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Planes de Año Nuevo

Fiesta de Navidad

Es tractava d’una data molt assenyalada, perquè era el dia en què Lourdes,
Alejandra i Manel, acompanyats per la Presidenta Elisabeth, devien fer
l’Ofrena de la Gestora de Gaiates als companys protagonistes d’aquella nit.

Però era sobretot, la nit dels amics de la Gaiata 18 “Crémor”, que van oferir
un acte al més pur estil d’una Galania. Així, entre la narració de la nostra
història festera i el Bolero de Castelló, va transcórrer l’acte en el qual va
anar desfilant la comissió de “Crémor” fins a un escenari que acabarien de
completar els seus màxims representants per a la Magdalena de 2020, la
Madrina Infantil Míriam Busto Lleó, i la Madrina senyoreta Nadia Mas
Gasulla, acompanyades pel President de la comissió, José Antonio Lleó
Rubio.

PRESENTACIÓ GAIATA 18 

“CRÉMOR”

Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-18-cremor-4/
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Ln finalitzar l’acte, no vam rebre a la llotja cap visita, perquè van ser els
màxims representants de la Gaiata 15 “Sequiol”, Elisabeth, Lourdes,
Alejandra i Manel, els que van recórrer totes les llotges del primer pis
del Palau de la Festa per tal de convidar a la resta de Comissions
gaiateres   al seu acte de presentació la setmana vinent.Una nit molt
especial per als màxims representants Sequiolers per a la Magdalena de
2020, que una vegada més van estar acompanyats a la llotja per una
nombrosíssima representació de les seues comissions.

BUTLLETI INFORMATIU A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"

Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-18-cremor-4/
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ESPECIAL PRESENTACIÓ

A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"

Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacion-oficial-gaiata-15-sequiol-2020/
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Era la nit de Sequiol, el torn de la Gaiata 15, i tot començava en el

Cau del carrer Herrero poc abans de l’hora senyalada per celebrar la

nostra Presentació al Palau de la Festa. Els càrrecs 2019 i 2020 i les

comissions major i infantil, pujaven al trenet de llanda que els

traslladaria, com si de la vella Panderola es tractara, fins a l’estació

final de l’acolorida seu festera.

Poc després, sobre l’esplanada del Palau, es formava la comitiva

encapçalada per la ‘Colla Xarançaina’, que aquella nit tindria un

especial protagonisme dins l’espectacle. Tot seguit, representants

de diverses associacions festives i delegacions que aquella nit ens

acompanyaven, per a donar pas a les comissions i finalment els

càrrecs 2019 i 2020. Tancaven la desfilada, la presidenta de la

gaiata 15 i el Sequioler de l’Any 2020. Una comitiva que entrava al

Palau al so de la dolçaina i el tabal, i el soroll dels masclets i les

carcasses.

ESPECIAL

PRESENTACIÓ
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... / ...

Amb les imatges dels primers 38 monuments gaiaters de Sequiol
projectats al Palau, es rendia homenatge als càrrecs 2020, Lourdes,
Alejandra i Manel, que seguidament abandonaven l&#39;escenari per
ficar el fermall d’or a la nit sequiolera.
La fi de festa es va perllongar fins a altes hores de la matinada i va ser
a càrrec del polifacètic Rodhel que va delectar a tot el públic amb el
seu show musical.
Aquest havia estat el nostre acte de presentació, un acte que com
sempre havia estat preparat amb cura. Després d’aquesta màgica nit,
calia seguir treballant perquè la Magdalena de l'any 2020, la del 75
aniversari, estava ja molt a prop.

BUTLLETI INFORMATIU A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"

Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacion-oficial-gaiata-15-sequiol-2020/

ESPECIAL

PRESENTACIÓ



Planes de Año Nuevo

Fiesta de Navidad

SEQUIOL AMB EL

 C.D. CASTELLÓN

Coincidia la jornada 12 de la segona divisió B del futbol espanyol, amb el dinar

d’agraïment dels càrrecs 2019 i 2020 a les comissions de la 15. Un partit

importantíssim el que enfrontava al C.D. Castellón amb el Hèrcules C.F., i que en cas

de guanyar podia donar el liderat del grup III als orelluts.

