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PROCLAMACIÓ DE
NA VIOLANT D'HONGRIA

A mesura que s'acosta la setmana de Festes de la Magdalena, va multiplicant-
se el nombre d’actes, i un dels més senyalats és la proclamació de Na Violant
d'Hongria, que cada any celebra la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
Un acte que se celebrava en el Teatre Principal i al qual la Gaiata 15 Sequiol
va estar molt bé representada amb la Madrina Àgueda Ibars Agramunt,
acompanyada per Carlos Mon Breva.
Na Violant d’Hongria 2018, Ana Goterris Estrada, i les seues Dones de

Companya, ja llueixen la banda que els acredita com a màximes representants

femenines de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. Enhorabona!..../...
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Una vegada la Junta Directiva Sequiolera havia
decidit qui seria la persona que aquest any tindria
l’honor de portar el títol de Sequioler de l’any,
aplegava el moment de fer-li entrega del pergamí
acreditatiu amb tots els honors que es mereixen. 

Amb aquest fi, una àmplia  representació de la
comissió de la Gaiata 15 Sequiol es reunia en els
salons d'un cèntric hotel de la ciutat, per a retre
homenatge al Sequioler de l';Any 2018,

N’Alberto Armijo Melguizo.

MES INFORMACIÓ A:  HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/SEQUIOLER-DE-LANY-2018/ /
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SEQUIOLER DE L'ANY 2018

N’ALBERTO ARMIJO MELGUIZO



MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/FESTES-EN-HONOR-A-SANT-BLAI -2 /

Amb una àmplia programació d’actes, de
caràcter lúdic, cultural i també religiós, els
veïns i amics del carrer Sant Blai complien
un any més amb la tradició de retre
homenatge al Sant a qui tothom
s’encomana per protegir la gola.

No es tracta de qualsevol carrer, ni de
qualsevol Sant, és un dels tres patrons de
Castelló, juntament amb La Mare de Déu
del Lledó i Sant Cristòfol.
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FESTES EN HONOR A

SANT BLAI



Era una presentació molt esperada i no va
defraudar a ningú. Després del palau de les
princeses Disney, el vaixell pirata o el temple de
l’Olimp, estava clar que alguna cosa
espectacular ens tenien reservada. I així va ser,
per a presentar al món de la festa a les seues
comissions per a la Magdalena de 2018, els
portalers van convertir el palau de la festa en
l’avinguda novaiorquesa més famosa del món,
Broadway.
Entre els cartells lluminosos d’alguns dels més
grans musicals de la història del teatre, com ara
‘West Side Story’, ‘Cabaret’, ‘El fantasma de la
ópera’ o ‘La Bella y la Bestia’, dos valencians
intentaven agafar idees per a triomfar després en
el món de la faràndula.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-8-PORTAL-
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PRESENTACIÓ GAIATA 8

"PORTAL DE L'OM"



És una cita obligada cada any, la visita als estudis de la televisió local que dóna
cobertura a tots els actes relacionats amb les nostres festes, i gràcies a la qual
podem gaudir còmodament des de casa de les imposicions de bandes, les galanies,
les presentacions de cada gaiata al Palau i també de l’extensa programació d’actes
la setmana gran de festes.
Una estona abans d’escoltar per primera vegada la veu dels pregoners, els màxims
representants de la Gaiata 15 Sequiol per a la Magdalena 2018, Àgueda, Nagore i
Iker, acompanyats pel vicepresident Víctor Orozco, ocupaven els seients del plató de
televisió i mantenien una divertida xarrada amb la presentadora Lledó Lleó.
Tots quatre van anar comentant les imatges
 de la presentació allà pel mes de novembre,
 així com els seus gustos, aficions, actes favorits,
 i desitjos per a una Magdalena, la del 2018, 
que no oblidaran mai.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/ENTREVISTA-A-TV-CASTELLO-2/
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ENTREVISTA A

TV CASTELLÓ 



El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló,
congregava a una àmplia representació del
món de la Festa, amb ganes d'escoltar, per
primera vegada, la veu dels qui seran els
Pregoners en les properes i ja imminents
festes de la Magdalena 2018.
Després de rebre els pergamins acreditatius
del seu càrrec de mans de l'Alcaldessa Amparo
Marco, els pregoners de la Magdalena
demostraven les qualitats que els han fet
mereixedors de la tasca d'anunciar les festes a
la ciutat en nom de la seua màxima autoritat.
Amb emoció i solemnitat, Salvador Ramos i
Juan Cabello recitaven els versos del Pregó. I
vivint un moment tan emocionant, estaven els
màxims representants de la Gaiata 15 Sequiol
per a la Magdalena de 2018, Àgueda Ibars,
Nagore García i Iker Miralles, acompanyats pel
vicepresident Víctor Orozco.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-DELS-PREGONERS-PER-A-LA-MAGDALENA-2018/
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PRESENTACIÓ PREGONERS

