
PROGRAMACIÓ MES D’OCTUBRE 

CONTES DE LES QUATRE ESTACIONS 

Dimecres, 11, d’octubre a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Oferirem una sessió de contacontes i poesies relacionats amb el cicle de la 

natura on els animals i altres personatges, són els protagonistes. Totes aquestes 
històries estaran animades amb disfresses i titelles. 

L'Ajuntament de Benirredrà junt a InfoTV, organitzen ’última part de la  projecció 

del documental informatiu sobre els valencians que vivien als Estats Units en 1920. 

TALLER HALLOWEN 

Dilluns, 30 d’octubre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Taller de màscares terrorífiques de Halloween. Vine i crea la teua carasseta de  
goma eva del monstre que més t'agrade, per a lluir-la la nit més terrorífica de l’any. 
Anima’t i participa.  

nous cursos formaciÓ

PROJECCIÓ DOCUMENTAL: ADÉU, AMÈRICA (SEGON CAPÍTOL DE LA  

SÈRIE DEL MONTGÓ A MANHATTAN. VALENCIANS A NOVA YORK). 

Divendres, 27 d’octubre a les 19 h., Aula de Cultura. 

TALLER DE COSTURA, PUNT A PUNT 

Dissabtes de novembre (4-11-18 i 25) de 10:00 a 13:00 h. 

CAL APUNTAR-SE A LES OFICINES MUNICIPALS, FIN EL DIJOUS 2 

DE NOVEMBRE 

Taller de 20 hores de costura bàsica, dirigit al públic en general, que  

permetrà adquirir els coneixements necessaris per a realitzar  

componiments bàsics. Lloc: Antic Ajuntament.  

PREU: EMPADRONATS-GRATUÏT // NO EMPADRONATS: 20€

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “UN DIVÁN EN LA PLAYA” 

Dijous, 19 d’octubre, a les 20 h., Saló de Plenaris de l’Ajuntament. 

TALLER RECICLATGE RRR 

Dimecres, 18 d’octubre a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

L’Ajuntament de Benirredrà, juntament amb la col·laboració del COR-

Ecoembes, organitzen el taller RRR, per a xiquet/es de primària, on 

realitzarem activitats de conscienciació per a  donar una segona vida útil als 

residus i, de pas, aprendre a utilitzar els contenidors de recollida selectiva. 

Ramon Olaso, autor de la novel·la “Un diván en la playa”, ens farà la presentació 

de la seva última obra, on versa sobre la visió de la societat en la que vivim  

mitjançant la ment del personatge principal de la novel·la, Pol Milfontes... Un  

llibre interactiu perquè fa moltes referències musicals i literaries que porten a Pol 

a intentar comprendre el seu dia a dia. T’esperem! 

   EXPERIMENTS CIENTÍFICS 

Dimecres, 25 d’octubre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

T'agraden els experiments científics? En aquest taller coneixerem les propietats de 

les reaccions àcid-base a través de diferents experiments, aprendrem els principis 

bàsics de l'electricitat muntant un circuit elèctric, crearem el nostre primer i relliscós 

polímer i acabarem divertint-nos fent bombolles de sabó gegantes.  

Dilluns, 16 d’octubre a les 20 h., Aula de Cultura. 

El pròxim dilluns 16 d'octubre a les 20 hores, tindrà lloc a l'Aula   
de Cultura la inauguració de l'exposició itinerant, que recorre gran part dels 
pobles que formen el “Calaix Jove” de la Mancomunitat de la  Safor, on  
s’exposen obres de joves de tota la comarca. Aquesta estarà oberta al públic 
fins el pròxim 20 d’octubre. L'horari de visites serà de dilluns a divendres de 
17:30 a 19:30 h, i pel matí prèvia petició a les Oficines Municipal,  

EXPOSICIÓ CALAIX JOVE 

XERRADA: 

«CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL». 

Dijous, 19 d’octubre, a les 18 h., Aula de Cultura. 

L'activitat s'emmarca en el Programa Provincial de Benestar Social per 

a Dones 2017. La xerrada es planteja, des d'una perspectiva de  

gènere, la conciliació com a eina per a afrontar les necessitats   

derivades de les transformacions experimentades en la societat. 

Impartida per: Empar Aguado. 

