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Com a preàmbul de les festes en honor de Sant Pere, patró del Grau de

Castelló, el món de la Festa es reunia voreta la mar per tal de celebrar l’acte

de presentació de les Reines de les Festes de Sant Pere de l’any 2019,

Senyoreta Lidia Gómez Vicente i xiqueta Lucia Benítez García, alhora

màximes representants de la Gaiata 12 “El Grau” juntament amb els seus

companys de viatge fester, el President Infantil Nacho Boix Martí, i el

President Juan Antonio Tirado Serrano.    
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INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ MAQUETES
GAIATES A CARREFOUR
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MES INFORMACIÓ A: HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/INAUGURACIO-EXPOSICIO-MAQUETES-CARREFOUR/
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Fa ja quatre anys que l’associació cultural Gaiata 15 Sequiol va fer una aposta
decidida per la difusió de l’element diferenciador de les nostres festes, aquell que
ens identifica, la Gaiata. I quin millor aparador que aquell que ens ofereix
Carrefour, un dels patrocinadors del Concurs de Maquetes de Gaiata Ciutat de
Castelló que organitza la nostra associació, donat que pel seu centre comercial
desfilen a diari milers de persones. Gent de casa i sobretot gent de fora.
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MES INFORMACIÓ A: HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/INAUGURACIO-EXPOSICIO-MAQUETES-CARREFOUR/



LES FOGUERES
SANT JOAN EN ALACANT

2019
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MES INFORMACIÓ A: HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/OFRENA-ALACANT/

Enmig dels preparatius de les festes
graueres, calia fer un xicotet parèntesi
per tal de fer l’obligada visita de
germanor a la Ciutat de la Llum,
Alacant. Aquest any no podia ser
diferent i la Gaiata 15 Sequiol acudia a
la tradicional ofrena a la Verge dels
Remeis que es realitza dins les festes
de Sant Joan, convidats pels amics de
la foguera Maisonnave.
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MES INFORMACIÓ A: HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/OFRENA-ALACANT/

Així, els càrrecs 2019, Andrea, Natalia i Marc,
acompanyats pel vicepresident Vicente Javier
Queral, van desfilar pels carrers d’Alacant
perfectament abillats amb els vestits de
castelloneros, per tal de realitzar l’ofrena floral,
atenent la invitació dels nostres amics d’Alacant.
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