
TALLER: POSTALS NADALENQUES 

 Dissabte, 10 de desembre, a les 17 h, i 

 Dijous, 15 de desembre, a les 18 h. 
 

L’Ajuntament organitza el 

tradicional Taller de postals 

nadalenques, apte per a tots 

els públics. 

Lloc: Ajuntament de Benirredrà. Aula de Cultura. 

Totes les targetes s’exposaran durant tots els Nadals a 

hall de l’Ajuntament.  

El termini de presentació de les targetes de Nadal 

finalitza el dijous, 15 de desembre a les 20h. Cal 

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

Biblioteca Municipal. El lliurament de premis es 

realitzarà el dissabte, 17 de desembre, a les 19:00h. 

La postal premiada felicitarà els Nadals a Benirredrà. 

TALLER: DOCORACIÓ DE NADAL 

 Dimecres, 14 de desembre, a les 18:30 h. 

Aprèn a decorar la taula estos Nadals, amb la teua 

imaginació, il·lusió i amb 

l’esperit nadalenc. Tots junts 

mitjançant pinyes, rames de pi, 

ciris. Aconseguirem fer una 

decoració especial i única.  

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. 

IX CONCURS DE BETLEMS I ARBRES 

DE NADAL 

 Divendres, 16 de desembre, a les 18 h. 

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

seran visitats pels membres del jurat. 

El lliurament de premis es realitzarà el 

dissabte, 17 de desembre, a les 19:00h, 

a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament. Cal 

apuntar-se a les Oficines Municipals, fins dijous, 15 

a les 20h. Animeu-vos i compartiu les vostres 

creacions nadalenques i gaudim tots junts el Nadal.  

 VISITA DEL PARE NOEL I ELS ELFS 

 Dissabte, 17 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.  
 

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, Betlems i 

arbres de Nadal al Hall de l’Ajuntament. 

CONCERT DE NADAL 

 Diumenge, 18 de desembre, a les 13 h. 

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

l’Església de Benirredrà, amb la col·laboració de les 

Cors de Sant Blai de Potries i 

Benirredrà, amb l’Escola de Música del 

Grau i de Teatre Serrano, ens 

ofereixen el Cant de la Sibil·la, a més 

de nadalenques. Organitzat per la Societat Musical de 

Benirredrà. 

 

TEATRE: TITELLES DE NADAL 

 Dilluns, 19 de desembre, a les 18:30 h. 
 

Contarem una meravellosa història 

de Nadal on els protagonistes 

tindran una gran imaginació i faran 

partícips als visitants per gaudir tots 

junts de les Festes de Nadal. S’acosten dies 

especials, representem amb titelles els sentiments 

i la il·lusió que viuen es més menuts aquests dies 

de festa i tan esperats per tots.  

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament.  

 

DONACIÓ DE SANG 

 Dimarts, 20 de desembre, de 17:30 
a 20:30 h. 

Darrere de cada Donant, hi ha un heroi, 

dóna sang.  

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. 

T’esperem. ESTOS NADALS: 

“SOLIDARITZA'T.  SALVA VIDES!” 
 

TALLER: DOLÇOS TRADICIONALS 

 Dijous, 22 de desembre, a les 19:30 h. 

Realitzarem un taller per a 

l’elaboració de dolços de Nadal. 

Tot el material requerit 

s’entregarà en el taller. Apunta’t 

Aprendrem a fer pastissets 

tradicionals per compartir amb les nostres famílies. 

Lloc: Antic Ajuntament.  Taller gratuït. 

 

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, 27, 28, 29, 30 de desembre 

2016 i 2, 3 i 4 de gener 2017. 

Bonificació als xiquets i xiquetes de Benirredrà. 

Horari de 10 fins les 13:30h. Hora matinera opcional. 

INSCRIPCIONS FINS EL DIMARTS 20 DE 

DESEMBRE. 

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

web municipal: www.benirredra.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benirredra.es/


CAMPANYA SOLIDÀRIA A 

BENIRREDRÀ 

Recordeu els proper dies 27, 28 i 29 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” 

CONTACONTES NADALENC:  

“ELS CAMELLS DELS REIS”  

 Dimecres, 28 de desembre, a les 18 h. 

Contarem tres contes sobre els 

camells dels Reis Mags. 

Veurem tots junts aventures i 

contratemps pels quals passen 

les nostres Majestats d’Orient 

per a dur els regals a temps. A 

continuació farem un taller on 

realitzarem un camell de 

cartolina per a dur-te’l a casa.  

Vos esperem a tots per viure la història dels Reis junts. 

MANUALITATS AMB FANG 

 Dimecres, 4 de gener, a les 18 h. 

Taller de manualitats per treballar conjuntament en 

família. Es faran activitats amb fang, 

on podreu crear els vostres regals 

amb formes creatives. Passarem 

junts una molt bona vesprada on la 

imaginació i el treball en equip seran 

el més important. Animeu-vos. 

Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament. 

CAVALCADA DELS REIS MAGS 

 Dijous, 5 de gener de 2017, 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 grans. Amb la col·laboració de les 

Associacions Locals, Comissions de Festes,  i tots 

aquells que  vulgueu participar en la cavalcada en 

aquesta nit tan especial. Acabarem el recorregut a 

l’Església de Benirredrà, on les nostres Majestats 

repartiran els regals. Vos esperem a tots.  

Animeu-se i participeu. Omplim els carrers del 

poble  amb llum i d’alegria estos Nadals.  
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL 

 SERVEI DE BAN INFORMATIU, 

WHATSAPP MUNICIPAL 

Recordeu que cal enviar un WhatsApp al 

telèfon 663 75 57 41 escrivint ALTA + 

NOM I COGNOMS i, agregar el número de 

telèfon a la llista de contactes. Cal passar per les 

oficines municipals i signar l’autorització per a rebre la 

informació municipal.  

 CURSOS DE FORMACIÓ 2n TRIMESTRE 

Per a realitzar el segon trimestre dels cursos de Escola 

Municipal de Formació, cal apuntar-se per confirmar 

l’assistència al curs a les Oficines Municipal2s i fer el 

pagament d’aquest trimestre a l’entitat Caixa 

d’Ontinyent: ES65-2045-6028-18-1100000053 (C/ 

Madrid, 38, Gandia), i posterior presentació a les 

Oficines 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! 
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