MAGDALENA 2018



Després de mesos d’intensa feina, aplegava el moment de traure a
la llum al nostre Llibret.
Tots els actes celebrats al llarg de l'any, la programació de festes per
a la Magdalena que s'aveïna, així com diferents articles d'interés,
enguany dedicats a la Cavalcada del Pregó, tenen el seu lloc en el
Llibret de festes que cada any, realitzem amb la màxima estima
confiant que agrade als comissionats, socis, veïns i amics del
Sequiol. I perquè no, poder optar als diferents premis, com ara al
millor article, la portada, l’ús del valencià, o el premi absolut al millor
llibret.
A l’acte de Presentació, assistia una amplíssima representació del
món fester, començant per Madrines, Madrines Infantils, Presidents i
Presidents Infantils de moltíssimes Gaiates amigues.
El President d’honor del Sequiol, Articulistes, l’autora de la portada,
els autors del Cartell de festes de la Magdalena 2018, comissionats,
socis i molts amics, ningú va voler perdre’s un acte tan emotiu.

MES INFORMACIÓ A:    HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-DEL-NOSTRE-LLIBRET-2 /
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PRESENTACIÓ DEL

NOSTRE LLIBRET 



La presidenta Elisabeth lliurava els primers
exemplars als càrrecs 2018, Àgueda, Nagore
i Iker, seguint amb la resta de convidats.
Després del repartiment de llibrets, l'acte
finalitzava amb un piscolabis oferit a tots els
assistents a aquest entranyable acte.
El llibret ja està en el carrer, les festes estan
ací, ara solament falta que tot isca conforme
al programat i que tots gaudim de la nostra
setmana de festes.

MES INFORMACIÓ A:    HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-DEL-NOSTRE-LLIBRET-2 /
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En un cèntric hotel de la nostra ciutat, se celebrava el tradicional
sopar que cada any, la Reina de les Festes, ofereix a les Madrines i
Presidents de les dinou Gaiates, acompanyats tots per les Dames de
la Ciutat i alguns representants de la Junta de Festes. 

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/SOPAR-DE-LA-REINA-2 /
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SOPAR DE LA REINA



Tampoc va faltar la Presidenta del Patronat de Festes, Sara Usó.Així, la Regina
de les Festes 2018, Carla Bernat, abrigada pels seus pares i per la seua germana
Sònia, va complimentar a tots els seus convidats amb un magnífic sopar, en un
ambient distés pocs dies abans del començament de les Festes de la Magdalena
del 2018.En una nit tan especial van brillar amb llum pròpia les màximes
representants del Sequiol, la seua Madrina Àgueda Ibars i la Presidenta Elisabeth
Breva.Un acte de germanor entre els màxims representants de les nostres
Festes, on a més de 
degustar un magnífic sopar, 
es van fer intercanvi de 
regals,  i van ballar, riure i 
xarrar de moltes coses però 
sobretot de l’imminent inici 
de la Magdalena 2018.

MES INFORMACIÓ A:    HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/SOPAR-DE-LA-REINA-2 /
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Al Teatre Municipal “Carmen Tur” de la veïna localitat de La Vall d’Uixó es va
celebrar l’acte d’Exaltació de les Falleres Majors 2018 i les seues Corts d’Honor,
de la nostra falla germana “La que Faltava”.No podia faltar la presència
Sequiolera a un acte tan entranyable, i per això, allí van estar els nostres càrrecs
infantils Nagore Garcia i Iker Miralles, així com la nostra Madrina Àgueda Ibars,
acompanyada pel vicepresident Vicente Javier Queral.D’aquesta manera, la
gaiata 15 Sequiol rendia galania a la Fallera Major Infantil 2018, xiqueta Silvia
Oliver Orduña, i a la Fallera Major 2018, senyoreta Isabel Soriano Cubells, així
com a les seues comissions de l’associació fallera que presideix Rubén Gómez-
Chamorro García.Un acte que confirma l’amistat entre ambdues associacions,
en una llarga història de germanor de fallers i gaiaters, a La Vall i a Castelló. A
punt de començar les Festes Josefines, desitgem als nostres veïns que tinguen
unes meravelloses Falles 2018.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/EXALTACIO-FALLERES-MAJORS-LA-QUE-FALTAVA-2/
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EXALTACIÓ FALLERES MAJORS