DIA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 

Dimarts, 24 d’octubre, a les 18:30 h., Biblioteca 

Vine a celebrar amb nosaltres el dia gran de la Biblioteca, on realitzarem una 

atractiva Jornada d'Animació Lectora amb diverses activitats com: 1) el joc de la 

paraula escoltada a la paraula llegida 2) espais de Lectura, 3) el millor llibre per a 

cada lector/a, entre altres. No t’ho perdes! 

XERRADA: <<EL CERVELL MENEJA EL TEU COS>> 

Dimarts, 31 d’octubre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Jornada dirigida a la Gent Gran, dins de la programació de la Diputació 
de València, per tal de donar consells i maneres de com fer treballar el 
teu cervell, fer exercici, per a tindre una millor vida. Vos esperem! 
Impartida per: Laura Montalva. 

NOU CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

L’Ajuntament de Benirredrà junt amb l'Associació Fotogràfica de la Safor, organitzen un nou curs 
d’iniciació a la fotografia per a totes les persones que vulguen endinsar-se en aquest món. Les 
seves classes seran els dimecres a partir del 18 d’octubre al 13 de  desembre, de 20 a 21,30 
hores, a l’Antic Ajuntament. El seu preu és de: 20 € el curs. 

Cal apuntar-se a les Oficines Municipals de l’ajuntament, fins dimarts 17 d'octubre.



EIXIDES GRUP DE SENDERISME   “LA TERRETA” 

 Diumenge 15 d’octubre, Dia d’iniciació al senderisme. Ruta Marxuquera – Font de Lloret. 10 km.

Circular. Familiar. Fàcil. Al finalitzar dinar de convivència en L’Ermita.

 Diumenge 29 d’octubre, Segona Etapa Ruta dels Monestirs. Almiserà-Llutxent. 11 km. Lineal. Fa-

miliar. Moderat.

 Diumenge 5 de novembre, Ruta Planes – El Barrancs de L'Encantà. 12 km. Circular.

Familiar. Fàcil.

 Diumenge 19 de novembre, Ruta Orba – Presa d’Isbert. 11,300 km. Circular. Familiar. Fàcil.

 Diumenge 10 de desembre,  Ruta Barxeta-Mollo Roig-Alt de Barcella-Barxeta. 13,600 km.  Circular.

Familiar. Moderat.

 Dissabte 3 i Diumenge 4 de Febrer. Ruta senderista “La Creu dels Tres Regnes”, Racó d’Ademuz. 

Tot el que vulga formar part d’aquest grup, pot inscriure’s a l’Ajuntament omplint un formulari i fer-se soci. 

DIVERTIMÀGIA 

L'ADORN EN LA PREHISTÒRIA 

Dimecres, 29 de novembre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Dimecres, 22 de novembre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

T’agradaria convertir-te en un mag? Doncs Vine al divertit taller de màgia on rea-
litzarem una demostració d'efectes màgics sorprenents dirigits al públic infantil. 
Després comprovareu com es convertireu en verdaders mags. 

Divertit taller on reviurem les societats del Paleolític Superior i del  Neolític 
mitjançant les seues expressions artístiques (rèpliques,  materials 
d'elaboració de la vestimenta, decoració...) En acabar farem un adorn 
imitant els materials i les tècniques prehistòriques.  

      XERRADA: <<JUBILACIÓ>> 

Dimarts, 14 de novembre, a les 19 h., Aula de Cultura. 

Interessant jornada dirigida a la Gent Gran, dins de la Pogramació 
de la Diputació de València, per tal d’explicar i donar  consells de 
com podem gaudir la nostra vida, després de la jubilació. Vos esperem! 
Impartida per: Elisa Valía.   

PROGRAMACIÓ MES DE NOVEMBRE 
TALLER BARRAQUES VALENCIANES 

Dimecres, 8 de novembre, a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Oferim un taller amb l’objectiu que es done a conèixer les nostres  
riqueses culturals valencianes. En aquest cas es tracta de construir la 
teua pròpia barraca valenciana, típiques de la zona de l'Albufera i  
l'horta. 

XERRADA: 

<<EINES PRÀCTIQUES PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
L'ASSOCIACIONISME DE LES DONES A NIVELL LOCAL>> 

Interessant jornada de formació dirigida per a les dones impulsat, des de la Diputació de 
València. Tractarem sobre la participació ciutadana com a mode òptim d'actuar en 
democràcia i de construir-la, els seus mecanismes, l'associacionisme de les dones i molt 
més. Impartida per: Verònica Garcia. T'esperem! 

Dijous, 30 de novembre, a les 18:30 h., Aula de Cultura.




