran nombre de 
petits dibuixants es reunia a l’explanada de 
la basílica de Lledó disposats a plasmar les 
més boniques estampes al voltant de la Lle-
donera.

Un acte que no podie perdre’s la nostra ma-
drina infantil, Natalia, que va fer un colorit i 
bonic dibuix representant la nostra mareta. 
També altres membres de la comissió in-
fantil van voler acompanyar-la en una boni-
ca vesprada per als xiquets.

D’ací a uns dies començarà el mes de maig 
i Castelló venerarà a la seua Patrona, co-
mençant pels xiquets, amb el Pregonet 
anunciador de les Festes dedicades a Nos-
tra Senyora la Mare de Déu del Lledó.



Apunta’t a la comissió de Sequiol

30/04/2019

Com cada any quan acaben les festes de la 
Magdalena, a la comissió de Sequiol comen-
cem a mirar endavant i a pensar en pròxi-
mes edicions de les nostres festes. Per això, 
i perquè volem continuar creixent i treballant 
per les festes de Castelló, ens agradaria fer 
crèixer la comissió amb noves famílies i 
nous integrants que acaben sent part fona-
mental de la familia sequiolera. 

Si t’agraden les festes de la Magdalena i eres 
una persona compromesa amb les nostres 
festes i la nostra ciutat, posa’t en contacte 
amb nosaltres i t’explicarem com apuntar-te 
per a formar part de la nostra gaiata. Per su-
post, totes les famílies són benvingudes i a 
la gaiata ens encanta tindre membres de to-
tes les edats.

 Els xiquets i les xiquetes sempre trobaran 
activitats i diversió a la nostra gaiata! 


