
TALLER FERMALLS FALLERS 

Dimecres, 1 de març, a les 18:30 h., a l’Aula de Cultura. 

Estes falles llueix un bonic fermall faller a la teua brusa. 
Vine i realitza’t els teus fermalls fallers, on podràs 
combinar diversos tipus. Utilitzarem goma eva.  

CELEBRACIÓ SETMANA DE LA DONA 

L’Ajuntament de Benirredrà promocionarà la Setmana de la Dona, 
mitjançant diverses activitats. D’aquesta manera es commemora la lluita 
de la dona per la seua participació, en peus d'igualtat amb l'home, en la 
societat i en el seu desenvolupament íntegre com a persona.  

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “DEJADNOS DE CUENTOS” 
Dimecres, 8 de març, a les 18 h., a l’Aula de Cultura. 
Expossició commemorant el Dia de la Dona on les 
fotografies estan basades en els contes clàssics i originals 
dels Germans Grimm i Charles Perrault, La Cendosa... 
Prèviament a la inauguració de l’expossició hi haurà una 
XERRADA titulada: “El maltractament encobert en els 
contes de fades”. Vos esperem! 

CELEBRACIÓ DIA DE LA DONA 
L’associació de mestreses “Tyrius” organitzen un dinar el dia 8 de març, 
a l’Aula de Cultura, amb motiu de la celebració del dia de la dona.  
Amb la col·laboració de l’Ajuntament.   

EIXIDES GRUP DE SENDERISME “LA TERRETA” 
1- Dia i hora d’eixida: diumenge 12 de febrer. A les 

08:30 h, des de la Plaça de l’Ajuntament de Benirredrà. 
Ruta: “Ruta de les 4 Ermites Montgó” a Dénia.  
A l’acabar possibilitat de dinar a Dénia o voltants. 

2- Dia i hora d’eixida: diumenge 26 de febrer. A les 
08:30 h, des de la Plaça de l’Ajuntament de Benirredrà. 
Ruta: “Ruta Monestirs 2ª Etapa” Almiserà-Llutxent. A 
les 12:30h tindrem una visita guiada al Monestir de 
Llutxent. Preu bus + visita 10 €.  
A l’acabar tindrem un dinar, opcional, al bar "La Font" per un preu de 12 €. 

3- Dia i hora d’eixida: diumenge 12 de març. 
A les 08 h, a la RENFE de Xeraco. 
Ruta: “1ª Etapa Via Augusta. Camí del Cid, 
Camí de Sant Jaume, València-Silla”. 
A l’acabar tindrem un dinar a un restaurant de la zona (opcional)

Tota aquella persona que vulga formar part d’aquest grup, pot 
inscriure’s a l’Ajuntament omplint un formulari i fer-se soci. 
Compartirem noves aventures, descobrirem rutes interessants i 
coneixerem els voltants naturals d’altres pobles.

Regidoria de Cultura



INAUGURACIÓ EXPOSICIONS “ULLS DE MUSSOL” i “PLAYMOBIL” 

Dijous 26 de gener, a les 20 h. 

Tindrà lloc la inauguració per una banda del 
“Playmobil”, amb el muntatge per part de Yolanda 
Bustos, on reconstruirem una gran ciutat, amb 
personatges vestits d’època... Una gran ocasió per 
reviure aquestes peces clàssiques, durant dues 
setmanes.  

D’altra banda, l’exposició de pintura del Col·lectiu de Pintura de la Safor 
“Ulls de Mussol”, on veurem les últimes pintures realitzades per aficionats 
a les arts de la pintura. 

(Horari de visites: Matí de dilluns a divendres d’11 a 14 h. 

Vesprada: de dilluns a dijous de 18 a 20 h.) 

DIA DEL SENDERISTA 2017, A XERESA 

Diumenge 29 de gener, a les 08:30 h. 

Aquest dia es celebra el Dia del Senderista de la Comunitat 
Valenciana, a Xeresa. Aquest esdeveniment està organitzat 
per la FEMECV. És tracta d’una marxa senderista de 14 km 
tant per a majors com a menors.  

Cal apuntar-se al web fins el dijous 26 de gener de 2017: 
www.mychip.es Vos esperem! 

CONTACONTES: “MIRACLES DE LA NATURA” 

Dimecres, 1 de febrer, a les 18:30 h., a l’Aula de Cultura. 

Vine i celebra amb nosaltres la setmana de l’arbre, 
descobrint  els miracles de la natura, al què no li agrada 
fer màgia, vol ser cambrer, fuster, de tot menys mag, fins 
que descobreix que aqueixa és realment la seua vocació i 
aconsegueix ser el millor mag del món.  

En acabar farem un taller relacionat amb el conte. 

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA 

Dissabte, 4 de febrer, a les 18 h., al Poliesportiu Municipal. 

Quedarem al Poliesportiu Municipal de Benirredrà. 
Observarem amb l’ajuda d’un punter làser el nocturn 
cel de l’hivern. Observarem la Lluna creixent amb 
els seus cràters i mares. Després, farem un altra 
observació astronòmica dels planetes Venus i Mart 
amb les estrelles dobles.  

Organitza: Ajuntament de Benirredrà. 

CELEBRACIÓ DIA DE L’ARBRE 2017 
Diumenge, 5 de febrer, a les 11:00 h., al Parc del Cementeri. 
Celebrarem el dia de l’Arbre amb un esmorzar al Parc 
del Cementeri (caldrà dur esmorzar i beguda).  
En acabar reforestarem la zona del Puntal del Gat i 
voltants.  Porteu cadascú una aixada xicoteta. 
Lloc de trobada: Parc del Cementeri. Vos esperem! 

“II CONCERT DE FALLES” 
Dissabte, 11 de febrer, a les 18 h., al Museu Faller de Gandia. 
Patrocinat per l’Ajuntament de Benirredrà. 
II Concurs de Falles que organitza la Junta Local 
Fallera i que, estarà interpretat per la Banda de 
Benirredrà dirigida per José Vercher. S'estrenaran 
els Pasdobles dedicats a les Falleres Majors del 
2017, a més d'interpretar els més representatius 
del repertori festiu.  

TALLER MÀSCARES PER AL CARNESTOLTES 
Dimecres, 15 de febrer, a les 18:30 h., a 
l’Aula de Cultura. 
Amb motiu de les carnestoltes, l’Ajuntament de 
Benirredrà programa un taller pintat i decorat de 
màscares venecianes, amb temperas, purpurines, 
lluentons, plomes i granadures.  

PRESENTACIÓ MANEL ARCOS, LLIBRE “HISTORIAS DE RODERS” 
Dijous, 23 de febrer a les 20 h., al Saló de Plens de 
l’Ajuntament. 
El periodista i escriptor Manel Arcos, expert en 
bandolerisme valencià del segle XIX, ens presentarà el seu 
últim treball: “Historia de Roders”. 

Arreplega vuit relats curts sobre teatre de les gestes i 
malifetes i, que conviden a fer un viatge romàntic per 
diversos punts de la geografia valenciana. Alguns d'ells 
porten la signatura de novel·listes de renom, com és el cas 
de Vicente Blasco Ibáñez i Gabriel Miró. 
Vos esperem. 

CONCERT SOCIETAT MUSICAL DE BENIRREDRÀ 
Dissabte, 25 de febrer, a les 19 h., a l’Aula de Cultura. 
Amb motiu de la proximitat de les falles, la Banda de 
Benirredrà oferirà un concert, on s’interpretaran els Pasdobles 
Fallers dedicats a les Falleres Majors del 2017. 

http://www.mychip.es/