“LA QUE FALTAVA" 



En un sainet en quatre temps, un grup
d’actors representava el peculiar
procés creatiu del president d’una
comissió gaiatera per a escollir el
monument perfecte. Els orígens del
nostre poble, les tradicions, la mar
grauera i finalment les gaiates, llum
amb què comença i acaba la
Magdalena.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-12-EL-GRAU/
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PRESENTACIÓ GAIATA 12

"EL GRAU"



Després de l’última presentació de
gaiata la nit anterior, els nostres
càrrecs infantils Iker i Nagore,
assistien el diumenge de vesprada al
berenar amb el qual la Reina Infantil
Lucia va voler complimentar als
Presidents i Madrines de les diferents
gaiates, acompanyats també per les
Dames de la Ciutat Infantils.
Berenar, intercanvi de regals en
record d’un any tan especial per a
tots, jocs, riures, pallassades,
anècdotes sorgides de la innocència i
també de la pilleria dels més menuts,
van fer de la vesprada de diumenge,
un record inesborrable per a tots els
xiquets.
Aquest acte informal, carregat de
simbologia per tal que representa la unió
dels màxims representants infantils de
les nostres festes, és el llindar d’allò que
els espera a partir de ja.

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/BERENAR-DE-LA-REINA- INFANTIL-2 /

2018

FEBRERO

18

BERENAR DE LA 

REINA INFANTIL 



Rodejats d’una amplíssima
representació del món fester, els
nostres càrrecs infantils Iker Miralles i
Nagore Garcia, acompanyats pel
membre de la comissió Carlos Mon,
assistiren a l’acte de presentació del
Llibre de la Festa per a la Magdalena
de 2018.
Després d’unes paraules ’introducció
del conductor de l’acte, el mestre
José Maria Arquimbau, prenia la
paraula l’Alcaldessa Amparo Marco
...... 

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/LLIBRE-DE-LA-FESTA/
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LLIBRE DE LA FESTA



Ja fa molts anys que els llibrets que
editen les Comissions Gaiateres
coincidint amb les festes magdaleneres,
s’han convertit en autèntiques joies
culturals, donat que inclouen articles
sobre un ampli ventall de temes al
voltant de les nostres festes, tradicions,
història, literatura, etc., reforçant la
nostra identitat com a Poble.

Poques setmanes abans de l’inici de les
festes fundacionals a Castelló, se
succeïren els actes de presentació de
llibrets gaiaters, i els màxims
representants de Sequiol per a la
Magdalena de 2018 no s’ho van voler
perdre.
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PRESENTACIÓ

LLIBRES GAIATES

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-LLIBRETS-GAIATES/
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Entre més d’un centenar d’obres presentades,
pertanyents a una dotzena de col•legis de la
nostra ciutat, en una decisió gens fàcil per al
Jurat, van resultar guanyadores les següents
maquetes de gaiates:
Primer Premi: DAVID FERNANDEZ ROCA,
del IES Politècnic.
Segon Premi: LAURA GODES GARBI, del
CEIP Isidoro Andrés.
Tercer Premi: OSCAR AICART BELLIDO, del
CEIP Isidoro Andrés.
Enhorabona als premiats i el més sincer
agraïment al nostres patrocinadors, Carrefour
Castelló i Fundació Caixa Castelló, així com a
l’Ajuntament de Castelló, a la Diputació de
Castelló i a la Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana per la seua
col•laboració.
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ELECCIÓ DE LES

MAQUETES GUANYADORES 

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/ELECCIO-DE-LAS-MAQUETES-GUANYADORES/