Per això, i aprofitant que la nit anterior el Club Esportiu Castelló havia regalat als

nostres màxims representants la samarreta de la Fundació Albinegra, Lourdes,

Alejandra, Manel i Elisabeth, van voler donar el seu suport al club de futbol de la

Plana amb un reportatge fotogràfic i el més famós dels seus crits de guerra, PAM

PAM ORELLUT!!!.

Sortia efecte el recolzament sequiolo i Rafa Gálvez marcava l’únic gol del partit i per

tant de la victòria del Castelló!

Des de la Gaiata que porta les franges albinegres al seu estendard, enviem al C.D.

Castellón la nostra més sincera felicitació.

Més informació a https://sequiol.es/vl/sequiol-amb-el-c-d-castellon/
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DINAR D’AGRAÏMENT 

CÀRRECS 2019 I 2020

Forma part de la tradició sequiolera que l’endemà de la Presentació ens

reunim al nostre Cau per tal de celebrar un dinar de germanor, en

aquesta ocasió convidats pels càrrecs 2019 i 2020.

Amb cert esgotament però amb la satisfacció del deure complit, i al

voltant d’un bon plat de paella, vam poder compartir les vivències i

anècdotes del dia anterior.

Gràcies a les famílies d’Andrea, Natalia, Marc, Lourdes, Alejandra i Manel,

per una jornada tan agradable i un menjar tan bo.

Més informació a https://sequiol.es/vl/dinar-dagraiment-dels-carrecs/

2019 
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Més informació a https://sequiol.es/vl/dinar-dagraiment-dels-carrecs/
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DIVENDRES AL CAU
"TALLER DE FINANCES "

Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-finances-divendres-al-cau/

2019 
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A CÀRREC DE : NURIA MIRAVET

Després de la Presentació de la nostra Gaiata al Palau, repreníem els

‘divendres al Cau’ amb un taller de’ Finances per a Mortals’.Prendre

consciència de la situació financera de cadascú i obrar en conseqüència. 

Aquest era el fi últim d’un taller dirigit sobretot per a joves i adolescents.

La Sequiola Núria Miravet els va explicar la importància d’elaborar un

pressupost per a dur a terme els seus propòsits, com per exemple

comprar-se un telèfon mòbil o fer un viatge. Diferenciar entre les

despeses necessàries i les supèrflues, pot ser la clau per conseguir

l’objectiu.
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Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-finances-divendres-al-cau/
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PRESENTACIÓ GAIATA 14
“CASTÀLIA”

Amb la tranquil·litat d’haver superat amb èxit la presentació sequiola

la darrera setmana, tornàvem al Palau de la Festa per tal

d’acompanyar als companys de la gaiata 14 “Castàlia” en el seu dia

gran. Un esdeveniment que començava amb la tradicional desfilada a

l’explanada del Palau amb el so de les dolçaines i els tabals i el soroll

dels focs d’artifici.

Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-finances-divendres-al-cau/
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Una nit dedicada al C.D. Castellón, en un repàs per la seua història

des d’aquell 1922, any què es va fundar.   Així, entre records i balls

molt albinegres, va transcórrer l’acte en el qual va anar desfilant la

comissió de ” Castàlia ” fins a un escenari que acabarien de

completar els seus màxims representants per a la Magdalena de

2020, la Madrina Infantil Lucía Benítez García, i la Madrina

senyoreta Cynthia Broch Mas, acompanyades pel President de la

comissió, Daniel Martí Andreu.

BUTLLETI INFORMATIU A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"

Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-finances-divendres-al-cau/

Senyalar que per a

Balma Doumere, Teresa

Doumere i Nagore

García, va ser un

immens orgull lluir la

seua samarreta 

 albinegra,  participant

dels balls en l’acte de

presentació de la gaiata

que porta el nom de

Castàlia, el camp on

acudeixen sempre que

juga el seu estimat C.D.

