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Ja estan ací els dies de descans, de retrobament, de 
celebracions familiars i de l’abraçada afectuosa amb 
els amics que tornem a vore, com cada any, per a 
celebrar les nostres Festes. Tot per rememorar els 
nostres costums, la nostra història i sentir-nos tots un 
poc més pròxims, amb un sentit de pertinença a la 
comunitat local que es dóna, d’una forma màgica i 
especial, en estos dies festius.

Són dies especialment cordials i així els vivim des 
de sempre, i així desitge que els visquem sempre. 
També són dies de fer balanç municipal i repassar 
les actuacions que hem realitzat des de la nostra 
responsabilitat institucional i des de les funcions per al 
govern local que ens ha atorgat la confiança ciutadana i 
les persones de manera lliure i democràtica.

Després de tots estos anys de govern municipal, 
éste és un dels escrits que faig amb més il·lusió. 
Comencem una nova etapa de govern, on ens heu 
donat encara major responsabilitat per continuar fent 
progressar Benirredrà i donar servei a cadascun dels 
veïns i veïnes del nostre poble. Em senc compromesa amb vosaltres, i amb les ganes i la força 
necessària per encarar, amb els meus companys regidors, un futur millor per a tots els habitants 
del nostre POBLE.

A poc a poc es van complint els objectius que de manera prudent ens hem marcat i que se centren, 
de manera especial, en les persones i el seu entorn vital, amb una especial atenció a la prestació 
dels serveis públics que incrementen la qualitat de vida individual i col·lectiva, atenent a les 
nostres famílies i aportant una millor atenció als veïns i veïnes. 

Hem crescut de manera raonable i esta etapa de l’actual mandat incorpora el valor de la convivència, 
el civisme, la qualitat dels espais públics i les actuacions municipals que permeten construir un 
espai de convivència respectuós amb les persones, amb l’entorn urbà i amb el nostre llegat històric.

Per tot això, enguany és un bon any, perquè anem a deixar per a eixe futur esperançador, cívic i 
solidari, un POBLE educador i fidel a les seues arrels i la seua història, encarant els propers anys 
amb la garantia d’una vida millor.

Bones festes les que, amb tot l’afecte del món, el respecte a la tradició i la sana intenció de preparar 
els millors festejos per a tots els veïns, hem embastat amb sacrifici i esforç els festers i festeres, 
joves i resta d’associacions. A ells i elles, tots els que integreu les associacions municipals, tot el 
meu agraïment, el de la Corporació Municipal i el del POBLE sencer, perquè fan possible que no 
es trenque cap anella de la nostra història que es manifesta, com poques vegades, en les nostres 
festes d’estiu. Mil gràcies per la vostra contribució a la vida del POBLE de Benirredrà.

I a tots els veïns, el meu AGRAÏMENT per la seua complicitat i la seua confiança de cada dia, sent 
el meu desig entranyable i cordial que passeu unes bones festes amb les vostres famílies, amics 
i aquells que ens visiten des dels pobles que ens rodegen en este enclavament privilegiat de La 
Safor, al bell mig de la nostra benvolguda terra valenciana.

Com sempre dic, ara toca fer comboi i eixir al carrer.
BONES FESTES!!                    Loles Cardona Llopis

Salutació de l’Alcaldessa
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L’Ajuntament de Benirredrà vos desitja 
a tots els veïns i veïnes unes bones festes!

Fa menys de dos mesos que el poble de Benirredrà va elegir als seus representats a l’Ajuntament de 
Benirredrà. Són temps de canvis no sols de cares, sinó també de projectes que il·lusionen a la gent, 
però a la vegada realistes. I com no Benirredrà es situa al capdavant d’aquestes demandes, ja que en 
aquesta nova legislatura s’han incorporat noves cares a la Política Municipal. Ens referim a Miquel 
Alèixit, representant del Grup Municipal Compromís, Ruth Orengo i Rafa Ribot,representants del 
Grup Municipal Socialista.  A tots ells, i a la resta de la corporació de Benirredrà que continuen 
treballant per Benirredrà; Luisa Julio, José Ignacio Saldaña, Loles Cardona, Emilio Falquet, Elena 
Blanco i Marcos Gassó, els desitgem tota la sort i els millors encerts possibles per afrontar aquest 
nou mandat.

