
CONCERT-RECITAL SOLIDARI 
PACTE ENTRE CAVALLERS 

TRIBUT A J. SABINA 

Dijous, 17 de desembre, a les 20:30 h. 

Vine i gaudeix d’aquest concert-recital, 

del grup gandià format el 2009. Amb la 

veu de Luis Rico, amb un repertori fidel 

a l'estil de l'emblemàtic cantautor. La 

recaptació serà íntegrament 

destinada a la fundació “Ana Lluch” 

de lluita contra el Càncer de Mama. 

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. Preu: 5€. 

Per a totes les edats. Vos esperem! 

CONTACONTES NADALENC  

“RODOLF EL REN DEL NAS ROIG”  
Dimarts, 15 de desembre, a les 18 h. 

Fa molt de temps, existia un ren anomenat 

Rodolf, l’únic al món que tenia un gran nas 

roig. Per què ho serà?. Vine a descobrir-ho. 

Després escriurem la carta al Pare Noel i 

farem manualitats on retallarem un ren i 

li posarem un xupa-xups de nas roig. L’entrega de les 

cartes a la bústia del Pare Noel, es farà dissabte, 19 

de desembre, a partir de les 17:30 h a l’Ajuntament.  

VI CONCURS POSTALS NADALENQUES 

Dimecres, 16 de desembre, a les 17 h. 
L’Ajuntament organitza el tradicional 

Taller de postals nadalenques, apte per a 

tots els públics, tots podeu participar. 

Hora: de 17:00 a 20:00 hores.  

Lloc: Ajuntament de Benirredrà. 

Totes les targetes s’exposaran durant tots els Nadals a 

l’Ajuntament. El termini de presentació de les targetes 

de Nadal finalitza el divendres, 18 de desembre. Cal 

apuntar-se a les oficines de l’Ajuntament o a la 

Biblioteca Municipal. El lliurament de premis es 

realitzarà el dissabte, 19 de desembre, a les 19:00h. 

La postal premiada felicitarà els Nadals a Benirredrà. 

VIII CONCURS DE BETLEMS I ARBRES 

DE NADAL 

Divendres, 18 de desembre, a les 18 h. 

A partir de les 18h, els betlems i arbres presentats 

seran visitats pels membres del jurat. 

El lliurament de premis es realitzarà 

el dissabte, 19 de desembre, a les 

19:00h, a l’Aula de Cultura de 

l’Ajuntament. Cal apuntar-se a les oficines de 

l’Ajuntament fins divendres, 18 de desembre. 

 

CONCERT DE NADAL 

Dissabte, 19 de desembre, a les 19 h. 

“El Cant de la Sibil·la Valenciana a Benirredrà,” a 

l’Església de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús de 

Benirredrà, amb la col·laboració de les 

Cors de Sant Blai de Potries i 

Benirredrà, amb l’Escola de Música 

del Grau, ens ofereixen el Cant de la 

Sibil·la, a més de nadalenques. 

Organitzat per la Societat Musical de Benirredrà. 

  

VISITA DEL PARE NOEL I ELS ELFS 

Dissabte, 19 de desembre, a les 17:30 h. 

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 i recollir les cartes 

que els xiquets li entreguen. Hi 

haurà animació i sorpreses.  

Organitza: Associació de Joves de Benirredrà. 

 
Hi haurà 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 

19:00h, lliurament dels guanyadors i participants 

als concursos de targetes de Nadal, de Betlems i 

arbres de Nadal. 

TALLERS DE: 

DOLÇOS TRADICIONALS 

Dimarts, 15 de desembre, a les 19 h. 

Realitzarem un taller per a 

l’elaboració de dolços de Nadal. 

Tot el material requerit 

s’entregarà en el taller. 

Aprendrem a fer pastissets 

tradicionals. 

Lloc: Antic Ajuntament. Gratuït. 

DOCORACIÓ DE NADAL 

Dilluns, 21 de desembre, a les 18:30 h. 

Aprèn a decorar la taula estos Nadals, amb la teua 

imaginació mitjançant pinyes, rames de pi, ciris...  

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

COM CONFECCIONAR UN REGAL 

Dimarts, 29 de desembre, a les 18 h. 

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.  

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 

 

 



CAVALCADA DELS REIS MAGS 

Dimarts, 5 de gener de 2015, a les 20 h. 

Es celebrarà pels carrers del nostre poble la tradicional 

Cavalcada de Reis, al voltant de 

les 20:00 h. Els tres mags 

repartiran il·lusió per als més 

menuts i per als que no ho són 

tant.  

Amb la col·laboració de la 

Falla de Benirredrà, Comissions, Associació de Joves i 

tots aquells que vulguen participar 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. 

Acompanyem a les nostres majestats i repartim 

il·lusió entre els més menuts. 

 

ESCOLA DE NADAL 

Durant les vacances de Nadal, l’Ajuntament de 

Benirredrà organitza la tradicional Escola de Nadal, 

per a xiquets de 3 a 12 anys. 

Tindrà lloc els dies 23, 28, 29, 30 de desembre i  

4 de gener. 

Bonificació als xiquets i xiquetes de Benirredrà. 

Horari de 10 fins les 13:30h. Amb l’opció d’una hora 

més, de 9 a 10h. 

Més informació a les Oficines de l’Ajuntament, o a la 

web municipal: www.benirredra.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANYA SOLIDÀRIA A BENIRREDRÀ 

Recordeu els proper dies 28, 29 i 30 de desembre 

estarem a l’Antic Ajuntament, des de les 18.00 fins 

les 20.00 h, per a recollir les vostres donacions 

d’aliments, productes de neteja, d’higiene personal, 

bolquers, roba en bon estat, tant d’adults com de 

xiquets. 

Fem una crida a la SOLIDARITAT, per ajudar a 

pal·liar la situació a famílies i persones amb dificultats 

econòmiques. Amb la col·laboració de les associacions 

locals. 

“Un poc de tots, pot arribar a fer molt” 

”BENIRREDRÀ UN POBLE SOLIDARI.  

VOS ESPEREM!! 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:  

"MUSES COMBATIVES" 

Dilluns, 14 de desembre, a les 20 h. 

Exposició de la jove il·lustradora 

valenciana “Itxasne Illustration”. 

En ella trobarem una immersió al 

paper de la dona a la societat i a 

l’obra de l’autora des d’una 

perspectiva crítica. Es podrà 

visitar fins el 18 de desembre.  

L’horari de visita serà de dilluns a divendres, de 17:30 a 

20:30 hores. 

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. 

Ens apropem als Nadals, on els encontres, els 

sentiments, els records i la il·lusió del Nou Any ens 

omplin de força per a lluitar per nous projectes, 

noves metes i reptes personals. 

BON NADAL! 

AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ 

PER UNA EDUCACIÓ I CULTURA DE QUALITAT!  

REGIDORIA DE CULTURA 

PROGRAMACIÓ  

DE NADAL  
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BENIRREDRÀ  
 

www.benirredra.es 

 

Twitter: @Benirredra 
  

Facebook: Ajuntament de Benirredrà 
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