
“PUTXERO”  DELS FESTERS CASATS 

Dissabte, 1 de juliol, a les 22:00 h., c/ Ample 

MISSA I DINAR EN HONOR AL PATRÓ DELS JUBILATS I 

PENSIONISTES DE BENIRREDRÀ 

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 GENT DEL POBLE +50 

Dissabte, 8 de juliol, a les 21:30 h., Palau Miramar 

Al Palau Miramar de Piles, tindrà lloc el sopar de la gent del poble a 
partir de 50 anys. On hi haurà un sopar amb ball i sorpreses. El seu 
preu és de 28 € per persona. Més informació a les oficines municipals 
o als telèfons de contacte:  

618 32 71 32 —  654 48 67 33  —   653 56 89 27  

TERRA DE MUNTANYA: GIRA CULTURAL  

Dimarts, 11 de juliol, a les 21:00 h., Plaça de l’Església 

Presentació, a la Plaça de l’Església, del llibre "Diània Terra       

Nostra” de l’autor Just I. Sellés. On ens parlaran sobre un emocio-

nant viatge fotogràfic pels fabulosos paisatges de la nostra terra. 

En acabar hi haurà un refrigeri per a tots els assistents, on  farem una 

breu tertúlia per tal de comentar el tema tractat a la gira cultural i fer 

comboi. Vos esperem! 

INTERCANVI DE BANDES 

Dijous , 13 de juliol, a les 20:00 h., Plaça de l’Església 

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  l'Agrupació Artístico- Musical Sta. Bàrbara de 

Piles. Abans realitzaran una Cercavila pel poble amb les dues bandes de 

música. Vos esperem! “GAUDIM DE LA MÚSICA” 

FESTA VERGE DEL CARME 

Divendres, 14 de juliol, a les 20:00 h., Aula de Cultura 

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. 

CONCERT INTERCANVI DE COLLES 

Diumenge, 16 de juliol, a les 12:00 h., Aula de Cultura 

Diumenge, 23 de juliol, a les  14:00 h., Aula de Cultura 

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’Ajunta-

ment. Una manera de fer comboi entre la nostra gent gran. 

CAMPIONAT 12 HORES DE TRUC 

Dissabte, 29 de juliol, al c/ Ample 

Campionat 12 hores de Truc al C/ Ample, a càrrec de l’Associació dels Festers 

AL POLIESPORTIU MUNICIPAL A LES 22:30 H 

GAUIDIM DEL CINEMA A LA FRESCA AMB BONA COMPANYIA,  SEGUIM FENT POBLE 

CINEMA D’ESTIU “A LA FRESCA” 

PROGRAMACIÓ MES DE JULIOL: 

La Colla de Dolçainers i Tabaleters de La Safor, juntament amb l’A.C. 

Contrabanda de Benirredrà, realitzaran un concert d’intercanvis de 

colles de dolçaina i tabalets on interpretaran diverses peces musicals. 

DISSABTE 1 de JULIOL                  dissabte 8 de juliol                DISSABTE 15 DE JULIOL 

Villaviciosa de al lado                           Canta                                              Vaiana 

           DISSABTE 22 de JULIOL                                    dissabte 29 de juliol        

                       Zootrópolis                                           Animales Fantásticos                                                                                            

             y dónde encontrarlos                        



 

PROGRAMACIÓ MES D’AGOST: 

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 “ III Concurs de Fotografia”, on la fotografia guanya-

dora serà portada d ’ enguany del Llibre del Poble. El premi consistirà en 

una compensació econòmica repartits de la següent manera: 

 Primer Premi: una quantia econòmica de 100 € i la publicació de la  
     fotografia com a “Portada del Llibre de Festes” de 2017. 

     Segon Premi: una quantia econòmica de 50 € i la publicació de la fotografia 
     a la contraportada del llibre. 

     Tercer Premi: la publicació de la fotografia a la contraportada del llibre. 

Termini presentació fotografies; fins el 6 de juliol a les 14 hores.  

Lliurament premis: 7 de juliol a les 20 hores. Més informació a les Oficines Municipals o 

web: www.benirredra.es  

CONCURSOS I PREMIS 

PARTICIPA AL LLIBRE DE FESTES 2017 

VIII EDICIÓ PREMIS AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC DE BENIRREDRÀ 

L’Ajuntament de Benirredrà ha convocat els “VIII Premis al Millor Expedient 
Acadèmic”, a estudiants del municipi. Una iniciativa que va per la vuitena 
edició que premia l’esforç i dedicació durant tot el curs acadèmic, en les cate-
gories 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 fins el 14 de juliol de 
2017,a les 14 hores, 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 19 de juliol a les 
20:00 hores a l’Ajuntament de Benirredrà. 

SOPAR EIVISSENC FALLA BENIRREDRÀ 

Dissabte, 5 d’agost, a les 22:00 h., al c/ Ample  

“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.  

VIII CONCURS DE PAELLES DE BENIRREDRÀ 

Diumenge, 6 d’agost, a les 12:30 h., al c/ Ample 

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 10 de juliol, a les Oficines Municipals o Biblioteca. 

CONCERT A.C. CONTRABANDA BENIRREDRÀ 

Dimarts, 8 d’agost, a les 21:00 h., a la Plaça de l’Església 

L’A.C. de Benirredrà interpretarà un concert a la fresca, amb motiu de la 

proximitat de les Festes Patronals. Vos esperem! 

http://www.benirredra.es

