
PROGRAMACIÓ SETEMBRE 

Dia 30, DIMECRES a les 18:00h. Aula de Cultura. 

CONTACONTES PER A MORIR-SE DE POR.

Històries ancestrals dels nostres monstres 
valencians, veu i coneix a l’Encantada, el 
home dels nassos i molts més monstres 
que ixen en la nit de Halloween 

“Valencians a Nova York. La Guerra de Sempre”

Audiovisual
Dissabte 21, 19.00 h., Aula de Cultua.

Una pel·lícula plena d’emocions i fets inèdits que conta com 
van viure els emigrants valencians, allà i ací, els anys de la 
República, la Guerra i la postguerra. 

PROGRAMACIÓ OCTUBRE 

“Taller menjacontes”

Taller-contacontes
Dimecres 2, 18.00 h., Aula de Cultua.

Delicioses i sorprenents històries per a xuplar-te els dits. 
Vos ho preguntat alguna vegada perquè ens ho portem tot a la 
boca quan som xicotets? Vine i ho descobrirem! 

“Valencians a Nova York. Els valencians d’Amèrica IV” 

Audiovisual
Dijous 10, 19.00 h., Aula de Cultua.

Soldats a Normandia o Vietnam, votants de Kennedy, 
beisbolistes famosos, obrers industrials a  Connecticut, 
supervivents de l’11S: la vida allà dels valencians que també 
van ser americans.  

ruta accessible  per la Vía Verda de “ojos negros”

Eixida Iniciació Senderisme
Dissabte 12, 08.00 h., Poliesportiu Benirredrà.

Ruta familiar de 10 km, recomanada per a tots els públics 
majors de 6 anys. Cal apuntar-se fins el 8 d’octubre, a les 
oficines municipals de Benirredrà, o bé, trucant al telèfon:     
654 486 733. Places limitades. Preu: 15€ per persona (inclou: 
bus, assegurança, samarreta i motxilla),
Dinar opcional: 15€ més.   

"Rondalles de la vall i del vell"

Rondalles valencianes
Dimarts 15, 18.00 h., Aula de Cultura.

Vos oferim una nova forma de recuperar les nostres tradicions 
valencianes amb històries passades, per a establir un pont 
comunicatiu entre les noves generacions de xiquetes/s.

Jornada d'animació lectora

Dia Mundial de la Biblioteca
Dijous 24, 18.00 h., Aula de Cultura.

Celebra amb nosaltres el dia gran de la Biblioteca, on realitzarem una 
divertida Jornada d’Animació Lectora amb una ruta literària narrativa 
infantil.

contacontes per a morir-se de por

Contacontes 
Dimecres 30, 18.00 h., Aula de Cultura.

Històries ancestrals dels nostres monstres valencians, coneix a 
l’Encantada, l'home dels nassos i molts més monstres que ixen en la 
nit de Halloween.

Activitats Igualtat; octubre i novembre
17/10/2019 - Exposició fotogràfica: “Elles ho inventaren” 19:30 h., Aula de Cultura. 
25/10/2019: - Xerrada: “Sòl Pèlvic”, 18:00 h., Aula de Cultura.
09/11/2019 i 16/11/2019: Taller Autoprotecció, 10 h., al Poliesportiu Municipal. 
19/11/2019: Taller micromasclismes, 19:30h., Aula de Cultura.  
25/11/2019:  Xerrada sobre Violència de gènere, 19: 30h., Aula de Cultura.

PROGRAMACIÓ OCTUBRE 



PROGRAMACIÓ NOVEMBRE 

Taller ciència

Taller creatiu
Dimecres 6, 18.00 h., Aula de Cultura.

Vine a descobrir més de set experiments científics 
que faràs tú mateix. Sigues científic/a per un dia i 
celebrem el DIA MUNDIAL DE LA CIÈNCIA. 

Taller de fang i figures

Taller creatiu 
Dimecres  20, 18.00 h., Aula de Cultura.

Amb fang de dos colors, bales, i escuradents, crearem fantàstiques 
figures en tres dimensions, cendrers i figures de fang. 

Els DIVENDRES de novembre, totes i tots al TEATRE.

Nova temporada de teatres

Des de l’Ajuntament, volem continuar oferint cultura al nostre poble. 
Preu: 3€ (general), 1,5€ (Carnet Jove, jubilats i pensionistes). 

Els divendres, 20.30 h., Aula de Cultura.

EIXIDES GRUP DE SENDERISME: 
“LA TERRETA” 

 Dissabte 12 d’octubre:  Iniciació al senderisme. Ruta accesible per la Vía Verda de 
“Ojos Negros”: tram de Jèrica a Altura. 10 Km. Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins 
el 8 d’octubre.
Diumenge 27 d’octubre: Participació en la Run Càncer de Gandia. 

Diumenge 3 de noviembre: PR-CRV329. Ruta del Salt (Nàquera).♦

 

♦

Diumenge 1 de desembre: Pujada al Cim de La Safor, des de la Font de l’Oblit. Moderat.

L’Ajuntament de Benirredrà es reserva el dret de modificar aquesta programació. 




