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JURAT XVII CONCURS
MAQUETES GAIATES
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MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/jurat-xvii-concurs-maquetes-gaiates/
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Són disset ja les edicions que porta celebrant-se aquest concurs
escolar. Una idea que s’inicià amb el col·legi del nostre barri,
l’Isidoro Andrés, i al que actualment s’han adherit deu col·legis i
instituts de la nostra Ciutat. Per dissetè any consecutiu, la
Gaiata 15 Sequiol convocava el concurs de maquetes de Gaiates
dirigit als escolars de la nostra ciutat, centres d'infantil i
primària, i instituts d'educació secundària.Aquest any s’havien
incrementat el nombre d’obres presentades, 254 maquetes
realitzades per quasi cinc-cents estudiants! Un any més, els
xiquets de Castelló van demostrar que la seua imaginació no té
límits. Vam poder veure gaiates de suro, fusta, plàstic o tela.
Detalls rematats amb vidrieres, capsuletes de café, escuradents,
palletes i fins i tot plastilina. Obres mestres fetes per uns
grandíssims artistes.       ... /... 

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/jurat-xvii-concurs-maquetes-gaiates/

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



VISITA DE LES REINES
AL ‘MATADERO’
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MES INFORMACIÓ A:  https://sequiol.es/vl/visita-de-les-reines-al-matadero-3/

A pocs dies del començament de les nostres festes
fundacionals, i després de mesos i mesos d’intensa feina,
els equips gaiaters de construcció dels monuments, rebien
un fort recolzament amb la visita al magatzem municipal
d’una àmplia representació de la Corporació Municipal,
encapçalada pels edils de Festes Pilar Escuder i d’esports,
Omar Braina, així com de les Reines de les Festes, Carmen i
Gal·la, i les seues Corts d’Honor, entre elles, la nostra
estimada Àgueda.
                                                     ... / ...



INSCRIU-TE AL CONCURS !!!
WWW.SEQUIOL.ES



BATEIG GAIATES
2020

--
MARÇ

07

MES INFORMACIÓ A:  https://sequiol.es/vl/bateig-de-les-gaiates-3/

" EN UN DISSABTE

CARREGAT D’ACTES,

EL COLOFÓ EL

FICARIA EL BATEIG

DE LES NOSTRES

GAIATES "
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 La Magdalena s'acostava, ja estava quasi tot preparat i com no, els nostres
monuments rebien els últims retocs per a estar a punt en el seu acte de
presentació.
Rodejats de tots els membres de les Comissions de la Gaiata 15 Sequiol, les
nostres Madrines Lourdes i Alejandra i els nostres presidents Marc i Elisabeth,
duien a terme l'acte de bateig dels monuments gaiaters per a la Magdalena
2020 trencant sengles botelles de cava.                                ... / ...
                                                     

MES INFORMACIÓ A:  https://sequiol.es/vl/bateig-de-les-gaiates-3/



PREGONERS,
MAGDALENA 2020
MARC OSORIO CAZORLA

2020

07 MARÇ

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelló, congregava a una àmplia
representació del món de la Festa, amb ganes d’escoltar, per primera
vegada, la veu dels qui havien de ser els Pregoners en les properes i ja
imminents festes de la Magdalena 2020.

Després de rebre els pergamins acreditatius del seu càrrec, de mans
de l’Alcaldessa Amparo Marco, els pregoners de la Magdalena
demostraven les qualitats que els han fet mereixedors de la tasca
d’anunciar les festes a la ciutat en nom de la seua màxima autoritat.
                                                                                     ... / ...

MES INFORMACIÓ A: https://sequiol.es/vl/pregoners-magdalena-2020/
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