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La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana havia resolt concedir els premis a la promoció
de l’ús del valencià a les gaiates i colles guardonades pels llibrets de
les festes de la Magdalena de 2018. Amb aquest motiu, el conseller
Vicent Marzà assistia al lliurament de premis, acompanyat pel director
general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén
Trenzano, a la Casa dels Caragols de Castelló.

Pel que fa a la modalitat de gaiates, l’Associació Gaiata 1 Brancal de
la Ciutat obtenia el primer premi, el segon premi recaia en l’Associació
Cultural Gaiata 6 Farola-Ravalet, i el tercer premi, era per a la nostra
Associació Cultural Gaiata 15 Sequiol. Recollien el premi els màxims
representants per a la Magdalena de 2018, Àgueda, Nagore i Iker,
acompanyats per la Presidenta Elisabeth.   ... / ....                                                                    
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https://sequiol.es/vl/premis-dus-i-promocio-del-valencia/
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Després de mesos i mesos d’intensa feina, els
equips gaiaters de construcció dels monuments,
rebia un fort recolzament amb la visita al magatzem
municipal d’una amplia representació de la
Corporació Municipal, encapçalada per l’Alcaldessa
Amparo Marco, així com de les Reines de les
Festes, Carla i Lucia, i les seues Corts d’Honor.      
                                                             ... / ...
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https://sequiol.es/vl/visita-de-les-reines-al-matadero-2/
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VOLADORET D’OR 2018,
ELISABETH BREVA

Hi ha pocs títols que li falten a Elisabeth dins del món
fester. Dama de Gaiata, Madrina de Sector, Dama de
la Ciutat, primera dona presidenta de Gaiata, membre
de la Junta de Festes, primera dona presidenta de la
Federació Gestora de Gaiates, Presidenta perpètua de
Sequiol, .., tot un seguit de títols equivalents a una vida
sencera dedicada a mantenir viva la tradició i les festes
del nostre estimat Castelló.
També des de l’àmbit personal, Elisabeth té l’orgull
d’haver estat la primera dona Galantejadora, lloant
amb la paraula a la Reina Estefania Climent. I encara
més, esposa, mare i tia de pregoners, un fet que
destaca amb majúscules en el seu ampli currículum
fester.
Però la Magdalena 2018 li oferia dues sorpreses
noves. La primera, el seu nomenament com a integrant
del Comité Científic en el IV Congrés Magdalener. La
segona i sens dubte la més emotiva, la seua elecció
com a Voladoret d’Or 2018, el títol honorífic que cada
any concedeix la Colla Rei Barbut a una persona
destacada de la nostra Ciutat  .../...                                     
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 https://sequiol.es/vl/voladoret-dor-2018-elisabeth-breva/
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OFRENA A LA VERGE 
VALÈNCIA
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Un any més, durant les festes Josefines, la
Gaiata 15 Sequiol va voler estar present en
l’ofrena a la Verge dels Desemparats en la
veïna capital del Túria, convidats pels amics
de la Falla de les Arts, P. Albereda – Avda. de
França.  .../...                                                           
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https://sequiol.es/vl/ofrena-a-la-verge-en-valencia/



El dia de Sant Josep, els màxims 
 representants de Sequiol per a la magdalena
de 2018, Àgueda, Nagore i Iker, acompanyats
aquesta vegada pel vicepresident Jorge,
acompanyaren als amics de la ‘Falla del Barri
València’ en Borriana i de la ‘Falla la que
faltava’ de La Vall d’Uixó, en el dia gran de
les festes Josefines.De bon matí participaven
en l’ofrena a la Mare de Déu de la
Misericòrdia de Borriana. Una vegada
finalitzada aquesta al costat del bell tapís de
flors, es traslladaven a la veïna localitat de La
Vall d’Uixó per tal de contemplar l’última
mascletà de les falles 2018..  .../...                                                                                 

FALLES A BORRIANA I
VALL D’UIXÓ
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https://sequiol.es/vl/falles-a-borriana-i-vall-duixo/



https://sequiol.es/vl/presentacio-foguera-esplanada-dalacant/

RESENTACIÓ FOGUERA
ESPLANADA D’ALACANT
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Fruit dels nombrosos
agermanaments entre les ciutats
de Castelló i Alacant, una xicoteta
representació de la gaiata 15
Sequiol es desplaçava fins a la
capital alacantina, per tal
d’assistir a la presentació i
proclamació de les Belleses 2018
de la Foguera l’Esplanada i les
seues dames d’honor..  .../...   

                                                                              



https://sequiol.es/vl/presentacio-foguera-esplanada-dalacant/

El Dimarts Sant, en la parròquia
de Sant Vicent Ferrer, es reunien
la Reina infantil de les Festes, les
Dames de la Ciutat, i les
Madrines i Presidents Infantils de
moltes de les gaiates de la nostra
Ciutat per a assistir a l'Eucaristia
organitzada per la Confraria de
Santa Maria Magdalena.
Finalitzada la Missa, els xiquets
van desfilar en processó pels
carrers adjacents a la Parròquia,
acompanyant a la petita imatge
de la Verge portada per xicotets
confrares com si foren
"costalers"  .../...   

                                                                              

PROCESSÓ INFANTIL I JUVENIL
DE LA CONFRARIA
DE SANTA MARIA MAGDALENA
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HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PROCESSO-INFANTIL-I-JUVENIL-DE-
LA-CONFRARIA-DE-SANTA-MARIA-MAGDALENA-2/



La Cocatedral de Santa Maria en
la plaça Major de Castelló, reunia
el Divendres Sant a les principals
confraries de la Ciutat, que en
processó des de les seues
respectives parròquies, s'unien per
a recórrer amb fervor i recolliment
els carrers de Castelló en la
processó de Divendres Sant.
Com cada any, la Confraria de la
Sang convidava a les Madrines i
Presidents de les diferents
comissions gaiateres a la baixada
del Crist Jacent i posterior trasllat a
la Cocatedral de Santa Maria. 
.../...   

                                                                              

PROCESSÓ
DIVENDRES SANT
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HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PROCESSO-DIVENDRES-SANT-2/


