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Butlletí Informatiu A.C. GAIATA 15 "SEQUIOL"



podràs veure tota la informació en 

PRESENTACIÓ GAIATA 11
"FORN DEL  PLA"

 
1 OCTUBRE 2022

HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-11-FORN-DEL-PLA-5/

La nit del dissabte 1
d’octubre, ens vam
tornar a trobar al Palau
de la Festa,  aquesta
vegada donava pas la
presentació oficial de la
Gaiata 11,  Forn del Pla,
on les Madrines de la
Gaiata 11,  Berta i  Lledó i
el President infantil  Pau,
van estar ben
acompanyats de la seva
comissió,  i  de la
representació d’Astèrix i
Obèlix,  sumant
nombrosos números de
ball,  que van entretenir
a tots all í .



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-9-LESPARTERA-3/

podràs veure tota la informació en 

8 OCTUBRE 2022

PRESENTACIÓ GAIATA 9
"L'ESPARTERA"

Focs artificials i una nit estupenda per
rebre la presentació de L’Espartera al
Palau de la Festa de Castelló. Aquesta

nit li tocava a la Madrina Reme i
Madrina Infantil Ariadna ser les

protagonistes de tot el públic fester.
Les reines de la Magdalena 2023,

Selene i Alejandra, acompanyades de
les respectives corts d’honor, membres
de la festa, sectors de gaiates, familiars

i amics, van estar la nit passada del 8
d’octubre al Palau per recolzar i donar-

los l’enhorabona a les madrines i a la
comissió de la Gaiata 9, L´Espartera.

..../...



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/FESTA-MARE-DE-DEU-DEL-PILAR/

podràs veure tota la informació en 

12 OCTUBRE 2022

FESTES DEL PILAR

El dia 12 d’octubre, el dia de la
Hispanitat,  és també la festa gran de
la Guàrdia Civil  i  és clar,  dia de
celebració de l ’onomàstica de totes
les dones que porten Pilar en nom seu.
I  és clar,  els castelloners celebrem
ben alt aquest gran dia.
Festa celebrada a tot Espanya, però
sobretot a la Comunitat Aragonesa,
d’on la Mare de Déu del Pilar n’és la
patrona. Una comunitat amb nombrosa
presència a la nostra ciutat i  fortes
arrels en aquesta.  Per això, i  com cada
any, convidats pel Centre Aragonès de
Castelló,  els nostres càrrecs per a la
Magdalena 2023, Adriana, Lucía i
Carlos,  acompanyats per el nostre
vicepresident Javier Rodríguez, van
acudir a l ’Església de la Santíssima
Trinitat per participar a l ’ofrena i
posterior missa en honor a la Verge
del Pilar.



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/FESTA-MARE-DE-DEU-DEL-PILAR/

podràs veure tota la informació en 

12 OCTUBRE 2022FESTES DEL PILAR

Les reines de la Magdalena 2023, Selene y Alejandra, les seves respectives Corts
d’Honor,  i  les Madrines i  Presidents dels sectors gaiaters,  van voler participar en

aquest acte, vestits amb els trages de llauradors i  l lauradores .
Un any més, no vam voler perdre l ’oportunitat de tornar a compartir  amb tants
veïns de la nostra ciutat que guarden les seves arrels a la comunitat d’Aragó i

junts celebrar el dia gran de la seva patrona, la Pilarica.



RÀPID NO T'OBLIDES
T'ESTEM ESPERANT



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/TASKEO-SEQUIOLER-OCTUBRE/

podràs veure tota la informació en 

12 OCTUBRE 2022

TASKEO SEQUIOLER

Ressorgint un nou repte
per a la família sequiolera,
després de tant de temps
de pandèmia, el dissabte
passat al migdia,  ens vam
reunir tots al cau de la
Gaiata per donar-li  una
segona oportunitat a
aquestes informals
reunions, però molt
divertides, que fa que
aquesta família s’uneix
molt més.
Així  doncs, decidim gaudir
d’una de les nostres
tradicions gastronòmiques
més reconegudes
internacionalment: la tapa.



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/TASKEO-SEQUIOLER-OCTUBRE/

podràs veure tota la informació en 

12 OCTUBRE 2022TASKEO SEQUIOLER

Així ,  queda establert “el dissabte de
cada mes”,  com la data de

convocatòria perquè tots aquells
comissionats i  comissionades que així

ho desitgin,  amb prèvia reserva
anticipada dels seus corresponents
tiquets,  es reuneixin al nostre Cau i
puguen degustar unes estupendes

tapes elaborades per la secció
d’esdeveniments de la nostra
associació.  Una activitat que,

Sequiol,  ha volgut obrir ,  també, a
socis i  amics de la nostra Gaiata.