Des de l’Ajuntament de Benirredrà seguim en la mateixa manera de governar, sent pròxims als 
veïns i millorant i solucionant, de manera incansable, tot el que està a la nostra mà, perquè per 
aquest motiu, estem al servei dels veïns i veïnes del nostre poble.

Des de l’Ajuntament de Benirredrà, també volem agrair a totes les persones que han participat per 
poder confeccionar aquest llibre de la memòria col·lectiva i la Història del nostre Poble. Perquè un 
Llibre de Festes és l’essència d’identitat d’un poble, com Benirredrà.

En especial volem agrair, a les Associacions i Comissions de Festes de Benirredrà pel seu 
recolzament; a Jordi Gil per les hores de treball dedicades a aquest llibre; a Pep Cardona per buscar 
les arrels dels veïns/es del nostre poble i tantes coses més; a Toni Deusa per plasmar en imatges 
tants bonics llocs de Benirredrà; a tots els que escriuen en aquest Llibre, sobre la nostra essència, la 
cultura i la història; i a totes les empreses i entitats col·laboradores que amb les seves aportacions 
fan possible que aquest llibre es puga dur a terme.

En nom de tota la Corporació Municipal i de l’Ajuntament de Benirredrà, volem agrair a tots els 
veïns i veïnes per la convivència i harmonia diària, i per seguint fent POBLE.

Les portes de l’Ajuntament estan obertes per a tots i, per al que necessiteu.
Gràcies a tots i totes.
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Salutació del 
Grup Municipal Socialista de Benirredrà

Estem en el millor moment que hi ha per tal de parlar de festa, i com no en el Llibre de les nostres 
Festes. Des del Grup Municipal Socialista volem arribar a tots els veïns i veïnes, i fer una crida a 
la participació de tot Benirredrà en les seues Festes Patronals, on tenim la voluntat que siguen les 
millors de tota la història.

Amb responsabilitat de govern, la nostra tasca ha de recaure en què les nostres festes siguen 
respectuoses amb la memòria col·lectiva, i simbolitzen el sentir de la majoria del nostre poble, 
i que en cadascun dels actes festius, tots participem convençuts de què ens veiem representats i 
motivats a ser una part valuosa de la festa. Perquè sense la gent de Benirredrà, no es podria fer la 
festa que any rere any ve fent-se, bé en els actes de caràcter culturals, religiosos, o bé en aquells 
més lúdics i gastronòmics.

Com sempre les Associacions de Festes, amb el recolzament del nostre Grup Municipal ens han 
preparat un nombrós ventall d’activitats perquè puguem triar allò que volem fer durant els dies 
festius. 

Agraïm la vostra confiança en les darreres eleccions, per a nosaltres significa que els ciutadans 
han fet un balanç positiu de la nostra gestió. Per altra banda aquest crèdit  que ens doneu ens fa 
sentir amb més responsabilitat per als propers anys, pensem que la nostra obligació és administrar 
judiciosament i satisfer les necessitats del nostre poble i la gent que en ell viu. I com no, les festes 
són una part important de la vida de Benirredrà. L’èxit ha estat en la voluntat d’un poble que mai ha 
volgut deixar de ser-ho i que ha lluitat (democràticament) per les seues tradicions, la seua història 
i cultura, tal i com el poble ho vol. Nosaltres sols som la ferramenta que ho possibilita.

Com a grup, vos animen a participar i viure les festes, ser part d’elles i entre tots aconseguir 
millorar-les any rere any. Fem festa.

Que passeu totes i tots unes bones festes. Les millors festes del món.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE BENIRREDRÀ

- Loles Cardona Llopis

- Emilio Falquet Sesmero

- Elena Blanco Dols

- Marcos Gassó Matoses

- Ruth Orengo Puig

- Rafa Ribot Marco. facebook.com/benirredrasocialistes
twitter: @PSPVBenirredra
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Salutació 
del Grup Municipal Popular 

de Benirredrà

Salutació del Partit Popular amb motiu de la Festa de Sant Llorenç, Patró de Benirredrà. 

Any 2015.

Un any ha passat per tornar a celebrar la Festa Major de Benirredrà.

Esperem que esta il·lusió siga transmesa a tots vosaltres i així d’esta  manera complir amb el 
propòsit de realitzar la Festa Major de Benirredrà amb tanta satisfacció com fins ara. 