Castellón
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Més informació a https://sequiol.es/es/concurso-maquetas/xvii-concurs-de-maquetes//

BUTLLETI INFORMATIU A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"

INSCRIU-TE AL CONCURS !!!
www.sequiol.es
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TANCAMENT 2019

Tot i que el seu cicle fester
havia conclòs, a Andrea,
Natalia i Marc els restava
una cosa per fer, deixar la
seua petjada per sempre al
nostre Cau, en forma de
quadre resum de la seua
màxima representació de
Sequiol la Magdalena 2019.
Sobre el fons del cartell de
les Festes de la
Magdalena, la imatge dels
càrrecs sequiolos 2019
abillats amb el vestit
castelloner i els dos
monuments que la Gaiata
15 treia al carrer la passada
dició festera i que a més
obtingueren el primer i el
segon premi amb l’orgull
que aquest fet representa.

Gràcies una vegada més,

Andrea, Natalia i Marc, per

haver-nos representat tan bé

el 2019.

Més informació a https://sequiol.es/vl/tancament-2019/
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DIVENDRES AL CAU
"TALLER DE DECOUPAGE"

A CÀRREC DE:  JAVIER RODRIGUEZ
Aquesta nova edició dels ‘divendres al cau’ versava sobre habilitats decoratives. Amb la
tècnica del ‘decoupage’ i gràcies a les magnífiques explicacions del sequiolo Javi
Rodríguez, els assistents al taller van anar decorant caixetes de fusta que, en finalitzar,
van quedar d’allò més ‘vintage’
Una vegada més, els treballs manuals havien aconseguit traure el millor de la
imaginació de cadascú. El resultat final va ser una extensa varietat de caixes
decorades, dignes de ser exposades als millors aparadors.

Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-decoupage-divendres-al-cau/9/
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Més informació a https://sequiol.es/vl/taller-de-decoupage-divendres-al-cau/9/
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Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-11-forn-del-pla-4//
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Els focs d’artifici a l’esplanada del palau, senyalaven que una nova

presentació de gaiata estava a punt de començar. En aquesta ocasió

era el torn de la gaiata 11 "Forn del Pla", que ens oferia un espectacle

inspirat en Priscilla, reina del desert.

En finalitzar l'acte, rebérem a

la llotja la visita dels màxims

representants de la Gaiata 8

"Portal de l’Om", per a

convidar-nos al seu acte de

presentació la setmana vinent.

Els nostres càrrecs 2020,

Lourdes, Alejandra i Manel,

van acceptar gustosament la

invitació.

PRESENTACIÓ GAIATA 11
 “FORN DEL PLA”
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Com ja ve sent tradicional, un mes abans
del començament de les Festes, els
carrers de  Castelló agafen colorit amb
l’encesa de les llums típiques
nadalenques.
Una encesa de llums a càrrec de les
màximes representants festeres de la
nostra Ciutat, les Reines Carmen i Gal·la,
que van estar molt ben abrigallades amb
les seues corts, Dames de la Ciutat i
Madrines i Presidents de les diferents
comissions gaiateres.
No podia faltar la representació sequiola,
aquesta vegada de mans de les nostres
Madrines,
Lourdes i Alejandra, per a la
Magdalena de 2020.

Més informació a https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-11-forn-del-pla-4//

2019 
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Aplegava una nit que des de fa ja molts anys s’espera amb especial
curiositat dins el món gaiater i fester en general. Es tractava de la nit de
‘Portal de l’Om’, una comissió que ens té acostumats a oferir grandiosos
espectacles i, sobre tot, espectaculars escenaris, el dia de la seua
presentació.
Un acte que va contar una vegada més amb la participació de ballarines
sequioles: Leyre Salinas, Natalia Queral i Nagore García, guapíssimes amb
les seues disfresses d’inspiració àrab.
En finalitzar l'acte, rebérem a la llotja la visita dels màxims representants de
la Gaiata 17 "Tir de Colom", per a convidar-nos al seu acte de presentació la
setmana vinent. Els nostres càrrecs 2020, Lourdes, Alejandra i Manel,
acompanyats d’un bon nombre de sequiolos, van acceptar gustosament la
invitació.

Més informació a  https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-8-portal-de-lom-3/
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PRESENTACIÓ GAIATA 8
 “PORTAL DE L’OM”
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Més informació a https://sequiol.es/vl//




