MANUALITATS AMB FANG

Dimecres, 4 de maig, a les 18:30 h.
Taller de manualitats per a treballar
conjuntament en família. 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 serà el més important.

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

Dissabte, 14 de maig, a les 18 h.
Quedarem davant de l’Ajuntament a les 18 hores i
pujarem junts al dipòsit d’aigua de Benirredrà, A
continuació, tindrà lloc l’observació astronòmica
del Sol, amb les seves taques solars, i de la Lluna.
Després farem una manualitat d’un rellotge solar.
Organitza: Ajuntament de Benirredrà amb la col·laboració de
l’Associació Joves de Benirredrà.

EIXIDA “GRUP SENDERISME LA TERRETA”

Diumenge, 15 de maig, a les 9 h.
Eixida a Aielo de Rugat (València),
on visitarem: “Les Pedres Llúcies”,
el Castell d’Aielo i la Font.
Posteriorment dinarem en un
restaurant de Castelló de Rugat.

CONTACONTES “AMB ELS PIRATES”

Dimecres, 18 de maig, a les 18:30 h.
Vine a descobrir les aventures amb els pirates,
on aniran en busca d’un tresor i hauran de
passar proves i batalles.
NO T’HO PERDES!

L’ART A LA PREHISTÒRIA

Dimecres, 25 de maig, a les 18:30 h.
Coneixerem l’aparició de l’art prehistòric,
des de les primeres manifestacions artístiques
dels caçadors i recol·lectors del Paleolític, el
seu
desenvolupament,
tècniques
i
contextualització, fins l’art dels primers agricultors-ramaders
al Neolític. A continuació experimentarem les tècniques de
pintura amb pinzells, plomes, la tècnica venturi, l’elaboració
de pigments i els motius de les societats prehistòriques.

JUNY

JORNADES DEL MEDI AMBIENT

Un dels objectius de l'Ajuntament de Benirredrà
és informar de la importància del reciclatge i el
Medi Ambient, mitjançant campanyes de
conscienciació per a poder col·laborar i millorar entre tots el
nostre entorn, educant des de menuts el significat d'aconseguir
millor "Qualitat de Vida".
Per això l’Ajuntament de Benirredrà organitza al llarg de la
segona setmana de juny varies jornades mediambientals, on es
realitzaran tallers educatius i activitats tant per als veïns/es del
poble, com per a alumnes dels centres educatius. Amb el fi de
sensibilitzar-los i col·laborar en un procés fonamental per al
medi ambient.
Conscienciem i millorem el nostre entorn.
"És cosa de tots"

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
PRIMAVERA 2016

CONCERT SOLIDARI

Diumenge, 12 de juny, a les 19 h, al Teatre Serrano.
La Societat Musical de Benirredrà et convida a
participar en el concert solidari, que promociona
l’Escola Pia de Gandia.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “PLAYMOBIL”

Dijous, 16 de juny, a les 20 h.
L’Ajuntament de Benirredrà organitza una
exposició, amb el muntatge per part de
Yolanda Bustos. Tractarà de peces úniques de
“Playmobil” on reconstruirem una gran ciutat,
amb personatges vestits d’època... Una gran ocasió per reviure
aquestes peces clàssiques, durant dues setmanes.

EIXIDA NOCTURNA
“GRUP SENDERISME LA TERRETA”

Dissabte, 18 de juny.

S’organitza una eixida NOCTURNA de Vilallonga a l’Orxa.
En acabar soparem a un bar de la zona.

TALLER D’ORXATA

Dimecres, 22 de juny, a les 18:30 h.
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 fins el 20 de juny. Taller gratuït.

BENIRREDRÀ

Visita: www.benirredra.es
Twitter: @Benirredra
Facebook: Ajuntament de Benirredrà
Correu electrònic: benirredra@gva.es
DONACIÓ DE SANG:
Divendres 29 d’abril de 17:30 a 20:30 h.,
a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament.
Darrere de cada Donant, hi ha un heroi,
dóna sang.
SOLIDARITZA'T. SALVA VIDES!
REGIDORIA DE CULTURA

ABRIL
EXÀMENS JUNTA QUALIFICADORA VALENCIÀ

Continua obert el període de matrícula per als
exàmens de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, fins el pròxim
divendres 22 d'abril. Pots descarregar-te el full de matrícula,
i obtenir més informació, des de la web de la Junta
Qualificadora: http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/

ACTIVITATS SETMANA DEL LLIBRE
“VII CONCURS DE REDACCIÓ”

Divendres, 22 d’abril, a les 20 h.
Categoria infantil ( 7 a 11 anys), categoria jove ( de 12 a 17
anys) i adults a partir de 18 anys. La temàtica versarà al
voltant del poble de Benirredrà, amb un màxim de dos fulls
i en valencià. Es podran presentar fins el 20 d’abril, a la
Biblioteca o oficines Municipals. Més informació a les
oficines i biblioteca municipal o visitar a: www.benirredra.es.