Per a la gent del poble és una gran alegria veure’l ple de gent com anys enrere, ja que s’ ho mereix.

Com a Gent de Benirredrà, sempre hem sentit les Festes de Sant Llorenç ben a prop i esperem que 
tot el món les puga viure d’una manera especial.

No volem posar el punt i final a aquest escrit sense abans desitjar-vos a tots els veïns i a tots aquells 
que ens visiteu, unes meravelloses festes, i que estes siguen senzillament dies de festa intensa. Per 
això, vos animem a baixar al carrer i participar.

 Visca Sant Llorenç, Visca.

PARTIT POPULAR DE  BENIRREDRÀ.
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Salutació 
del Grup Municipal Compromís 

de Benirredrà

Per primera vegada des de Compromís per Benirredrà tenim el plaer de dirigir-nos a vosaltres 
com a representats públics després de les últimes eleccions municipals, en les quals molts veïns 
ens atorgareu la vostra confiança i féreu possible que Compromís tinguera representació al nostre 
Ajuntament.

En els propers dies, i com tots els estius, celebrarem les nostres festes. Unes festes que vénen de 
molt lluny, en què els habitants de Benirredrà  ens unim  per a celebrar la nostra identitat com a 
poble. És la pròpia ciutadania la que posa tot el seu esforç i il·lusió per tal que totes i tots gaudim 
aquests dies. Per tant, cal fer un agraïment públic a les comissions que treballen de valent per fer 
possible la nostra major tradició. 

Molta gent d’altres pobles de la comarca i de la resta del País Valencià ens visitaran, per això és 
el moment de mostrar el millor de nosaltres, la nostra hospitalitat, respecte, civisme i, com no, els 
nostres millors somriures.

Des de Compromís aprofitem per ficar-nos a la vostra disposició. 
Atentament: 

Miquel Alèixit i Romero
Regidor de Compromís per Benirredrà

facebook.com/compromisbenirredra
benirredra@compromis.ws
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Salutació de la Regidora de Festes

Un any més, les festes del nostre poble ja estan 
ací, les festes més esperades per tots nosaltres. 
Una setmana, on com cada any, amics, familiars 
i veïns, gaudirem de diversió i bona companyia, 
junt a tota aquella gent que vulga gaudir amb 
nosaltres de les nostres festes patronals.

El meu poble, el nostre poble... jo sempre 
m’he sentit de Benirredrà, i l’he dut al cor i al 
pensament, però pareix que ara que s’acosten 
les nostres festes, encara una miqueta més... Es 
com si les nostres festes foren una cosa sagrada, 
on mai podem faltar. Perquè són molts records 
i records els que em venen al pensament de la 
meua joventut, de totes eixes festes passades que 
tots amb tant d’anhel esperàvem i que culminaven 
el camí de l’estiu. Les recorde com si fora ahir 
mateix, com si les acabara de viure...

Per a mi, Benirredrà és el millor poble de tota la 
comarca, i per això cada vegada en senc més introduïda a la vida del poble, participant en bon 
nombre de les associacions que ací hi ha. I ara, encara més, com a regidora del nostre Ajuntament.

Treballar per millorar el meu poble, és una gran satisfacció. Per a mi, i què millor manera d’encetar 
la meua tasca, que les nostres festes de Sant Llorenç, on intentarem fer unes festes inoblidables per 
a tots, on tant majors, com menuts i no tant menuts puguen gaudir d’una gran diversió.

S’ha treballat any rere any per tal d’oferir-vos un programa de qualitat ampli i divers, per a totes 
les edats i que aspira a connectar amb tots i fer unes festes plenes de participació, diversió, alegria 
i fraternitat. Jo hem compromet a continuar-ho fent, per tal de superar-nos, any rere any, per a què 
tot el món continue gaudint de les nostres festes.

Tot està preparat per a què Benirredrà es convertisca, per uns dies, en una gran festa on tots junts 
puguem gaudir i compartir moments entranyables de convivència i diversió.

Us desitge unes bones festes i us convide a tots a participar activament.

Ens veiem al carrer.
Ruth Orengo Puig

Regidora de Festes
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DISSABTE 1 D’AGOST DE 2015
Programes Esportius Municipals, al camp de futbol del Poliesportiu Municipal. Celebració 
de la XXI Edició del Trofeu Sant Llorenç, organitzat pe l’Ajuntament de Benirredrà i la 
Penya Benirredrà CF.

