ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS
 DISSABTE, 4 DE JULIOL
Festival fi de curs de BOLLYWOOD, a les 19h al
aula de cultura del Ajuntament.
 DISSABTE, 4 DE JULIOL
La comissió dels festers casats organitza la
tradicional torrà al C/ Ample. Cal apuntar-se a les
llistes dels bars. El preu és de 12 € per persona.
 DIJOUS, 9 DE JULIOL
Taller de fabricació d’orxata
natural, a les 18:30h a la
plaça de l’Antic Ajuntament. Vine i gaudeix d’una
experiència refrescant i tradicional!. Cal apuntar-se
a les oficines municipals i biblioteca. Taller gratuït.
 DISSABTE, 11 DE JULIOL.
Les comissions Verge del Carme (Festeres
Casades), Lluïsos i la Inmaculada (Festers Fadrins
i Fadrines), organitzen la “FLOWER POWER” al
C/Ample. Sopar d’entrepà, preu: 5 €.
 DIJOUS, 16 DE JULIOL
Celebració de la 129 edició del
Certamen Internacional de
Bandes de Música, contarà
amb la participació de la Banda
de Música de Benirredrà, secció
tercera. Al Palau de la Música
de
València,
convertint-se
l’esdeveniment musical per a Bandes més
important del món, en el qual cada any
competeixen agrupacions dels cinc continents. Un
certament que està sent un referent cultural en el
món de la música.
Hi haurà servei d’autobús, el preu serà de 5 €.
Eixida prevista a les 15h, des del C/ Ronda. Cal
apuntar-se a l’ Ajuntament de Benirredrà .
Acompanya’ns i gaudim de la nostra Banda!

 DISSABTE, 18 DE JULIOL.
“Festa Eivissenca” al Casal Faller de la Falla
Benirredrà. Cal apuntar-se, per a gaudir d’una nit
diferent amenitzat amb disco-mòbil. (Es requereix
vestimenta blanca)

CINE D’ESTIU “A LA FRESCA”
CINEMA A BENIRREDRÀ
AL C/ RONDA (JUNT AL POLIESPORTIU)



DIJOUS, 16 DE JULIOL.
Missa en honor a la Verge del Carme, a les 19.30h.
En acabar, refrigeri per a les Festeres i assistents a
l’Antic Ajuntament.
 DISSABTE, 25 DE JULIOL.
Campionat de Truc a la Plaça de l’Església, a
càrrec de l’associació dels festers casats.
 DIUMENGE, 2 D’AGOST
VI CONCURS DE PAELLES DE BENIRREDRÀ.

L’Ajuntament posarà el recapte per a gaudir
d’aquesta festa amb els veïns, amics i participar del
concurs.
Preu simbòlic: de 2€ per persona.
Inscripció a partir de dilluns 13 de juliol, a les
Oficines Municipals i Biblioteca Municipal.

Dissabte, 4 de juliol
MORTADELO Y FILEMÓN

Dissabte, 11 de juliol
ALEXANDER

 DIJOUS 6 D’AGOST.
La Societat Musical de Benirredrà, ens convida a
l’INTERCANVI DE BANDES, que tindrà lloc a la
Plaça de l’Església, entre la Banda de
Musical de Benirredrà i la Societat
Musical de Beniarjó.
Vos esperem!!
“GAUDIM DE LA MÚSICA”
 DIVENDRES 8 D’AGOST.
Tradicional Gala d’Estiu, organitzat per la Falla de
Benirredrà, on gaudirem d’actuacions tant de
menuts com de majors, per tal de
passar una vetllada al carrer, amb
sopar d’entrepà, cal apuntar-se a la
Falla.

Dissabte, 18 de juliol
LOS BOXTROLLS

Dissabte, 25 de juliol
OCHO APELLIDOS VASCOS

 L’horari de les sessions serà a les 22:30h.
 L’Ajuntament posarà cadires al carrer.
 En acabar preguem deixem el carrer net.
FEM VIDA ALS NOSTRES CARRERS
SEGUIM FENT POBLE

I CONCURS DE FOTOGRAFIA
LLIBRE DE FESTES DE BENIRREDRÀ
L’ Ajuntament de Benirredrà organitza el primer
concurs de fotografia amb motiu de la confecció
del tradicional “Llibre de
Festes”, on la fotografia
guanyadora
serà
portada
enguany del Llibre del Poble.
El jurat estarà representat per
un membre de cada grup polític, de les
associacions i comissions i un representant d’AFS.
El premi consistirà en una compensació econòmica
de 150.-€, per a la fotografia elegida.
Informa’t a les oficines municipals i web de
l’Ajuntament on estaran exposades les bases del
concurs.
Termini presentació fotografies; fins el 22 de juliol.
Lliurament premi: 24 de juliol a les 20h.
ANIMEU-SE I PARTICIPEU!

PARTICIPA
Les Festes ja estan a prop i volem que col·laboreu
en la confecció del LLIBRE
DE FESTES. Bé escrivint un
article relacionat amb les
festes o amb Benirredrà, o
bé aportant fotografies que
representen
el
nostre
poble i la seua gent, per fer un dossier fotogràfic.
Ens agradaria que hi haguera un poquet de
cadascú en el ja tradicional Llibre de Festes, per
quedar en la memòria històrica del nostre poble.
Termini fins dijous 17 de juliol, per a lliurar les
vostres fotografies i articles a les oficines de
l’Ajuntament de Benirredrà i a la Biblioteca
Municipal, en horari d’atenció al públic.
HORARI D’ATENCIÓ ALS VEÏNS:
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
DE 18.00 A 20.00 HORES
www.benirredra.es
També a twitter: @Benirredra
I a Facebook: Ajuntament de Benirredrà

VI EDICIÓ PREMIS AL MILLOR EXPEDIENT
ACADÈMIC DE BENIRREDRÀ
L’Ajuntament de Benirredrà ha
convocat els VI Premis al Millor
Expedient
Acadèmic
a
estudiants del municipi. Una
iniciativa que va per la sisena edició que premia
l’esforç i dedicació durant tot el curs acadèmic, en
las categories d’Educació Secundària (ESO),
Batxillerat o Graus Formatius i Universitat. Els
premis, consistents en una quantia econòmica
finançada amb Pressupost Municipal de manera
íntegra, té como objectiu incentivar els alumnes de
Benirredrà per a continuar els seus estudis
i formació.
Els alumnes que desitgen participar s’hauran
d'inscriure's abans del 20 de juliol de 2015,
emplenant la sol·licitud d'inscripció que es disposa
a l'Ajuntament, Biblioteca i al web municipal, on
també disposen de les Bases reguladores.
El lliurament dels premis als guanyadors es
farà el dia 24 de juliol a les 20:00 hores a
l’Ajuntament de Benirredrà.
ATENCIÓ GOVERN MUNICIPAL ALS VEÏNS
S’apropen uns dies especials per al nostre poble,
on l’associacionisme, gaudir de la gent, donar vida
als nostres carrers, fer poble i celebrar tradicions a
Benirredrà, serà la nota que marcarà estos dies.
Volem que els nostres veïns gaudisquen de la
festa, i disculpeu per les molèsties que es puguen
ocasionar.
Si teniu algun suggeriment o queixa, no dubteu en
fer-nos-la saber a les Oficines Municipals o
mitjançant correu electrònic (benirredra@gva.es)

AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

Regidories d’Educació, Cultura i Festes

