PROGRAMACIÓ DE TEATRE
S’inicia la nova temporada dels “Divendres tots al teatre”.
Des de l’Ajuntament, volem continuar oferint cultura al nostre
poble, durant els divendres de novembre. Són
representacions per a tots els públics.
Preu: 3€ (General).
pensionistes).

1,5€

(Carnet

Jove,

jubilats

i

Lloc: Aula de Cultura, Ajuntament de Benirredrà.
Hora: 20.30h. Les entrades es poden comprar a les
oficines de l’Ajuntament i a la Biblioteca.
Data: Divendres,6 de novembre
Grup: Benirredrà Teatre.
Obra: El gust de la vida.
Sinopsi: Històries d’un poblet coster de
la Safor a principis del segle XX.

Data: Divendres, 13 de novembre
Grup: Grup de teatre del Real de
Gandia.
Obra: Ací No paga Ningú.
Sinopsi: És la història de dues famílies
obreres, que amb la crisi, les dones se
les ideen per poder arribar a fi de mes.
Amb els homes, comencen amb les
protestes socials, on es veuran immersos
en
una
sèrie
de
situacions
extremadament còmiques.
Data: Divendres, 20 de novembre
Grup: Ambfiteatre.
Obra: Trastornats.
Hora: 21 hores.
Sinopsi: Sis persones que pateixen un
TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu) es
coneixen a la consulta d'un afamat
psiquiatre amb l'esperança de poder
curar les seues respectives malalties. El
psiquiatra mai arribarà a la teràpia i
seran ells els que hauran d’arribar a les
seues pròpies conclusions.

Data: Divendres, 27 de novembre
Grup: Bautxos Teatre.
Obra: Besos.

CONTACONTES
Dimecres, 11 de novembre, a les 18:00 h.
"CONTES AMB SOLERA"

Sinopsi: Sketchs
humorístics sobre les
relacions en parella, comèdia de l’amor on la diversió
està assegurada. vine i gaudeix del bon humor i del
teatre.
Data: Divendres, 4 de desembre
Grup: Eugeni Alemany.
Obra: “En persona guanye”.

Preu: 5€, entrada general, 2,50€ amb
carnet Jove, jubilats i pensionistes.
Sinopsi: Eugeni Alemany és un conegut
presentador, humorista i guionista de
televisió. El seu estil irònic, enginyós i divertit l’ha fet
molt popular. Ara trasllada el seu humor de les
pantalles de TV als escenaris.
EXPOSICIONS CULTURALS TARDOR 2015

El iaio Vicentico i la iaia Pepica tornen
per a comptar-nos un altre “Confuconte” amb el clàssic: “Hänsel i
Gretel” (La caseta de xocolata). Tot
seguit farem un taller de la caseta de
neula amb xocolate, que ens
menjarem allí mateix.
Lloc: Aula de Cultura, Ajuntament de Benirredrà.
Dimecres, 25 de novembre, a les 18:00 h.
“LA HISTÒRIA DE NADARÍN”
Es tracta d'un conte amb molts missatges:
la solidaritat, el companyerisme, la por a
allò que no es coneix, la capacitat per a
superar una desgracia.
Després farem una manualitat relacionada
amb el tema.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ESCLAVITZATS
Dijous, 12 de novembre, a les 20 h.
Amb una càmera pretenem denunciar
i parodiar realitats socials. Som
esclaus de l'estètica, de la tecnologia,
del menjar, del sexe, del fanatisme en
l'esport, addictes, consumistes... Per
tant l'esclavitud és un estat de la ment
que no pot reconèixer l'esclau.
Lloc:
Aula
l’Ajuntament.

de

Cultura

de

Visites: Del 13 de novembre al 27 de novembre, en
horari de 17.30 a 20.30h.

TALLERS PER A XIQUETS/ES
Dimecres, 4 de novembre, a les 18:00 h.
Taller de Mussols de la sort.
El mussol és un tòtem que
facilita la comoditat d’un costat
fosc.
Lloc:
Aula
de
Cultura,
Ajuntament de Benirredrà.

JORNADA DE PORTES OBERTES DE
L’AJUNTAMENT
Tindrà lloc dijous, 26 de novembre, a les 18:30 hores,
on l’Alcaldessa i els/les regidors/es rebran a tots/es
els/les veïns/es que ho desitgen a l’Ajuntament, per tal
d’explicar quin és el funcionament del dia a dia de
l’Ajuntament, del Plenari, entre altres.
VINE I PARTICIPA!

XERRADES
Dimarts, 03 de novembre, a les 19.00 h.
“Prevenció i circuits saludables en la família”
Xerrada interessant dirigida per a tots els
públics, on analitzaran de com previndre
accions, i donaran consells per a fer
circuits saludables.
Impartida per: Tamara Delgado.
Lloc: Aula de Cultura, Ajuntament de Benirredrà.
Dijous, 19 de novembre, a les 19.00 h.
“Pensions i Recursos Socials”
Xerrada interessant dirigida per a la gent
gran, on analitzaran l’actualitat de les
pensions i donaran consells.
Impartida per: Manuel Corredor.
Lloc: Aula de Cultura, Ajuntament de Benirredrà.

EIXIDES
Diumenge, 22 de novembre
RUTA A “LES FONTS DE RÒTOVA (RÒTOVA)
Eixida: a les 9.00 hores, des del Poliesportiu Municipal,
amb cotxes particulars.
Cal portar beguda i esmorzar. En acabar l’excursió, tenim
l’opció de dinar al Bar Nou de Ròtova, amb un preu
tancat.
Inscripcions: a les Oficines Municipals o Biblioteca
Municipal, fins el 18 de novembre.

TALLER D’ASTRONOMIA
Dissabte, 7 de novembre a les 10 h.
Quedarem tots/es 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. I després, farem un altra observació astronòmica, en
aquest cas, de la Lluna amb el seus cràters Aristòtil.
(Cal dur esmorzar. L’Ajuntament posarà beguda per a tots
els assistents).
Organitza: Associació Joves de Benirredrà.

INFORMACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL
A partir de DILLUNS, 2 de novembre, es procedirà, a una
neteja integral de tota la xarxa de sanejament pública i
clavegueram, a tots els connectors dels carres.
Aquesta
mesura
és
necessària per seguir
prevenint
qualsevol
embossament a la xarxa
pública i actuar contra les
plagues existents.

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
TARDOR 2015

XARXA LLIBRES
És el programa de gratuïtat de llibres de text que ha
convocat la Generalitat, dirigit a la creació d'un banc de
llibres per a l’alumnat.
Beneficiaris: Alumnes empadronats a Benirredrà,
d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació
Professional Bàsica matriculats als centres docents públics
i concertats de la Comunitat Valenciana.
- La gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres
fills/es, independentment d’on estiguen matriculats.
- La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de
200 €. Fins els primers 100 € es rebran quan s'aporte el
justificant de compra a l'ajuntament, a partir de l’1 de
desembre de 2015. Fins als 100 € restants es faran
efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat
quan acabe el curs 2015-2016.
Documentació a presentar: 1) Sol·licitud que podreu
trobar a l’Ajuntament. 2) Els justificants de compra per
compres efectuades a l’any 2015. Els justificants hauran de
contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat
nominal dels productes adquirits (factura).

BENIRREDRÀ

Podeu consultar a:
http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inici.htm

Pàgina web: www.benirredra.es
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ
PER UNA CULTURA I EDUCACIÓ DE
QUALITAT!
REGIDORIA DE CULTURA

Twitter: @Benirredra
Facebook: Ajuntament de Benirredrà