DIUMENGE 2 D’AGOST DE 2015

VI CONCURS DE PAELLES DE FESTES. Es realitzarà al c/Ample i l’organitza 
l’Ajuntament, amb la colaboració de les Comissions de Festes. L’Ajuntament de 
Benirredrà posarà el recapte i la beguda, vosaltres porteu el caldero, el foguer i la botella 
de butà. Tornem a passar un dia impressionant, gaudint del bon ambient en bona taula. 
Cal apuntar-se a les Oficines de l’Ajuntament fins el divendres 31 de juliol en horari 
d’oficina. Tindrà un preu simbòlic de 2€ per persona.

DIJOUS 6 D’AGOST DE 2015

Cercavila pel poble, amb les Bandes de Música de Benirredrà i Beniarjó

Concert INTERCANVI de Bandes de Música, amb la Societat Musical de Benirredrà i 
l’Associació Artístic Musical Ausiàs March de Beniarjó, a la Plaça de l’Església. 

DISSABTE 8 D’AGOST DE 2015

Inici del XIV Trofeu de Frontenis. Es realitzarà durant tota la vesprada i tota la nit, fins les 
9:30h de diumenge. Acte seguit, es farà l’entrega de trofeus. Organitzat per la Regidoria 
d’Esports.

Sopar d’entrepà, al carrer Ample, organitzat per l’Associació Cultural Falla de Benirredrà.
Caldrà apuntar-se a la Falla.
A continuació, ens oferiran la tradicional Gala Musical d’Estiu, que patrocina la Regidoria 

              de Festes.

DIUMENGE 9 D’AGOST DE 2014  
Vol de campanes, per tal de donar pas a l’inici de les Festes Patronals.

Tradicional passacarrer pel poble de la Banda de Música de Benirredrà, anunciant el 
començament de les Festes Patronals. Acompanyats per les Associacions i Comissions de 
Festes de Benirredrà, veïns i coneguts.

Al carrer Ample amb els “Nous Pregoners”, ens concentrarem tots junts davant de 
l’escenari per a donar inici a les nostres Festes Patronals de 2015.

Tradicional sopar d’entrepà al carrer Ample. L’Ajuntament posarà les taules, cadires, 
salmorra i beguda per a tots els assistents.

18:30h:

12:30h:

20:30h:

21:00h:

17:00h:

22:00h:

13:00h: 

21:30h:

22:00h:  

23:00h: 
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Sant Llorenç
Patró de Benirredrà
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DILLUNS 10 D’AGOST DE 2015

Festa Sant Llorenç
Patró de Benirredrà

Nit de ball, amenitzada amb l’orquestra Grup Wonder. Patrocinat per la Diputació de 
València, dins del programa Festes Populars-SARC.

Ressopó i refrigeri per a tots, al carrer Ample.

Despertà amb la Banda de Música de Benirredrà i Pirotècnia Borredà per tot el poble.

   d’aigua i jocs aquàtics al carrer Ronda. Patrocinat per la Diputació de València.

Arreplegada dels nostres Jubilats i Pensionistes de Benirredrà, acompanyats per la Banda                
de Música de Benirredrà, per assistir a la mascletà en honor a Sant Llorenç.

Tradicional mascletà, a càrrec de la Pirotècnia Borredà al carrer Tramuntana.

A l’Aula de Cultura, dinar per a tots els Jubilats i Pensionistes del poble que ofereix 
l’Ajuntament de Benirredrà. Per a l’assistència podeu apuntar-vos a l’Ajuntament, en 
horari d’oficina fins el dijous 6 d’agost.

   Continuem amb les activitats i jocs aquàtics, al carrer Ronda. Patrocinat per la 
Diputació de València

Tallers i jocs tradicionals valencians. Taller de pistoles d’aigua i batalla de bombetes 
d’aigua. Patrocinat per la Diputació de València, dins del programa d’Activitats Culturals-
SARC. Al carrer Ample.

Berenar al carrer Ample. L’Ajuntament de Benirredrà ens oferirà una degustació d’orxata, 
batut de xocolate i fartons.

Cercavila pels carrers de Benirredrà per la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. 
 
