SETMANA DE LA DONA
L’Ajuntament de Benirredrà promocionarà la Setmana de la Dona, mitjançant
diverses activitats. D’aquesta manera es commemora la lluita de la dona per la seua
participació, en peus d'igualtat amb l'home, en la societat i en el seu
desenvolupament íntegre com a persona. LLUITEM PER NOSALTRES!

TEATRE: “QUIEREME BIEN”
Dissabte, 5 de març, a les 18:30 h.
Grup: Monólogos con ovarios.
Sinopsi: Tres dones desconegudes, que prenen el relleu on
l'altra ha segut derrotada.
L’Ajuntament farà un detall a totes les dones assistents.

DINAR ASSOCIACIÓ TYRIUS
Les mestreses de casa organitzen un dinar el dia 8 de març, a l’Aula de Cultura,
amb motiu de la celebració del dia de la dona. Amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

CONCERT SOCIETAT MUSICAL DE BENIRREDRÀ
Dissabte, 12 de març, a les 19:30 h.
Amb motiu de la proximitat de la setmana fallera, la Banda de
Benirredrà oferirà un concert, on ens tocaran els Passos Dobles
Fallers. Tindrà lloc a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament de
Benirredrà.

EIXIDA
Diumenge, 6 de març.
Excursió a La Font del Sister (on es troben els municipis
d’Ador, Alfauir…) Eixirem a les 9:30 hores, des del
Poliesportiu Municipal, amb cotxes particulars. Cal portar
beguda i esmorzar. En acabar l’excursió, tenim l’opció de
dinar a un bar del poble d’Alfauir.
Inscripcions: a les Oficines Municipals, fins el 29 de febrer.

VISITA AL CASTELL DE XÀTIVA
Diumenge, 10 d’abril.
L’Ajuntament de Benirredrà t’ofereix l’oportunitat de visitar el Castell i Museu
Històric de Xàtiva. Eixida des del Poliesportiu a les 9 hores,
amb autobús. En acabar ens quedarem a dinar a Xàtiva. El preu
inclourà l’autobús, visites i el dinar. Plaçes limitades. Caldrà
apuntar-se a les Oficines Municipals fins el 6 d’abril.
Més informació a les Oficines Municipals.
Una magnifica ocasió per conèixer i gaudir del nostre patrimoni.

Visita: www.benirredra.es
Twitter: @Benirredra
Facebook: Ajuntament de Benirredrà
NOVETATS: - Ja està disponible a la Biblioteca, la sèrie de documentals
dels valencians que van emigrar en busca d’un futur millor, fa ara 100
anys.

REGIDORIA DE CULTURA

EXPOSICIÓ CULTURAL HIVERN 2016
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: “50 MANERAS DE VERTE”
Divendres 29 de gener, a les 20 h.
És tracta de cinquanta fotografies que ens acosten com a
espectadors al món de la diversitat funcional intel·lectual, i ens
obrin les portes per a comprendre i empatitzar amb la seua realitat i
les seues necessitats, la majoria, afins a les teues, les meues,… a
les de tots. Et convidem a descobrir aquesta exposició. Organitza
ASMISAF on este any ha commemorat el 50 aniversari de la seua
fundació, on també col·labora la “Associació Fotogràfica La
Safor”.

CELEBRACIÓ DIA DE L’ARBRE
Diumenge, 7 de febrer, a les 10:30 h.
Eixirem des de l’Ajuntament de Benirredrà, on tots junts ens

dirigirem al Parc del Cementeri per esmorzar (caldrà dur
esmorzar i l’Ajuntament posarà la beguda). En acabar
reforestarem la zona del Puntal del Gat i voltants. Porteu
cadascú una aixada xicoteta.
Lloc de trobada: Plaça de l’Ajuntament. Vos esperem!

RASTRE BENÈFIC (ASSOCIACIÓ CUIDAT I DEFENSA ANIMAL)
Diumenge, 7 de febrer.
L’Associació ACDA organitzarà un mercat solidari, durant tot el matí del diumenge a
la Plaça de l’Ajuntament, on tota la recaptació serà per a millorar i ampliar les
instal·lacions així com del manteniment dels animals abandonats.

CONCURS DE FOTOGRAFIA: "SEMPRE ÉS PORRAT"
Continua obert el termini, fins el pròxim 5 de febrer, on l’objectiu
donar a conèixer una visió personal de la celebració del Porrat de
Benirredrà, mitjançant fotografies del Porrat 2016. Poden participar
tant aficionats, professionals. La fotografia guanyadora serà la imatge
del full informatiu de La Ruta dels Porrats 2017 i serà premiada amb
200 €. Més informació a: http://www.benirredra.es.

XERRADA: “COM VIURE LA MALALTIA DE L'ALZHEIMER”
Dimarts, 1 de març, a les 17:30 h.
Xerrada interessant on ens proporcionar informació sobre l’estat actual del procés
diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer. Impartida per: Celia Ortega Ruiz.
Lloc: Aula de Cultura. Organitza: Associació Mestresses de Casa “TYRIUS”.
s

TALLERS I CONTACONTES
MÀSCARES PER AL CARNESTOLTES VENECIANES
Dimecres, 3 de febrer, a les 18 h.
Amb motiu de les carnestoltes, l’Ajuntament de Benirredrà programa
un taller pintat i decorat de màscares venecianes, amb temperas,
purpurines, lluentons, plomes i granadures.

AL RITME DE LA PREHISTÒRIA
Dimecres, 10 de febrer, a les 18 h.
Una de les temàques d’aquest hivern, és la Prehistòria. Volem
apropar-la d’una manera molt familiar, mitjançant un taller didàctic de
la música com un fenòmen universal i característic de les societats
humanes, vinculada a la creativitat i formes de vida.

CONTACONTES: “EL MAG SANTIAGO”
Dimecres, 17 de febrer, a les 18 h.
Vine i descobreix les aventures del mag Santiago, al que no li
agrada fer màgia, vol ser cambrer, fuster, de tot menys mag, fins
que descobreix que aqueixa és realment la seua vocació i
aconsegueix ser el millor mag del món. En acabar farem un taller
relacionat amb el conte.

MANUALITATS AMB FANG
Dimecres, 24 de febrer, a les 18 h.
Taller de manualitats per treballar conjuntament en familia. Es faran
activitats amb fang, on es crearan diverses formes creatives. Passarem
junts una molt bona vesprada on la imaginació i el treball en equip
seran el més important.

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
Dissabte, 27 de febrer, a les 10 h.
Quedarem davant de l’Ajuntament a les 10.00 hores i pujarem junts al
dipòsit d’aigua de Benirredrà, on esmorzarem a l’aire lliure. A
continuació, a les 11:00 hores, tindrà lloc l’observació astronòmica del
Sol amb les seves taques solars.
(Cal dur esmorzar. L’Ajuntament posarà beguda per a tots els
assistents). Organitza: Ajuntament de Benirredrà amb la col·laboració de l’Associació
Joves de Benirredrà.

FERMALLS FALLERS
Dimecres, 9 de març, a les 18 h.
Estes falles llueix un bonic fermall faller a la teua brusa. Vine i realitza’t
els teus fermalls fallers, on podràs combinar diversos tipus. El material
que s’emprarà es la goma eva.