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



En un nou capítol dels divendres al Cau, va ser un privilegi comptar amb la nostra la
Madrina, Adriana, que es va oferir a realitzar una activitat molt colorida i divertida, que

va entretenir molt als petits de la comissió sequiolera.
 

Després d'una petita explicació, es van posar mans a l'obra, i cadascú va treure els seus
dots artístics de pintura, per pintar i decorar, al gust particular, una samarreta, amb la

qual els nostres petits van experimentar i innovar.
.../...

PINTA LA TEVA SAMARRETA

DIVENDRES AL CAU



podràs veure tota la informació en 

PINTA LA TEVA SAMARRETA
DIVENDRES AL CAU



podràs veure tota la informació en 
HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-2-FADRELL-5/

El Palau de la Festa estava preparat per rebre la gaiata 2 Fadrell, i per a tal esdeveniment, les
Madrines de la Gaiata 2, Laura i Judith, van vindre ben escortades a la seva carrossa de somni.
Després de rebre amb aplaudiments les reines de la Magdalena 2023, Selene i Alejandra, que
tornaven de ser partícips d’un altre acte fester, va començar aquesta màgica presentació de

Fadrell. 
En acabar l’acte, vam rebre la visita dels màxims representants de la Gaiata 3 Porta del Sol, per
convidar-nos al seu acte de presentació la setmana que ve. Els nostres càrrecs 2023, Adriana,

Lucía i Carlos, van acceptar gustosament la invitació, acompanyats per un bon nombre de
sequiolos.

Enhorabona a la Gaiata 2!

15 D'OCTUBRE 2022

PRESENTACIÓ GAIATA 2
"FADRELL"



podràs veure tota la informació en 
HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-3-PORTA-DEL-SOL-5/

22 D'OCTUBRE 2022

PRESENTACIÓ GAIATA 3
"PORTA DEL SOL"

L’esplanada del Palau esclatava en focs
artificials al pas de les comissions de la Gaiata
3 “Porta del Sol”, acompanyada del ritme dels
tambors, així comença una nit més de palaus

a Castelló.
Era la nit de la Presentació oficial de la Gaiata

3, on les protagonistes Laura i Valeria,
acompanyades de la seva cort d’honor, van

il·luminar l’escenari un dissabte més al Palau
de la Festa

.../...
En acabar l’acte, vam rebre la visita dels

màxims representants de la Gaiata 5 “Hort
dels Corders”, per convidar-nos al seu acte de
presentació la propera setmana. Els nostres

càrrecs 2023 Adriana, Lucia i Carlos, van
recollir la invitació com a màxims

representants de Sequiol..



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/DIVENDRES-AL-CAU-%C2%A8HALLOWEEN%C2%A8/

podràs veure tota la informació en 

28 D'OCTUBRE 2022

DIVENDRES AL CAU "HALLOWEEN"

Arribada la data de la festivitat de Halloween,
els sequiolers decidim cada any per això,

aprofitar el darrer divendres del mes d’octubre,
per fer un taller de pintar-se la cara aprofitant

així la temàtica terrorífica pel dia que se
celebra.

 
Per això mateix, tota la nostra comissió

sequiolera va anar al cau un divendres més,
però aquesta vegada amb una vestimenta una
mica diferent. Allà ens vam poder trobar des de
la família més terrorífica, fins a les bruixes més

malvades dels contes.



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/DIVENDRES-AL-CAU-%C2%A8HALLOWEEN%C2%A8/

podràs veure tota la informació en 

28 D'OCTUBRE 2022DIVENDRES AL CAU "HALLOWEEN"



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/DIVENDRES-AL-CAU-%C2%A8HALLOWEEN%C2%A8/

podràs veure tota la informació en 

28 D'OCTUBRE 2022DIVENDRES AL CAU "HALLOWEEN"



HTTPS://SEQUIOL.ES/VL/PRESENTACIO-GAIATA-5-%C2%A8HORT-DEL-CORDERS%C2%A8/

podràs veure tota la informació en 

29 D'OCTUBRE 2022

PRESENTACIÓ GAIATA 5
"HORT DELS CORDERS"

El Palau de la Festa obria les portes
un dissabte més. Era la nit del sector
¨Hort del Corders¨. Amb la desfilada

de les seves comissions,
acompanyats per música tradicional i

focs artificials, arrencava la
presentació de la Gaiata 5.

En aquesta ocasió, el Palau de la
Festa va estar ambientat amb la

natura, aquesta que ens acompanya
des de sempre i la que ens

caracteritza sobretot a nosaltres ia la
nostra ciutat mediterrània.

.../...