Solemne missa en honor a Sant Llorenç.

Processó en honor a Sant Llorenç, patró del poble. Inicia la processó la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de la Safor i la finalitzarà la Banda de Música de Benirredrà.

Tradicional castell de focs artificials al carrer Convent, a càrrec de la Pirotècnia Borredà.

00:00h:

04:30h:

08:00h: 

11:00h-14:00h:

13:00h: 

14:00h: 

14:30h: 

16:30h-18:00h:

18:00h: 

18:30h: 

20:00h: 

21:00h: 

21:30h: 

22:30h: 
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Salutació de l’Associació dels 
Festers Fadrins i Fadrines

Sant Lluís Inmaculada

Estimats veïns i veïnes de Benirredrà, de nou un any més tornen les festes, i altra vegada estem ací 
tots units per a tirar endavant el projecte de la nostra festa, festa que tenim present i per a la qual 
treballem cada dia de l’any. És un orgull per a nosaltres continuar amb aquesta tradició que tant 
valorem i apreciem.

Enguany és una satisfacció per a nosaltres presentar-vos el programa de festes, del que esperem 
que tothom puga gaudir i divertir-se amb la seva participació. Convidem tant a xiquets com a 
xiquetes, joves i no tan joves, a ser part d’aquest meravellós encontre.
Sols es pot donar la benvinguda als nous festerets i festeretes, que des d’un primer moment ja 
formen part de la nostra festa, doncs ells són el futur i per això volem agrair a tots els pares i mares 
per fer-los part d’aquesta aventura amb la qual volem transmetre els valors, tradicions i costums 
d’aquest poble.

Per finalitzar, volem animar a tot el poble a què ens acompanyen en cadascun dels actes que hem 
organitzat en aquest dia tan especial per a nosaltres del que esperem gaudir tots junts en harmonia, 
per tal de mantenir la nostra personalitat i la manera de sentir aquest gran poble.

Que passeu molt bones festes. Una forta abraçada.

Visca Sant Lluís i la Inmaculada!



13

DIMARTS 11 D’AGOST DE 2015

Festa dels Festers Fadrins i Fadrines
00:00h:   Sopar d’entrepà, al carrer Ample.

01:00h:   Disco mòbil, amenitzada per “Play Sound”.

05:30h:   Cordà d’aigua a la Plaça de l’Església.

06:30h:   Ressopó.

08:00h:   Despertà i passacarrer per tot el poble.

09:30h:   Esmorzar per a tots els festers al carrer Ample.

11:30h:   Gran cavalcada de disfresses, acompanyats per la Xaranga Parranda’s Band. 
    Hi haurà premis de disfressa individual, tant major com infantil, i també grupal.

13:00h:   Relax a la piscina del poble.

14:00h:   Mascletà al carrer Tramuntana.

14:30h:   Dinar per a tots els festers a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament.

16:00h:   Espectacle de màgia a l’Aula de Cultura.

18:00h:   Tallers i jocs, al carrer Ample. Taller “Masterchef” de torrades de xocolata i llepolies.

18:30h:   Berenar refrigeri. S’oferirà una degustació d’orxata, fartons i granissat de llima. 
    Al carrer Ample.

20:00h:  Arreplegà de festers i festeres pel poble. Acompanyats per la Xaranga Contrabanda.

21:00h:   Solemne missa en honor a Sant Lluís i la Inmaculada.

21:30h:    Processó en honor a Sant Lluís i la Inmaculada, acompanyats per la Contrabanda de    
     Benirredrà.

23:00h:   Castell de focs d’artifici.

Martina Mañó Amorós

Festera d’honor
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Salutació de la Presidenta de la
Festa de la Verge del Carme

Verge del Carme
El cicle anual de les festes arriba al seu fi. Després d’un any d’ activitats, encarem la recta final, 
amb les festes de Benirredrà.

En aquest primer any en el que he assumit la presidència de l’associació, hi han dos objectius que 
tenim que portar a cap. El primer,  és la importància de mantenir i incrementar el nombre de feste-
res, per eixe motiu, convidem a les dones del poble i a les nouvingudes a que s'unisquenal projecte 
i continuem amb la tradició de la Festa de la Verge del Carme.

