
CELEBRACIÓ SETMANA DE LA DONA 

Diumenge 1 de març, a les 10 h, Poliesportiu Municipal

Prepara't la Cursa de la Dona!   

Sessió d'entrenament amb l'entrenador personal, 
Miguel Angel García, per a la Cursa de la Dona. 
Hi haurà un detall per a les participants.
Anima't i participa!

Dijous 5 de març, a les 19 h, Aula de Cultura

Contacontes Adolescents-Adults
 "La Ventafocs que no volia menjar perdius"

Una versió moderna, real, i en clau d'humor, de ventafocs i 
prínceps que han de buscar la millor manera de ser feliços, 
a pesar de tot. Un conte que encanta a les noves 
generacions de joves i als lectors de sempre.

Divendres 6 de març, a les 19 h, Aula de Cultura

Mostra "Holi Bollywood"

El Grup de Dansa "Bollywood" de l'Escola Municipal 
de Formació de Benirredrà, presenta l'espectacle 
"Holi Bollywood". Entrada lliure!
Vine i gaudiex d'altres cultures!

Dissabte 7  de març, a les 14 h, Aula de Cultura

Dinar en Honor al Dia de la Dona

Encontre de dones per a commemorar el Dia de la Dona amb 
un dinar d'entrepà, organitzat per l'Associació de Mestresses 
de casa "Tyrius" de Benirredrà on posaran la picadeta i la 
beguda. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benirredrà.

Diumenge 29 de març, a les 11 h, Avinguda de les Esclaves

XIII Cursa de la Dona

L'ajuntament de Benirredrà, tradicionalment Km 1 de la cursa, està habilitat 
com a PUNT D'INSCRIPCIÓ OFICIAL de la cursa, en horari d'11 a 14:30 h., on 
aquelles dones interessades poden apuntar-se i fer el pagament a les oficines 
municipals fins el 17 de març. Preu 6 €. I del 18 al 25 de març,  també poden 
apuntar-se amb un preu de 10 €.  
Més informació en: https://cursadeladonagandia.com/



Taller de pintat i decorat de màscares venecianes, cada 
xiquet/a tindrà la seua màscara i la podrà pintar amb 
temperes, purpurines, lluentons, plomes i granadures.
Es farà una xicoteta explicació del significat del carnestoltes al 
llarg de la història i el perquè de la utilització de les màscares i 
disfresses.

Dimecres 19 de febrer, a les 17:30 h, Aula de Cultura

TALLER DE MÁSCARES DE CARNESTOLTES

FEBRER 
Dimecres 26 de febrer, a les 17:30 h, Aula de Cultura

Primera activitat del DIA DE L'ARBRE, amb una 
exposició de llavors, baines i plantes, explicant als 
xiquets i xiquetes com naix, creix i es reprodueix un  
arbre.
Es contaran dos contes: LLIMONERS I 
TARONGERS I, L’OLIVERA.
Com a Taller addicional als contacontes 
farem un Taronger amb cartolina per a cada 
xiquet/a.

ACTIVITATS DIA DE L'ARBRE 

Entre Comarques es tracta d'un programa 
de visites turístiques guiades per les 
comarques de la Vall d’Albaida, la Ribera 
Alta, la Ribera Baixa i la Safor-Valldigna.

Mitjaçant aquest es dóna a conéixer la 
gran varietat de recursos històrics, 
artístics, culturals, naturals, festius i 
tradicionals de gran valor patrimonial, 
monumental, ecològic i paisatgístic dels 
municipis participants.

Inscripcions per a participar al web: 
https://www.servientradas.com/
eventos.html?cnt=631&origin=QR2001

De l'1 de febrer al 13 de juny de 2020

RUTES TURISTIQUES ENTRE COMARQUES 2020

MARÇ 

TALLER DE FERMALLS FALLERS PER AL BRUSÓ 

Dimecres 11 de març, a les 17:30 h, Aula de Cultura

Vine i participa al taller de fermalls fallers i 
aquestes falles llueix-ne un ben bonic al teu 
brusó. 
Un taller personalitzat on utilizarem goma eva, 
teles falleres i gots reciclats per a crear-te 
un fermall i, pugues viure les falles amb el 
major i més autèntic esperit faller.

DONACIÓ DE SANG

Dijous 12 de març, de 17 a 20 h, Aula de Cultura

Darrere  de  cada  Donant,  hi  ha  un  heroi, dóna  sang. 
SER DONANT NO PASSA DE MODA ! 

Més informació d'aquestes rutes al web: 
https://www.valenciaturisme.org/blog/
entre-comarques-2019/

Diumenge 8 de març, a les 10:30 h, Parc del Cementeri

Segona activitat DIA DE L'ARBRE amb un esmorzar 
al Parc del Cementeri on l'Ajuntament 
posarà esmorzar i  beguda.
Després reforestarem la zona de la muntanya del 
depòsit d'aigua. Porteu una aixada xicoteta.




