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A La cita que marca l’inici de cada any en el món fester és 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 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 Gal·la, les
Dames de la Ciutat Infantils, i els
nostres càrrecs Infantils 2020,

BERENAR DE LA
GESTORA DE GAIATES

Alejandra i Manel, 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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MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/berenar-nadal-de-xiquets-gestora/



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.

Aquelles caretes de felicitat en veure als Reis d’Orient i tota la màgia que els envolta, es
traslladava poc després al centre de la ciutat. Allí se celebrava la cavalcada en honor a

SSMM els Reis Mags, i a la tribuna d’autoritats, al costat de les reines Carmen i Gal·la i les
seues dames de la ciutat, entre elles la sequiola Àgueda, seien les madrines i els presidents,

grans i xicotetes, de totes les gaiates de la ciutat. No podien faltar a la cita els nostres
màxims representants per a la Magdalena de 2020, Lourdes, Alejandra i Manel,                         

acompanyats per la Presidenta Elisabeth.

LA VISITA DELS REIS
MAGS D'ORIENT
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MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/visita-de-ssmm-els-reis-mags-sequiol/
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Finalitzada la Cavalcada, i després d’escoltar els importants missatges que els Reis havien de
donar a tots els xiquets i les xiquetes de Castelló a la Plaça Major, els sequiolos ens vam
traslladar al nostre Cau i SSMM els Reis Mags d’Orient no van faltar a la seua cita amb el
Sequiol. Melcior, Gaspar i Baltasar accedien a l’interior del Cau precedits d’una pluja de
caramels, llançats pels patges.Ja asseguts als seus trons reials, amb la sorpresa i la
incredulitat d’uns, la innocència dels més xicotets, i el somriure de tots, van anar entregant els
regals que portaven al seu equipatge.
La nit màgica de Reis, la nit de la il·lusió, la nit dels regals, la nit més esperada pels xicotets
de la casa. Un any més, els Reis van fer les delícies de tots en una festa repleta de màgia i
d’il·lusió.
Fins al pròxim any SSMM, ací els esperarem!els Reis Mags, i a la tribuna d’autoritats, al
costat de les reines Carmen i Gal·la i les seues dames de la ciutat, entre elles la sequiola
Àgueda, seien les madrines i els presidents, grans i xicotetes, de totes les gaiates de la ciutat.
No podien faltar a la cita els nostres màxims representants per a la Magdalena de 2020,
Lourdes, Alejandra i Manel, acompanyats per la Presidenta Elisabeth.
Finalitzada la Cavalcada, i després d’escoltar els importants missatges que els Reis havien de
donar a tots els xiquets i les xiquetes de Castelló a la Plaça Major, els sequiolos ens vam
traslladar al nostre Cau i SSMM els Reis Mags d’Orient no van faltar a la seua cita amb el
Sequiol. Melcior, Gaspar i Baltasar accedien a l’interior del Cau precedits d’una pluja de
caramels, llançats pels patges.
Ja asseguts als seus trons reials, amb la sorpresa i la incredulitat d’uns, la innocència dels
més xicotets, i el somriure de tots, van anar entregant els regals que portaven al seu
equipatge.
La nit màgica de Reis, la nit de la il·lusió, la nit dels regals, la nit més esperada pels xicotets
de la casa. Un any més, els Reis van fer les delícies de tots en una festa repleta de màgia i
d’il·lusió. Fins al pròxim any SSMM, ací els esperarem!
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Després de l’obligat descans nadalenc, arrancava amb força ‘Els divendres al Cau’. I és
que ens havia agradat tant el taller d’Anna Cazorla al mes de setembre, que vam voler
repetir, aquesta vegada amb una classe especial de maquillatge d’ulls.
Un gran nombre de sequioles i amigues, van passar una vesprada divertida entre
pinzells, cremes i paletes de colors. 

TALLER D'OMBRES D'ULLS
ELS DIVENDRES AL CAU
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P
Era la primera presentació gaiatera després del descans nadalenc. I la gaiata
1 “Brancal de la Ciutat” va voler donar-li un sabor molt musical al seu acte de
presentació al Palau de la Festa.
L';eix al voltant del qual va girar la gala va ser la música. Durant l&#39;acte,
els assistents van poder gaudir d'un repàs històric dels èxits musicals que
han sonat en les 75 edicions de les festes de la Magdalena. Va ser així com
la gaiata 1 va fer el seu particular homenatge a aquest aniversari de les
festes fundacionals de la ciutat. Amb aquest fil conductor, van anar desfilant
els membres de la comissió de "Brancal de la Ciutat" fins a un escenari que
acabarien de completar els seus màxims representants per a la Magdalena 

PRESENTACIÓ GAIATA 1
"BRANCAL DE LA CIUTAT"
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de 2020, la Madrina Infantil Clara Beltrán Soler, i la Madrina senyoreta
Carla Batalla Cortés, acompanyades pel President de la comissió,
Arturo España Marzá.
En finalitzar l'acte, rebérem a la llotja la visita dels màxims
representants de la Gaiata 2 "El Grau"&, 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. Enhorabona a la Gaiata 1 i molta
sort a la Gaiata 12!

