
PROGRAMACIÓ MES DE DESEMBRE 

Dimecres, 20 de desembre, a les 19 h., Antic Ajuntament. 

Aprèn a decorar la taula estos Nadals, amb la teua imaginació, 

il·lusió i amb l’esperit nadalenc. Tots junts mitjançant pinyes, 

rames de pi, ciris. Aconseguirem fer una decoració especial i única.  

TALLER DECORACIÓ DE NADAL 

Dimarts, 12 i 19 de desembre, a les 18 h., Aula de Cultura 

Dia 12: Taller de manualitats amb per treballar conjuntament en 
família. Es faran activitats amb fang, on podreu crear els vostres 

regals per a nadal, amb formes creatives.

Dia 19: Continuació del taller de fang on es pintaran les figures 
creades a l’anterior taller.  

Passarem junts una molt bona vesprada on la imaginació i el 

treball en equip seran el és important. Animeu-vos.  

TALLER MANUALITATS AMB FANG  

Dimecres, 13 de desembre, a les 18 h., Aula de Cultura. 

TALLER TARGETES DE NADAL  

L’Ajuntament organitza el tradicional Taller de Targetes 

nadalenques, apte per a tots els públics. Totes les targetes 

s’exposaran durant tots els Nadals a hall de l’Ajuntament.  

El termini de presentació de les targetes de Nadal finalitza 
el dimecres, 20 de desembre a les 14 h. Cal apuntar-se 
a les    Oficines de l’Ajuntament. El lliurament de premis es 

realitzarà el dissabte, 23 de desembre, a les 19:30 h.

Dissabte, 23 de desembre, a les 17:30 h., Ajuntament

A les 17:30 h, el benvolgut Pare Noel amb els seus divertits elfs, 
vindran a visitar-nos a l’Ajuntament per a conversar amb els 
xiquets/es i recollir les cartes que li entreguen. 
Hi haurà animació i sorpreses, amb xocolatada a l’Aula 
de Cultura, organitzat per l’Associació Mestresses de 
Casa Tyrius de Benirredrà, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. A partir de les 19:30 h., lliurament dels 
guanyadors/es i participants dels concursos de Targetes, 
Motius, Betlems i Arbres de Nadal al Hall de l’Ajuntament. 

VISITA DEL PARE NOEL I ELS ELFS 

Dijous, 14 de desembre, a les 18 h., Aula de Cultura.

TALLER MOTIUS NADALENCS  

L’Ajuntament organitza, com a novetat, el Taller de Motius, apte 
per a tots els públics, on aprendrem mitjançant la nostra 

creativitat a elaborar motius i adorns per a engalanar els jardins 

del poble. Així contribuirem a crear un ambient nadalenc i festiu, 

en  aquestes dates tan assenyalades. 

El termini de presentació d’aquest concurs finalitza el dimecres, 
20 de desembre a les 14 h.

Cal apuntar-se a les Oficines Municipals.

ESPECTACLE: BOCADILLOS Y VIÑETAS 

Dimecres, 27 de desembre, a les 18 h., Aula de Cultura 
Bocadillos y Viñetas és un espectacle d'improvisació teatral per al 

públic familiar que tracta d’apropar als més menuts/des de la

casa al teatre d’una forma original, atractiva i divertida.

Uns súper-herois de còmic s’escapen per a crear historietes 

improvisades amb l’ajuda de menuts i grans. 

Una vesprada per a passar en família. Vos esperem! 

CONCERT DE NADAL 

Divendres, 22 de desembre, a les 21 h., Església de Benirredrà

L’Ajuntament de Benirredrà i la Societat Musical vos convidem a 

gaudir del concert de nadalenques que estarà interpretada pels
Cors de Benirredrà i Sant Blai de Potries, amb motius de les festes

de Nadal. 

Dijous, 28 de desembre, a les 18 h., Antic Ajuntament. 

Una figureta del Betlem en persona, ens explicarà les anècdotes, 
els oficis i costums que havien a Natzaret.
Vols descobrir perquè les xiques són les que anaven a per aigua 
a la font i es portaven el cànter fins a la seua casa. Com es 
tintava la llana, o que passà durant l'anunciació, com era la 
moneda  aquells temps? Vine i descobreix el món dels Betlems.

CONTACONTES DE NADAL: BETLEM

A BENIRREDRÀ, VIVIM EL NADAL



TALLER: CASCA DE REIS 
Dimarts, 2 de gener, a les 19:30 h., a l’Antic Ajuntament. 

Realitzarem un taller per a l’elaboració de la casca de Reis. Tot 

el material requerit s’entregarà en el taller. Apunta’t a les 
oficines de l’Ajuntament, per tal d’abastir-se del material 
necessari. Aprendrem a fer la casca tradicional per compartir 

amb les nostres famílies amb la teua pròpia creació.

Divendres, 5 de gener, a les 20 h., Antic Ajuntament. 

Es celebrarà pels carrers del nostre poble la tradicional 

Cavalcada de Reis. Els tres mags repartiran il·lusió per als més 

menuts/es i grans. Amb la col·laboració de les Associacions 

Locals, Comissions de Festes,  i tots els què vulgueu participar 

en la cavalcada en aquesta nit tan especial. 

Acabarem el recorregut a l’Església de Benirredrà, on les nostres 
Majestats repartiran els regals. Animeu-se i participeu. 
Omplim els carrers del poble amb llum i d’alegria estos Nadals.  

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT 

TALLER: COM CONFECCIONAR UN REGAL 
Dimecres, 3 de gener, a les 19 h., Aula de Cultura. 
Aprendrem a confeccionar un regal amb material reciclat: 

clauers, arracades, brotxes i anells, per a fer detalls per a   

l’arbre o un regalet per a reis, reciclant càpsules de cafè. 

Quan acabem, ho embolicarem amb paper de regal i posarem 

una noteta per a la nit dels Reis Mags.  

Taller per a tots els públics.  

PROGRAMACIÓ MES DE GENER 

CONCERT SOLIDARI A BENIRREDRÀ
Divendres, 29 de desembre, de 20 a 22 h., a l'Aula de Cultura
Des de l’Ajuntament de Benirredrà volem col·laborar, participar i recolzar qualsevol 
iniciativa de caràcter solidari. Estos Nadals oferim un concert de música variada dels 
grups: “LA HORA 30” I “ZAMBRA FUSHION RUMBERA”. 
Per a accedir al concert s’haurà de fer entrega d’una aportació simbòlica de “2 €”, 
o aportar dos productes de menjar, neteja o d’higiene personal que serà
lliurat entre el “Preventori Infantil Nostra Sra. De l’Empar" del Real de Gandia i, el 
"Centre d’Acollida San Francesc d’Assís" de Palma de Gandia.
Anima’t i col·labora, passant un vesprada agradable, sentint bona música i ajudant a 
qui ho necessita.  Vos esperem.

   VOS DESITGEM, BON NADAL
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