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El mes de la nostra 
patrona



Festa de la Rosa 04/05/2019

Boleros, albades, cançons populars, i tot 
tipus de melodies es poden sentir i gaudir 
entremesclades amb les primeres aromes a 
flor del taronger. Castelló, quan arriba Maig, 
es torna poesia i cançó, doncs les nits dels 
dissabtes de Maig, pels nostres carrers, res-

sonen cançons dedicades a la dona caste-
llonera.

I com a punt de partida a aquesta entran-
yable festa tan tradicional i tan nostra, està 
el festival que cada primer dissabte de maig 
se celebra en la Plaça Major de la ciutat, on 
diferents grups musicals competeixen per 
l’anhelada ‘rosa d´or’, acompanyats per al-
tres grups col•laboradors.

L’edició del 2019 congregava a nombrós pú-
blic, entre el qual es trobava la representació 
de totes les comissions de sector i, fidels a 
la cita, la Gaiata del Sequiol va estar pre-
sent amb els seus màxims representants, 
Andrea, Natalia i Marc, acompanyats per la 
presidenta, Elisabeth i un important nombre 
de membres de la comissió. Molt propet es 
trobava Nagore, Dama de la Ciutat Infantil 
Sequiolera.

Un acte replet de música i romanticisme que 
va acabar per segon any consecutiu, amb 
el triomf de la Estudiantina de Magisteri de 
Castelló.



Pregonet de la Mare de Déu del Lledó 

05/04/2019El calendari va voler que aquest any l’ani-
versari de la Coronació de la nostra Patro-
na coincidira amb el tradicional “Pregonet” 
anunciador de les festes programades per 
tal de galantejar a la nostra Mareta, el primer 
dissabte de Maig.

En un acte pensat per als més xicotets, no 
podie faltar la representació de la Gaiata 15 
Sequiol, encapçalada pels seus càrrecs, Na-
talia Queral i Marc Osorio, Madrina i Presi-
dent Infantils.

Música, ball, caramels, i la innocència dels 
més petits, es donaren cita en un matí as-
solellat i molt entranyable, pel centre de la 
Ciutat.



Processó Mare de Déu del Lledó

05/05/2019L’endemà de l’aniversari de la Coronació de 
la nostra Patrona, després dels tradicionals 
actes litúrgics, tenia lloc la processó gene-
ral pels voltants de la Basílica. Confraries, 
penitents, barreros, camareres, molts gaia-
ters i gent d’altres ens socials i festers, en el 
dia gran de la Patrona de Castelló. Com no, 
amb la participació de la Gaiata 15 Sequiol, 
representada per diversos membres de les 
comissions major i infantil, acompanyant a 
Marc, Natalia i Andrea, els nostres màxims 
representants en la Magdalena 2019.

Per un camí de fulles de taronger i caient del 
Cel pètals de rosa, la nostra Mareta eixia de 
la Basílica un any més per tal de saludar al 
seu Poble i estar al seu costat. Crits de Vis-
ca, masclets i carcasses, música, ball i mol-
tíssim sentiment al voltant de la Lledonera.
Molts van ser els Sequiolers que van viure 
de primera mà aquest acte. Enrique Carce-
ller i Javi Roig, com a barreros de la Verge, 
portant damunt els seus muscles a la Lledo-
nera. Una tasca força exigent, però un orgull 
i una grandíssima satisfacció per damunt de 
tot.

Gaiaters, sequiolers, sempre compromesos 
amb les nostres tradicions i cóm no, amb a 
nostra Patrona. Visca per sempre la Mare de 
Déu del Lledó!





Perquè ens ho mereixem! 

12/05/2019

Ens ho mereixíem, sí, després de l’esforç 
abnegat de tot l’any i, especialment, dels 
darrers mesos. Una vegada més, la Gaiata 
15 havia estat un referent, pels seus monu-
ments, per la seua gent i per la manera de 
portar les festes magdaleneres al seu sec-
tor.

Així, tots els que conformem la gran famí-
lia Sequiolera, ens vam reunir una vegada 
més al voltant d’una taula per tal de cele-
brar que no hi ha repte insuperable per a la 
nostra gent, i que és la passió que fiquen els 
Sequiolos en el dia a dia, la que consolida a 
Sequiol com la millor Gaiata del món!

Era un dia d’agraïments i de germanor, el 
moment perfecte per a unir forces i el tram-
polí de llançament cap a un nou cicle fester 
amb il•lusió renovada.

