
ACTIVITATS CULTURALS 
FESTIVAL ZUMBA 

 Divendres, 1 de juliol, a les 20 h. 
Mostra de ZUMBA fi de curs a  les 20 h, a l’Aula 
de Cultura de l’Ajuntament. T’esperem. 

“PUTXERO”  DELS FESTERS CASATS 
 Dissabte, 2 de juliol, a les 22 h. 

La comissió dels festers casats organitza “La Nit 
del Putxero”  al C/ Ample. Cal apuntar-se a les 
llistes dels bars. El preu és de 10 € per persona. 

SOPAR AMES DE CASA TYRIUS 
 Divendres, 8 de juliol, a les 22 h. 
A la Plaça de l’Església a les 22 hores, tindrà lloc el 
tradicional sopar d’estiu de les ames de casa de 
l’Associació Tyrius de Benirredrà. 

TALLER D’ORXATA 
 Dijous, 14 de juliol, a les 18:30 h. 

Taller  de fabricació d’orxata 
natural,  a  les  18:30 h  a  

l’Aula de Cultura de Ajuntament. Vine i gaudeix 
d’una experiència refrescant i Tradicional!.  
Cal apuntar-se a les Oficines Municipals o 
Biblioteca fins dimarts 12 de juliol. Taller gratuït. 

FESTA VERGE DEL CARME 
 Divendres, 15 de juliol, a les 20 h. 
Missa en honor a la Verge del Carme, a les 20 h. 
A continuació tindrà lloc el sopar per a les 
festeres, a l’Aula de Cultura. 

TERRA DE MUNTANYA: GIRA CULTURAL 
 Dimecres, 20 de juliol, a les 20:30 h. 

Presentació, a la Plaça de l’Església, de 
la novel·la històrica "Al Azraq, el Blau. 
Crònica de la conquesta de La 
Muntanya". On ens parlaran sobre la 

conquesta de Jaume I com mai ens l'han contada. 
En acabar sopar d’entrepà, on l’Ajuntament posarà 
les taules, cadires i beguda per als assistents. Cal 
apuntar-se a les Oficines Municipals o Biblioteca 
fins el dilluns 18 de juliol. 

CAMPIONAT 12 HORES DE TRUC 
 Dissabte, 30 de juliol. 
Campionat 12 hores de Truc al C/ Ample, a 
càrrec de l’Associació dels Festers Casats. 
MISSA I DINAR EN HONOR AL PATRÓ DELS 
JUBILATS I PENSIONISTES DE BENIRREDRÀ 
 Diumenge, 31 de juliol, a les  14 h. 
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Benirredrà, celebraran un dinar en honor al seu 
patró, Santa Ana i Sant Joaquin, a l’Aula de 
Cultura de l’Ajuntament. Una manera de fer 
comboi entre la nostra gent gran. 
Cal apuntar-se al Llar dels Jubilats, del 12 al 
15 de juliol en horari de 19:30 a 20:30 h. 

INTERCANVI DE BANDES 
 Dijous , 4 d’agost, a les 21:30 h. 

La Societat Musical de Benirredrà, et 
convida a l’INTERCANVI DE 
BANDES, que tindrà lloc a la Plaça 

de l’Església, entre la Banda de Musical  de  
Benirredrà  i  la  Societat Musical de Barx. Abans 
realitzaran una Cercavila pel poble amb les dues 
bandes de música. 

Vos esperem! “GAUDIM DE LA MÚSICA” 
 

SOPAR EIVISSENC FALLA BENIRREDRÀ 
 Dissabte, 6 d’agost.  

“Sopar Eivissenc” al Carrer Ample. Per a 
més informació i apuntar-se, cal anar a la 
Falla. Gaudirem d’una nit diferent 

amenitzat amb disc-mòbil.  
VII CONCURS DE PAELLES DE BENIRREDRÀ 
 Diumenge, 7 d’agost. 
L’Ajuntament posarà el recapte per a gaudir 
d’aquesta festa amb els veïns/es, 
amics i participar del concurs. 
Preu simbòlic: de 2€ per persona. 
Inscripció a partir de dilluns 11 de juliol, a 
les Oficines Municipals i Biblioteca Municipal. 