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/presentacio-gaiata-1-brancal-de-la-ciutat-5//

BUTLLETÍ INFORMATIU A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"          GENER 2020



En una nova edició dels ‘divendres al Cau’ era el moment d’aprendre
a fer el pentinat de llauradora de la mà de la sequiola Lidón Marzà. Un
monyo que sembla fàcil però que té els seus trucs i la seua dificultat.
Així, pas a pas i amb molta paciència, Lidón ens va anar guiant i el
resultat van ser uns monyos xulíssims. Ens anem preparant per a la
setmana gran, la Magdalena, que ja està tan a prop.
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ELS DIVENDRES AL CAU
TALLER DE MONYOS DE
LLAURADORA

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/taller-monyos-de-llauradora/
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Pocs dies després de l’inici de
l’any 2020, i a poc més de tres
mesos per a la celebració del
setanta-cinqué aniversari de les
Festes de la Magdalena, tothom
espera amb il·lusió lluir a laseua
monyica la polsera verda amb els
símbols festers més estimats de
Castelló.
I és que amb el pas dels anys, i ja
en fa vuit des del seu naixement,
la polseramagdalenera s’haanat
convertint en un element
indispensable en la celebració de
les nostres Festes Fundacionals.
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PRESENTACIÓ POLSERA
 DE LA MAGDALENA 

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/97304/



En la sala d’exposicions del Palau, es reunia una àmplia representació
del món de la Festa, encapçalada per l’Alcaldessa de la nostra Ciutat,
Amparo Marco, la Presidenta del Patronat de festes, Pilar Escuder, les
Reines de les Festes 2020, Carmen Molina i Gal·la Calvo i moltíssims
amics de Gaiates, Colles i Ens Vinculats.
En tot cas, la protagonista d’aquell acte va ser Gloria Silvestre Pérez,
autora de la polsera magdalenera guanyadora, amb el lema “Castelló,
de la muntanya a la mar”, entre els 44 dissenys presentats a concurs
aquest any. Va ser ella la primera en rebre-la, de mans de l’Alcaldessa.
Com no podie ser d’una altra manera, la Gaiata 15 Sequiol va estar
magníficament representada pels seus càrrecs del 2020, Lourdes
Moreno, Alejandra Sáez, acompanyats per la Presidenta de la comissió
Elisabeth Breva. Com també la nostra Dama de la Ciutat 2020, Àgueda
Ibars, acompanyant a la Reina Carmen.

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/97304/
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INSCRIU-TE AL CONCURS !!!
www.sequiol.es



MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/exaltacio-falla-les-arts/

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 2020 de la Falla
de les Arts, xiqueta Carla Aguilar Ijeilat, i de la Fallera Major 2020 Srta. Anabel Soria
Salvador.
Sequiol no va fallar a la cita i va acudir amb els seus màxims representants, la Madrina
infantil Alejandra Sáez Sisamón amb el President infantil Manel Rubio Llambrich, i la
Madrina Lourdes Climent Moreno, acompanyats pel vicepresident Jorge Martí Obiol.
Els amics de la Falla, amb el seu President Infantil 2020 Pablo Aguilar Ijeijat i el seu
President Manuel Cabrera Faus al capdavant, ens van acollir fantàsticament a sa casa,
donant als nostres xiquets un protagonisme i un tracte exquisit, i des d’ací els reiterem
el nostre més sincer agraïment.
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EXALTACIÓ FALLERES
MAJORS
FALLA DE LES ARTS 
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Per tercer any consecutiu, viatjava
fins la fira de mostres de Madrid
l’element més representatiu de les
nostres festes magdaleneres, la
Gaiata. En aquesta ocasió, es
tractava de la Gaiata Infantil de la
Ciutat 2020, és a dir, el monument
infantil guanyador les passades
festes i que com és ben conegut,
havia estat elaborat per la Comissió
de la Gaiata 15 Sequiol.
I per a ficar el fermall d’or a la
presència de Castelló en Fitur, la
recreació dels elements més
tradicionals de la Magdalena, les
canyes, les cintes i els rotllos, el
cartell de Festes, l’avanç de la
programació, música tradicional i,
per suposat, les Madrines i els
Presidents de les Gaiates, les
Dames de la Ciutat i les Reines De
les Festes 2020, Carmen Molina
Ramos i Gal·la Calvo Santolaria.
Tot un desplegament de
castellonerisme per a donar a
conèixer les nostres festes més
populars, i en aquest esdeveniment
no podia faltar el Sequiol. 

2020

25 GENER

FIRA INTERNACIONAL DE
TURISME , FITUR
 

 La Gaiata 15 va estar magníficament representada per la seua Madrina Lourdes Climent
Moreno i la seua Dama de la Ciutat Àgueda Ibars Agramunt, que amb la resta de comitiva
castellonera, van donar a conèixer les nostres tradicions i festes als milers de visitants de
la fira.

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/fitur/
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Dins l’acord de col·laboració signat per la Federació Gestora de Gaiates i La
Fundació Albinegra del C.E. Castelló, totes les comissions gaiateres estan assistint
als partits del gloriós a Castàlia, en una temporada 2019/2020 que està sent molt
emocionant, amb el nostre equip sempre als primers llocs de la classificació.
El diumenge 26 de gener ens va tocar als membres de la Comissió de la Gaiata 15
Sequiol que, en un nombrós grup, assistiren al camp i recolzaren el C.E. Castelló per
a que aquest s’alçara amb la victòria per 3 a 0 davant La Nucia CF. Al capdavant de
l’expedició sequiolera, els nostres màxims representants per a la Magdalena
2020, Lourdes, Alejandra, Manel i la Presidenta Elisabeth, magníficament abillats
amb la samarreta albinegra.
Molts èxits per al C.E. Castelló i PAM PAM ORELLUT!!!
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SEQUIOL A CASTÀLIA

 

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/cd-castello/
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