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 LLIURAMENT DE PREMIS

DE LA XVIII EDICIÓ DEL

CONCURS ESCOLAR DE

MAQUETES “CIUTAT DE
CASTELLÓ”

 2021
JUNY
17

podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/lliurament-de-premis-de-la-xviii-edicio-del-concurs-escolar-de-maquetes-ciutat-de-castello/

GUANYADOR ABSOLUT DEL CONCURS

 PREMIO LORENZO RAMÍREZ

NICOLAS CABELLO PEREZ



podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/lliurament-de-premis-de-la-xviii-edicio-del-concurs-escolar-de-maquetes-ciutat-de-castello/

guanyadors i guanyadores

de la fase local -un altaveu

bluetooth-:

 

– LEONOR PONS VICENTE

– LAURA PASCUAL POLO

– JULYEN PORTEIRO

– SOFIA STANCIU STEFAN

– JAVIER TORMO CELADES

– SERGIO GIMENEZ

JIMENEZ

– AITANA RUS

– CLARA VICENT

i els i les finalistes -auriculars sense fils, cortesia de Centre Comercial Carrefour Castelló-:

– VICTORIA FABREGAT CARRO

– CLARA BLANCH BIEL.

En la segona part de l’acte, es va completar el lliurament d’obsequis als guanyadors i

guanyadores de la fase local:

– IRENE NEGRO GARCIA

– LAURA GARCIA CAUSANILLES

– MARIA ESCUDER GRANELL

– LUCIA RODRIGUEZ SAEZ

– NORA AGUILELLA MENDEZ

– SARA PASTOR PIÑON

– LUCIA PORCAR MONTAÑES

– REBECA ANDRONACHE

i a la resta de finalistes:

– LAURA GUZMAN CASTELL

– RAQUEL CANALES SOS

– ISABEL CRESPO BARREDA

– MARTA CANALES SOS

https://sequiol.es/vl/lliurament-de-premis-de-la-xviii-edicio-del-concurs-escolar-de-maquetes-ciutat-de-castello/

GUANYADORS I GUANYADORES 



podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/lliurament-de-premis-de-la-xviii-edicio-del-concurs-escolar-de-maquetes-ciutat-de-castello/

A continuació es va fer lliurament dels detalls -una Tauleta, gentilesa del Centre

Comercial Carrefour Castelló – a la guanyadora del tercer premi:

– LUCIA GUZMAN CASTELL

i a la guanyadora del segon premi:

– IRENE MIR GONZALEZ.

I tancant el lliurament de premis, es va fer lliurament al guanyador absolut del

concurs – premio Lorenzo Ramírez- a:

– NICOLAS CABELLO PEREZ

consistent en un ordinador personal -gentilesa de centre comercial Carrefour

Castelló-, lliurat per la Reina de les Festes, Gal·la Calvo, i de la litografia de l’obra del

pintor Lorenzo Ramírez, que dóna nom al premi, lliurada pel Director Territorial,

Alfred Remolar.



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

podràs veure tota la informació en 

EN BREU ES PUBLICARÀ
CONCURS 2022

NO HO DUBTES INSCRIU-TE



 PREMIS DEL LA FUNDACIÓ

CAIXA CASTELLÓ
 2021
JUNY
21

podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/lliurament-de-premis-del-la-fundacio-caixa-castello-al-guanyador-del-xviii-concurs-escolar-de-
maquetes-de-gaiata-ciutat-de-castello/

Aquest premi consisteix a convidar a

passar -a Nicolás i a tots els seus

companys de classe- un dia en la

Colònia Seidia Benassal; centre

mediambiental i d'oci de la Fundació

en el qual es desenvolupen diferents

programes d'educació ambiental

amb activitats en l'àmbit del bosc

mediterrani i el medi rural. 

Una intensa jornada on podran entrar

en contacte amb el medi natural

mitjançant activitats lúdiques i

participatives que fomenten la

creativitat i potencien l'autonomia, la

convivència i el progrés personal a

través de diferents dinàmiques com a

jocs tradicionals i cooperatius, tallers

creatius i mediambientals.



Gràcies !!!

COL·LEGIS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D'ALUMNES



podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/missa-sant-cristofol/

COM CADA ANY, EL SEGON DISSABTE

DEL MES DE JULIOL, CASTELLÓ

HONRA A SANT CRISTÒFOL, UN DELS

PATRONS DE LA CIUTAT.

MISSA SANT CRISTOFOL
 10 de juliol de 2021

https://sequiol.es/vl/missa-sant-cristofol/


podràs veure tota la informació en 
https://sequiol.es/vl/missa-sant-cristofol/

Enguany, la data ha estat

el 10 de juliol i, aquest dia,

a les 12 del matí, en

l’esmentada Seu, es va

donar cita una àmplia

representació del món

festiu de la ciutat, amb les

Reines i les seves

respectives Corts d’Honor

-entre les quals comptem

amb Águeda Ibars, com a

Dama de la ciutat-

autoritats i representants

de les diferents

comissions de sector i

d’altres ens festers com la

Federació de Colles o la

Germandat dels Cavallers

de la Conquesta.

En representació de l’A. C. Gaiata 15

Sequiol, van assistir a l’acte la seva

Madrina, Lourdes Climent; la seva

Madrina Infantil, Alejandra Saéz i el seu

President Infantil, Manel Rubio,

acompanyats pel vicepresident Javier

Rodríguez. A més destacar també la

presència d’uns altres Sequiol@s, com

de Marc Osorio, Pregoner Infantil o

Jorge Martí, component de la

Comissió, entre altres comissionats

del Sequiol.




