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El berenar que la Gestora de Gaiates organitza en honor de la Reina Infantil i la seua cort
d'honor, Madrines i Presidents Infantils de les diferents comissions gaiateres, és la cita que
marca l’inici de cada any en el món fester. És el preàmbul a l’obligada visita de Ses
Majestats d’Orient a la Capital de la Plana.
Així, la vesprada del 4 de Gener, en un conegut local de jocs infantils de la nostra ciutat,
se celebrava un berenar on els més menuts van compartir menjar, beguda i molts riures.
No van faltar la Reina Infantil Natàlia, les Dames de la Ciutat Infantils amb la sequiola
Nagore, i els nostres càrrecs Infantils 2019, Natalia i Marc, juntament amb les Madrines i
Presidents Infantils de la resta de Gaiates.
Una vesprada simpàtica i molt divertida a poques setmanes del començament de les
Festes de la Magdalena. Els més xicotets de la Festa fent germanor entre ells.
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GESTORA DE GAIATES

MES INFORMACIÓ A HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/BERENAR-DE-LA-GESTORA-DE-GAIATES-3/



Puntuals a la seua cita amb la
nostra ciutat, a les quatre de la
vesprada aplegaven SSMM els Reis
d’Orient, i ho feien com sempre per
mar, en un vaixell que els recollia a
les Illes Columbretes i feia cap al
Port grauer. Allí els esperaven
milers de xiquetes i xiquets,
encapçalats per la Reina Infantil de
les Festes i la seua Cort d’Honor,
així com la Reina del Grau i
l’Alcaldessa de Castelló entre altres
autoritats.  ... / ...
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Pocs dies abans de la visita a Fitur, la Plaça Major de Castelló era testimoni del
repartiment de les polseres magdaleneres, símbol recent però ja indispensable
en la celebració de les nostres Festes Fundacionals.Com no podie ser d’una
altra manera, la Gaiata 15 Sequiol va estar present amb els seus màxims
representants del 2019, Andrea, Natalia i Marc, que van passar una divertida
vesprada juntament amb altres festers de gaiates, colles i ens vinculats de la
nostra estimada Ciutat
.                                             .                                               ...  / ...

2019

GENER

18

REPARTIMENT
POLSERA MAGDALENERA
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Després del descans nadalenc, i en una
nit molt gèlida, el món de la festa tornave
a reunir-se al Palau de la Festa per tal
d’assistir a la Presentació de la Gaiata 16
Rafalafena.
Aquesta Comissió va sorprendre amb la
ficada en escena, al voltant del món del
circ.
Acròbates, jocs de màgia i malabaristes,
van fer les delícies dels assistents. Entre
les diferents actuacions, es va anar
omplint l’escenari, que van completar els
màxims representants de la Gaiata 16
“Rafalafena” per a la Magdalena de 2019,
Madrina Infantil xiqueta Issis Moliner
Rodríguez, acompanyada pel President
Infantil Jesús Ortega Ballester, i pel
President Gabriel Fernández Camacho.
.                                               ...  / ...
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PRESENTACIÓ GAIATA 16
"RAFALAFENA"

MES INFORMACIÓ A : HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-16-RAFALAFENA/



MES INFORMACIÓ A :  HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/EXALTACIO-DE-LES-FALLERES-MAJORS-FALLA
DE-LES-ARTS-P-ALBEREDA-AVDA-DE-FRANCA/

Fruit de l’agermanament
entre les dues Comissions,
per tercer any consecutiu,
els nostres amics de
València ens convidaven a
sa casa. En l’Ateneu
Mercantil de València,
se celebrava la Solemne
Exaltació de la Fallera Major
Infantil de la Falla de les
Arts, xiqueta Paula Donnay
Corbí, i de la Fallera Major
Srta. Claudia Rodríguez
Blanco.
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FALLA DE LES ARTS

Sequiol no va fallar a la cita i va acudir amb els seus màxims representants, la
Madrina infantil Natàlia Queral Asencio amb el President infantil Marc Osorio
Cazorla, i la Madrina Andrea Molés Mir, acompanyats pel vicepresident Jorge
Martí Obiol.



MES INFORMACIÓ A :  HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACION-GAIATA-4-LARMELAR/

El dissabte 19 de gener, una nova comissió
gaiatera prenia el Palau de la Festa per a
realitzar el seu acte de presentació.Nit gèlida
en la temperatura però no així en l’ambient
festiu, nit on la majoria de les poblacions,
inclosos alguns barris de la ciutat, es trobaven
immersos en la celebració de la festa de Sant
Antoni, patró dels animals, celebrat amb
fogueres i espectacles pirotècnics. I aquest va
estar precisament l’eix que va guiar l’acte de
presentació de Noa i Beatriz com a madrines,
i al costat de les seues respectives
comissions que representaran a aquest
entranyable sector de l’Armelar en la
Magdalena 2019.
                                           ... / ...
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PRESENTACIÓ GAIATA 4
"L'ARMELAR"



                                                    MES INFORMACIÓ A :   HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/78058/

Per segon any consecutiu, viatjava fins la fira de
mostres de Madrid l’element més representatiu de
les nostres festes magdaleneres, la Gaiata.
Elaborada pels membres de l’escola d’artistes
gaiaters, el monument era una rèplica exacta de la
gaiata guanyadora la magdalena 2018, i per tant
Gaiata de la Ciutat 2019. Amb una particularitat, i
és que era desmuntable, facilitant el trasllat i
l’entrada al pavelló de la fira.
Des de la declaració de les Festes d’Interès
Turístic Internacional, la Junta de Festes,
conjuntament amb el Patronat de festes, la
Regidoria de Turisme i el propi Ajuntament de la
ciutat, es van proposar donar el relleu que li
correspon a la nostra setmana gran de festes i per
tal motiu participar en esdeveniments com ara la
major fira internacional de turisme que cada any es
celebra en Madrid.
                                           ... / ...
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FIRA INTERNACIONAL
DE TURISME, FITUR