I així va transcórrer, entre rialles, records i 

desitjos futurs, una jornada on els Sequiolos 
van eixir reforçats gràcies a la grandíssima 
estima a Castelló i les seues tradicions
.
Aquesta era la segona vegada que se cele-
brava “perquè ens ho mereixem”. La capita-
na del vaixell, la Presidenta Elisabeth, torna-
va a tenir paraules d’orgull i agraïment cap 
als seus Sequiolos: “vull transmetre-vos 
A TOTS com em sent d’orgullosa de tindre 
al meu costat a gent valuosa, treballadora, 
castellonera i gaiatera que tan fàcil fan que 
el meu càrrec de Presidenta siga només dis-
frutar de les coses ben fetes. DE TOT COR 
GRÀCIES A TOTES I TOTS ELS SEQUIOLOS.”



Ball Perdut
05/05/2019

Després la posada de llarg del grup de dan-
ses de la Gaiata 15 Sequiol el darrere any, 
la dotzena edició de la ‘Ballada Popular’ tor-
nava a ser l’ocasió perfecta per a reunir una 
barreja heterogènia però molt il•lusionada 
de grans i xiquets, amb la mestra Yomara 
Valls al capdavant. 

Recuperar el Ball Pla de Castelló, o Ball Per-
dut, és un motiu de festa per a gaudir en 
germanor de les nostres tradicions, i ja s’ha 
convertit en una cita ineludible en el calen-

dari cultural i festiu al mes de Maig a Cas-
telló.

La música de l’anguila, l’arenilla, la resala-
da, les seguidilles, el pas pla i la bolangera, 
omplirien de gent la plaça Major, per a fer del 
Ball Perdut, un element més d’identificació 
col•lectiva del nostre poble.

El grup de danses Sequiol, a poc a poc creix 
i es consolida, assumint nous reptes per al 
futur més immediat…



Concurs de Pesca Sequiol

12/05/2019

Per sisé any consecutiu, el Port Pesquer del 
Grau de Castelló, era testimoni del Concurs 
de Pesca que el Club El Gregal i la Gaiata 15 
Sequiol organitzen conjuntament.

Entre els nombrosos concursants, els Se-
quiolos Bartolo Molina, Javier Queral, Ar-
mando Breva i Javi Rodríguez, demostrant 
que són uns experts en l’art de la canya i el 
sedal.

Des de les vuit del matí fins a la una de mig-
dia, tots els concursants es concentraren 

al màxim en treure el nombre més gran de 
peixos. Després de les corresponents me-
sures, distingint peix selecte i altres varie-
tats, finalment es confeccionava la llista de 
guanyadors. En aquesta ocasió, els mem-
bres de la nostra comissió, van aconseguir 
una bona captura.

L’entrega de premis corresponia a la Madri-
na i President Infantils de la Gaiata 15 Se-
quiol, Natalia Queral i Marc Osorio, perfec-
tament abillats amb la roba de llauradors. 
Un fantàstic matí el que van poder gaudir  al 
costat de la mar. Propera cita, l’escola infan-
til de pesca aquest estiu.



Processó Infantil de Lledó
26/05/2019

A punt d’acabar el mes de maig i per segon 
any consecutiu, la Real Confraria de la Mare 
de Déu del Lledó organitzava una proces-
só protagonitzada per la gent més menuda, 
que també volien estar a prop, molt a prop, 
de la Lledonera.

A l’esplanada de la Basílica, centenars de xi-
quets van imitar als majors, amb un festeig 
que va comptar amb enramada, escolanets, 
imatge de la verge, pal•li, grup de danses…, i 
per descomptat amb la presència de la Rei-
na Infantil de les Festes, Natalia Collazos, 
acompanyada per les Dames Infantils de la 
Ciutat, entre elles la nostra Nagore, i els re-
presentants infantils d’algunes Comissions 
de Sector. Entre ells, naturalment, els petits 
sequiolos Marc i Natalia, màxims represen-
tants dels xiquets de la Gaiata 15 en 2019.
Després de l’Eucaristia, amb els nervis i in-
quietud emocionada dels més xicotets, la 
Reina i Senyora de la Plana, sortia triomfant 
de la basílica sota una pluja de pètals de ro-
ses llançades des de la casa prioral.

Seguint un camí de fulles de taronger, com 

succeeix cada primer diumenge de Maig, la 
peanya amb la petita imatge de la Lledone-
ra, era portada per emocionats i orgullosos 
xiquets.

Un acte molt emotiu que es tancava amb 
el retorn a la Basílica de la Verge del Lledó 
mentre les veus de tots els presents, grans i 
petits, cantaven la Salve.