CINEMA D’ESTIU “A LA FRESCA” 
AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

A LES 22:30 H 
Dissabte, 2 de juliol               Dissabte, 9 de juliol 
     “DEL REVÉS”                     “GUARDIANES DE 
                                                       LA GALAXIA” 
 

 

 

 

 

 

Dissabte, 16 de juliol              Dissabte, 23 de juliol 
“ATRAPA LA BANDERA”      “OCHO APELLIDOS 
                                                       CATALANES” 
 

 

      

 

 

 

 

Dissabte, 30 de juliol 
“EL VIAJE DE ARLO” 

 
 

 

 
 

 

 

FEM VIDA ALS NOSTRES CARRERS        
SEGUIM FENT POBLE 



VISITA ECOMÒBIL A BENIRREDRÀ 
 Dijous, 21 de juliol. 

L'Ajuntament de 
Benirredrà rebrà la 
visita de l’Ecomòbil. 
Estarà al llarg de tot el 
matí a la Plaça de 
l'església, per informar 
a tots els veïns/es que 
vulguen passar-se. 

A més a més, els xiquets i xiquetes de l’ Escoleta 
d’Estiu 2016, també visitarà a “l’Ecoparc Mòbil”, on 
se'ls ensenyarà què són els ecoparcs, com millorar 
els hàbits de reciclatge i com utilitzar aquests 
espais coneguts com a punts nets. 

“Seguir millorant pel Medi ambient”. 

CONCURSOS I PREMIS 
PARTICIPA AL LLIBRE DE FESTES 2016 

L'Ajuntament de Benirredrà amb la 
finalitat de fomentar la participació 
ciutadana dels veïns/es del municipi 
durant les festes patronals, vos 
animem a col·laborar en la confecció 
del Llibre mitjançant el “ II Concurs 
de Fotografia”, on la fotografia 

guanyadora serà portada enguany del Llibre del 
Poble. El premi consistirà en una compensació 
econòmica de 150 €, per a la fotografia elegida. 

Termini presentació fotografies; fins el 6 de juliol. 
Lliurament premi: 8 de juliol a les 20 hores. Més 
informació a les Oficines Municipals o web: 
www.benirredra.es  
També podeu participar aportant fotografies, 
articles, o altres aportacions que representen      
el nostre poble i la seua gent. 
El termini p e r  a  f e r  l e s  v o s t r e s  
a p o r t a c i o n s  s e r à  fins e l  divendres 15 de 
juliol, les oficines de l’Ajuntament de Benirredrà. 

VII EDICIÓ PREMIS AL MILLOR EXPEDIENT 
ACADÈMIC DE BENIRREDRÀ 

L’Ajuntament de Benirredrà ha 
convocat els “VII Premis al 
Millor Expedient Acadèmic”, 
a estudiants del municipi. Una 
iniciativa que va per la setena 

edició que premia l’esforç i dedicació durant tot el 
curs acadèmic, en les categories d’Educació 
Secundària (ESO) amb un premi de 50 €, 
Batxillerat amb un premi de 100 €,  o Graus 
Formatius i Universitat, amb un premi de 150 €, 

Els alumnes que desitgen participar s’hauran 
d'inscriure's abans del 20 de juliol de 2016, 
emplenant la sol·licitud d'inscripció que es disposa 
a l'Ajuntament, Biblioteca i al web municipal. 

El lliurament dels premis es farà el dia 22 de 
juliol a les 19:00 hores a l’Ajuntament de 
Benirredrà. 

ATENCIÓ ABOCAMENTS DE FEM  
L’horari d’estiu per a TIRAR EL FEM és: de 21 a 
0 hores. Recordeu els dissabtes no tirem el fem, 
ja que no hi ha recollida i serà motiu de sanció. 
Respectem-lo, per una bona convivència i per les 
molèsties que pugen causar als nostres veïns/es. 

ATENCIÓ GOVERN MUNICIPAL ALS 
VEÏNS/ES 

S’apropen uns dies especials per al nostre poble, 
on l’associacionisme, gaudir de la gent, donar vida 
als nostres carrers, fer poble i celebrar, serà la 
nota que marcarà aquestes setmanes.  

Volem que els nostres veïns i veïnes gaudisquen 
de la festa, i disculpeu per les molèsties que es 
puguen ocasionar. 

Si teniu algun suggeriment o queixa, no dubteu en 
fer-nos-la saber a les Oficines Municipals o 
mitjançant correu electrònic (benirredra@gva.es)  

PASSEU BON ESTIU! 

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL D’ESTIU 
BENIRREDRÀ 2016 

 

 

 

 

Visita: www.benirredra.es 
Twitter: @Benirredra 

Facebook: Ajuntament de Benirredrà 
Correu electrònic: benirredra@gva.es 

 
 
 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I FESTES 
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