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Com mana la tradició, amb l’olor a pólvora apuntant ja pels carrers, la Regina
de les Festes 2019, Natàlia Palacio, complimentava als màxims representants
gaiaters amb un magnífic sopar, en un ambient distés poques setmanes abans
del començament de les Festes de la Magdalena del 2019.
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, encapçalada per la seua Presidenta
Noelia Selma. Tampoc va faltar el President del Patronat de Festes, Braina.   
                                                       ... / ...

Mes informació a: https://sequiol.es/vl/78389/
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A mesura que s&#39;acosta la setmana de
Festes de la Magdalena, va multiplicant-se
el nombre ’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 Andrea Molés Mir,
acompanyada per Jorge Martí Obiol.
                            
                                          ... / ...

Mes informació a:   https://sequiol.es/vl/presentacio-cavallers/
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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 2019 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 Natalia Queral Asencio i Marc Osorio Cazorla,
acompanyats pel vicepresident Víctor Orozco Rodríguez.   
                                                                                                ... / ...
                            
                                          ... / ...

Mes informació a:  https://sequiol.es/vl/falla-la-que-faltaba-vall-duxo/
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Última presentació de gaiata en el Palau, no va ser un dissabte com els demés, es
respirava en l’ambient eixa barreja d’alegria per estar la Magdalena 2019 tan a prop i a
la vegada tristesa, per la rapidesa amb la que han anat transcorrent les 19
presentacions de les comissions gaiateres.                        ... / ...
                                                                                         
                            
                                         

Mes informació a:   https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-12/
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Restava només una presentació de Gaiata,
després vindrien els Homenatges a les
Comissions Gaiateres i les Galanies,
preludi ja de les carcasses anunciadores
de les Festes Magdaleneres.
Era per tant el moment de celebrar un
d’eixos actes entranyables, per ser
els seus protagonistes els més
xicotets del món fester.                         
.                                                
 ......................................................
....................................................Mes informació a:  https://sequiol.es/vl/berenar-de-la-reina-infantil-3/
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Els nostres càrrecs infantils Natalia i Marc, assistien el diumenge de
vesprada al berenar amb el qual la Reina Infantil Natalia va voler
complimentar als Presidents i Madrines de les diferents gaiates,
acompanyats també per les Dames de la Ciutat Infantils, entre les que es
trobava Nagore, madrina sequiolera el 2018. 

Berenar, intercanvi de regals en record d’un any tan especial per a tots,
jocs, globus, xuxes, 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-3/
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Mes informació a: https://sequiol.es/vl/presentacio-llibret/

PRESENTACIÓ DEL
NOSTRE LLIBRET
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Després de mesos
d’intensa feina,

aplegava el moment
de traure a la llum al

nostre Llibret.  



Mes informació a: https://sequiol.es/vl/presentacio-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 les Festes
de Castelló al marge de la
Magdalena, 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.  .../...                                                         
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Gasta dinero solo en cosas importantes

Nunca sabes cuando vas a necesitarlo.

Al enviar un boletín informativo de empresa, debes tener en cuenta

estas tres cosas. En primer lugar, envía tu boletín de forma regular.

Si vas a enviarlo de manera semanal, mensual o trimestral,

cúmplelo. Lo segundo es tener un diseño adecuado. Haz que tu

boletín sea interesante y fácil de leer. Por último, asegúrate de la

calidad del contenido y de las imágenes que vas a compartir.

Gastar con Responsabilidad
Sigue estos sencillos consejos de ahorro.

Es muy importante planear cómo

cobrará vida el boletín de tu

empresa. ¿Asignarás las tareas de

redacción a tus empleados que sean

buenos con las palabras o

contratarás a un empleado externo

para la tarea? ¿Quién

proporcionará las imágenes? ¿Los

recursos humanos se encargarán de

ello o se contratará a un fotógrafo

profesional? Estas son algunas de

las muchas preguntas que necesitas

responder.

Una vez que hayas tomado las

decisiones pertinentes y hayas

formado tu equipo editorial para el

boletín, haz una lluvia de ideas

sobre el contenido que vas a

compartir. Como los boletines

informativos de empresa pueden

servir para una variedad de

propósitos, asegúrate de que los

mensajes que vas a publicar se

ajustan a tu objetivo. No te

reprimas en sacar otros materiales,

como cómics, fotos divertidas de

las vacaciones de empresa o

bromas internas escritas con buen

gusto. ¡El humor es una buena

manera de mantener a los lectores

interesados!