El Palau de la Festa acollia la primera de les galanies 2018, la que anava dedicada a la
Reina Infantil Lucía Burguete Alcaide i la seua cort d’honor. Amb el títol ”Un conte per a
la reina”, la galania va mantenir una gran intensitat de principi a fi gràcies a l’espectacle
de fantasia desenvolupat pel grup de teatre “El taronger”.
Després pujarien a dalt l’escenari les Madrines Infantils dels sectors gaiaters i entre
elles, la nostra Madrina Infantil, Nagore Garcia Miravet. Una per una van anar accedint
a l’entarimat per a seguir amb l’accés de les Dames de la Ciutat i per a finalitzar amb la
desfilada de la Reina Infantil 2018, Lucia.Un altre sequiolo desfilava també pel passadís
en una nit tan especial, el nostre president infantil 2017, Marcos Rodríguez Manteca,
que va ser escollit com a portaestendard infantil de la Gestora de Gaiates per a aquesta
Magdalena 2018.
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GALANIA A LA

REINA INFANTIL

MES INFORMACIÓ A:   HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/GALANIA-A-LA-REINA- INFANTIL /



Una vegada elegides les maquetes
guanyadores per part del jurat expert,
era l’hora d’inaugurar l’exposició de
totes les gaiates presentades al
concurs per part dels col·legis i instituts
de la nostra ciutat.
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XV EXPOSICIÓ MAQUETES

GAIATA "CIUTAT CASTELLO"

MES INFORMACIÓ A:  HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/XV-EXPOSICIO-MAQUETES-GAIATES/



Així, al museu etnològic de Castelló, es

procedia a l’apertura de l’exposició a

tots els castellonencs. I les persones

encarregades d’aquesta inauguració

foren, ni més ni menys, que les Regines

de les festes Carla i Lucia, i els nostres

càrrecs per a la Magdalena de 2018,

Àgueda, Nagore i Iker, acompanyats

per la Presidenta Elisabeth i una

nombrosa representació de la nostra

Comissió Sequiolera.

Però el protagonista del matí va ser,

sense cap dubte, el guanyador de la XV

Edició del Concurs de Maquetes de

Gaiata “Ciutat de Castelló”, el xiquet

David Fernández Roca, alumne del

CEIP Politècnic, que va mostrar el seu

desig d’afegir-se a l’equip del

‘matadero’ en la construcció dels

pròxims monuments sequiolers.

MES INFORMACIÓ A:  HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/XV-EXPOSICIO-MAQUETES-GAIATES/
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Arribava una de les cites més esperades, el moment en el
qual la ciutat de Castelló rendeix homenatge a la Reina de
les festes, mitjançant l'acte de la Galania.
Un acte que va tenir moments molt emotius i que segur
mai oblidaran Àgueda i Beatriz. Amb la música i el ball del
final de festa, es tancaven les portes del Palau
definitivament. Ara ja, tocava eixir al carrer a celebrar les
nostres festes fundacionals, la Magdalena de 2018.

2018

FEBRERO

24

GALANIA A LA REINA 

MES INFORMACIÓ A:  HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/GALANIA-A-LA-REINA/



La Magdalena s'acostava, ja estava quasi tot preparat i com
no, els nostres monuments rebien els últims retocs per a estar
a punt en el seu acte de presentació.

El diumenge de matí abans del començament de les Festes de
la Magdalena, les nostres Madrines Àgueda i Nagore, els
nostres presidents Iker i Elisabeth, juntament amb la resta dels
membres de les comissions, duien a terme l'acte de bateig
dels monuments gaiaters per a la Magdalena 2018.
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BATEIG DE LES GAIATES
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Al saló de plens de l’Ajuntament de Castelló, els
joves artistes gaiaters seien a les bancades,
convertits per una estona en els regidors de la
nostra Ciutat: regidors de cultura, hisenda,
sanitat, educació, esports, festes, ...

Amb la presència de la Presidenta del Patronat
Municipal de Festes Na Sara Usó, el Regidor
de Cultura Enric Porcar, així com altres
regidors de la Corporació Municipal, la Regina
Infantil de les Festes Lucia Burguete, els
màxims càrrecs de Sequiol per a la Magdalena
de 2018, Madrina Infantil Nagore Garcia,
President Infantil Iker Miralles, i Madrina
Àgueda Ibars, se celebrava l’entrega de
premis de la XV edició del Concurs Escolar de
Maquetes de Gaiata Ciutat de Castelló. .../...
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ENTREGA PREMIS XV 

MAQUETES "CIUTAT CASTELLO"

MES INFORMACIÓ A:  HTTPS: / /SEQUIOL.ES/VL/ENTREGA-DE-PREMIS-XV-CONCURS-ESCOLAR-DE-MAQUETES-DE-GAIATA-CIUTAT-DE-CASTELLO/