FIRA DEL LLIBRE

Dissabte, 23 d’abril, d’11:30-14 i de 17-20 h.
Tindrem paradetes al carrer Forn, i gaudirem
d’activitats per a commemorar el dia del llibre. A més a més,
durant tot el dissabte hauran tallers per a tots els públics.

TALLERS:

1. TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA, de 12 a 14 h.
Al carrer Forn descobrirem els llibres, com
iniciar-se al món de la lectura. Un taller per a tots
els públics, formen junts un Club de Lectura al
nostre poble.
2. TALLER DE JOC CLÀSSIC: “CAÇABOLES”,
de 18 a 20 h.
Al carrer Forn, farem manualitats amb ous de
KINDER, on construirem un joc tradicional.

EIXIDA “GRUP SENDERISME LA TERRETA”
Diumenge, 24 d’abril, a les 9 h.
Eixida a Quesa (València), on visitarem els
rius del Caroig, del Riu Gran a la Casa de les
Ànimes. Posteriorment menjarem a un
restaurant de la zona.

“SETMANA DE LA GENT GRAN”
Des de l’Ajuntament de Benirredrà, volem posar en valor la
importància en la societat actual de la Gent Gran. Per això
commemorarem i celebrarem durant una setmana d’activitats,
tallers i altres. Valorem el paper fonamental i el protagonisme
que hui en dia aporten, en la família. Amb l’objectiu
d’aconseguir viure i gaudir d’aquesta etapa de la vida.

CLASSES DE BALL PER A LA GENT GRAN
Tots els dijous, a partir del 28 d’abril, a les 18 h.
Volem promocionar aquesta activitat per
estimular la ment i fer exercicis per a la nostra
Gent Gran. Mitjançant la música i els balls
tradicionals i moderns, aconseguirem gaudir
de classes de balls de tot tipus. Anima’t i participa.

SOPAR DE “SOBAQUILLO” PER ALS JUBILATS
Dissabte, 30 d’abril, a les 21 h., Aula de Cultura.
Sopar de “Sobaquillo” amenitzat amb
música i ball, per a la nostra Gent Gran.
L’Ajuntament posarà la beguda. A l’Aula
de Cultura de l’Ajuntament.

TALLERS PER A LA GENT GRAN
AL LLAR DELS JUBILATS

1.- Divendres, 29 d’abril, a les 16 h. Taller dinàmic
relacionat amb la risoteràpia i la música. Tornant a ser jove.
2.-Divendres, 6 de maig, a les 16 h. Taller de manualitats
diverses, anima’t i participa d’estes jornades divertides.
3.- Divendres, 13 de maig, a les 16h. Taller de cuina
tradicional. Envoltats d’amics i bona taula. En acabar el taller
l’Ajuntament oferirà un berenar per als jubilats a l’Antic
Ajuntament. Cal apuntar-se a les oficines Municipals o
Biblioteca. Xocolate amb xurros i coca de mida. T’ESPEREM

XERRADA POLICIA NACIONAL

Dijous, 5 de maig a les 18:30 h.
Xerrada interessant sobre la seguretat dels nostres
majors, robatoris, anomenat “abraçades”, i l’estafa
del gas butà.
Qüestions i dubtes, consells bàsics de prevenció sobre
seguretat veïnal. T’esperem. Vine i informa’t.

MAIG
“ELS DIVENDRES TOTS AL TEATRE”

Des de l’Ajuntament, volem continuar oferint programació
teatral al nostre poble durant els divendres de maig.

TEATRE

Divendres, 6 de maig, a les 20:30 h.
Grup: “Vianants Teatre”.
Obra: P.I.G.S.
Sinopsi: Naix una iniciativa ciutadana per a convocar un
referèndum per saber si volem retallades socials,
acomiadaments massius, desnonaments... Tot per a salvar a
uns bancs i a uns polítics que només pensen en el seu benefici.
Així pressionarem als polítics per a que ho facen possible.

TEATRE

Divendres, 13 de maig, a les 20:30 h.
Grup: “Les dones fan teatre”.
Obra: Paraules i Desparaules.
Sinopsi: En una cafeteria, una cambrera
aprofita la xerradeta amb els clients per a vore passar la vida.
Una vida que va fent un breu repàs de cada etapa per la qual
solem passar les persones. Aquesta vida està narrada amb
moltes paraules i desparaules.

TEATRE

Divendres, 20 de maig, a les 21:00 h.
Grup: “LA LA LA Teatre”.
Obra: Qüestió d’actitud.
Sinopsi: Compta amb cinc escenes. Cadascun
d’ells conta una xicoteta història que, en clau d’humor, ens
mostra com algunes persones es prenen la vida d’una manera
no massa “saludable”.

TEATRE

Divendres, 27 de maig, a les 20:30 h.
Grup: “Benirredrà Teatre”.
Obra: Sinforiano… El porc del retor.
Sinopsi: Obra tràgica d'un acte, que et farà plorar... de riure.
Transcorre en un poble on un detectiu privat minusvàlid
“Lázaro”, intentarà aclarir l'assassinat de Sinforiano, on els
principals sospitosos són “Ximo el maxuxo”, “Lucia la cega” i
“ Vicent el coix”. Ah! i la mare del detectiu “Lola”.

