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"ROTLLO I CANYA"
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https://sequiol.es/vl/concert-commemoratiu-del-75e-aniversari-del-rotllo-i-canya/

En la Magdalena del 2020, anàvem a celebrar el 75é aniversari de les nostres
festes, de les festes tal com les coneixem en l'actualitat.

Però aquest any també hi havia una cita  molt important, la commemoració
del 75é aniversari del naixement d'un dels símbols més emblemàtics de les
nostres festes, el pasdoble que  les identifica, l'entranyable "Rotllo i Canya".

La cita, històrica, tènia que haver estat el 3 de febrer, perquè aquest dia de
l'any 1946, una plaça de bous, plena a vessar. triava, com a pasdoble rei de les
festes de la Magdalena, l'obra proposada per José García. Molt aviat, el
pasdoble es convertiria en l'himne no oficial de la ciutat i posaria música als
moments més estimats de generacions de castellonecs i castellonenques.

Altres peces finalistes van ser “Aires llevantins” de Bernabé Sanchis, “Gaiates i
traques” de Joaquín Sanchis, i “Castalia” dels germans Teruel.

podràs veure tota la informació en 
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A poc a poc, les coses van tornant una mica a la

normalitat i permet anar fent actes i

esdeveniments que, abans de la pandèmia, era

l'activitat freqüent per a l'associació. Això sí,

encara amb moltíssimes precaucions,

complint amb totes les prescripcions d'higiene

i de seguretat i amb les mesures preventives

establertes de distància de seguretat, ús de

màscara i aforament limitat. Sota aquestes

premisses, l'associació, va convocar

l'Assemblea General de l'associació per al

divendres 28 de maig i, en l'ordre del dia del

qual, s'incloïa l'aprovació dels comptes de

l'exercici de la Magdalena 2021 -un atípic

exercici que hem hagut de sofrir, per la maleïda

pandèmia- així com l'aprovació del nou

reglament de règim intern i funcionament

(aprovat en l'última reunió de Junta Directiva, i

que havia de passar el preceptiu vistiplau del

ple de l'Assemblea General, com així resen els

estatuts d'aquesta associació).

https://sequiol.es/vl/assemblea-general-de-lassociacio-cultural-gaiata-15-sequiol/
podràs veure tota la informació en 



ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL GAIATA 15 SEQUIOL.

https://sequiol.es/vl/assemblea-general-de-lassociacio-cultural-gaiata-15-sequiol/
podràs veure tota la informació en 

aprovació resultats

2021

aprovació nouReglament

ELECCIÓ

TRESORERA



RÀPID NO T'OBLIDES
T'ESTEM ESPERANT



   No era el primer dissabte de maig, més aviat l'últim, però el lloc i l'hora

era l'habitual. No va ser una edició més de la “Festa de la Rosa”, era una

edició especial, per molts aspectes. Per la data, com ja hem indicat,

perquè no va haver-hi el tradicional concurs i, sobretot, perquè ha estat

un dels primers actes que s'han celebrat amb públic.

            Aquesta edició de la “Festa de la Rosa” passarà a la història, entre

altres coses, perquè es van haver de guardar les mesures sanitàries que

l'actualitat imposa, com  entrada escalonada des de diferents punts,

recinte delimitat i només entrada amb invitació, separació entre cadires

i utilització, en tot moment, de les màscares.
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podràs veure tota la informació en https://sequiol.es/vl/festa-de-la-rosa-2021/



festa de la rosa

podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/missa-de-la-reial-confraria-de-la-nostra-senyora-del-lledo-eucaristia-infantil/



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/HISTORIC/CONCURS-MAQUETES/



MISSA DE LA REIAL CONFRARIA DE LA
NOSTRA SENYORA DEL LLEDÓ -
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https://sequiol.es/vl/missa-de-la-reial-confraria-de-la-nostra-senyora-del-lledo-eucaristia-infantil-2/

podràs veure tota la informació en 



https://sequiol.es/vl/missa-de-la-reial-confraria-de-la-nostra-senyora-del-lledo-eucaristia-infantil-2/

MISSA DE LA REIAL CONFRARIA DE LA NOSTRA
SENYORA DEL LLEDÓ - EUCARISTIA INFANTIL

podràs veure tota la informació en 

  Amb els actes programats dins

de la nova normalitat, la Reial

Confraria de la Mare de Déu del

Lledó va organitzar, l'últim

diumenge del mes de maig de

2021, una Missa Infantil. Un acte

relativament nou perquè es

realitza des de fa tres anys, amb

excepció de l'any passat que es

va haver de suspendre pel

coronavirus.

            Un acte singular i ple de

bullícia perquè va dirigit als més

joves, la qual cosa confereix a la

Basílica un halo d'il·lusió i alegria

conseqüència de concentrar un

important nombre de nens i

nenes als peus de la Lledonera
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