La segon qüestió, i que també està en els estatuts fundacionals, es refereix a la col·laboració amb 
les altres comissions de festes. Tenim una clara determinació, i es aconseguir una veritable i lleial 
cooperació, per tal de millorar la participació i la integració veïnal.

Aprofite aquesta ocasió, per desitjar a tots i totes, unes festes amb normalitat, bona convivència i 
màxima participació.

Ens veurem al carrer.
Julia Escrivà Aparisi

Presidenta de l’Associació Cultural
Festeres de la Verge del Carme
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DIMECRES 12 D’AGOST DE 2015

Festa de la Verge del Carme
00:00h:   Sopar per a totes les Festeres al carrer Ample.

00:30h:   Revetlla amenitzada amb una disc mòbil.

03:30h:   Festa de l’espuma a la Plaça de l’Ajuntament. Al finalitzar ressopó i refrigeri per a tots.

08:00h:   Despertà pel poble acompanyades per la Contrabanda de Benirredrà i Pirotècnia Borredà

09:30h:   Esmorzar per a totes les festeres.

11:30h:   Gran Cavalcada Popular pels carrers del poble.

13:30h:   Vi d’honor per a tot el poble al carrer Ample.

14:00h:   Mascletà a càrrec de la Pirotècnia Borredà.

14:30h:   Dinar per a totes les festeres i convidats a l’aula de cultura de l’Ajuntament.

18.00h:   Tallers i jocs infantils, al carrer Ample. Taller de creació de bombetes d’espuma i pinyates   
ddddddd d’estiu.

18:30h:   Refrigeri amb gelats, al carrer Ample.

20:00h:   Cercavila per a tot el poble i arreplegada de les festeres amb acompanyament per la  
    Contrabanda de Benirredrà.

21:00h:   Missa en honor a la Santíssima Verge del Carme.

21:30h:    Processó en honor a la Verge del Carme.

23:00h:   Focs d’artifici a la Plaça de l’Església, a càrrec de la Pirotècnia Borredà.
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Salutació de la Comissió 
de la Festa del Cor de Jesús

Sagrat Cor de Jesúis
Amb l’arribada del caloret ja anem olorant les nostres festes, Benirredrà va aconseguint la seua 
plenitud festera amb la celebració de les festes d’estiu en honor a Sant Llorenç i tot un seguit de 
sants i verges com ara la Immaculada, la Mare de Déu del Carme, sant Lluís i el mateix Cor de 
Jesús.

El nostre poble tradicionalment ha tingut a bé la celebració d’aquests esdeveniments i obri els seus 
braços per tal d’acollir a tots aquells que durant estos dies tan senyalats ens venen a visitar i poder 
gaudir d’aquesta manera dels actes més variats, tradicionals i emblemàtics; com són les misses, les 
processons, les actuacions, els focs d’artifici, els jocs, els bars i com no, els sopars.

Este és el primer any que ens dirigim a vosaltres des de les pàgines del llibre de festes, fent una sa-
lutació de l’Associació de Festers i no del president com fins ara. Este any estem funcionant d’una 
manera assamblearia, i com que les decisions les prenem entre tots, no tenim president. La festa és 
fruit del treball desinteressat de tot el grup humà que s’encarrega que la festa ho siga, no soles la 
nostra; i fan que arribe a bon port. Per tant en nom de tots els que treballem perquè tot acabe de la 
millor manera possible, dir-vos que esperem que tot el que es faça siga ben rebut per tots i tothom 
s’ho passe d’allò més bé amb la programació festera que amb tanta il·lusió hem preparat.

I com cada any, l’Associació vos anima a tots i a totes a participar, amb tot el cor i els sentits, a 
fer festa; ja que l’element més important d’una festa major no és ni la música, ni el sopar, ni l’ani-
mació per els xiquets, ni els focs d’artifici; i això que tots estos actes són importantíssims per al 
bon desenvolupament de l’activitat festera. L’element més important són les persones que són les 
que fan vida en una festa i fan possible aquesta celebració. Les persones com vosaltres, gent de 
Benirredrà, amics i familiars... persones que participeu activament i que sense vosaltres no seria 
possible aquesta gran festa d’estiu.

Acabem desitjant-vos a tots unes magnífiques festes que les visqueu conforme s’han de viure les 
festes de Benirredrà; sigueu feliços durant estos dies, després ja tindreu temps de tornar a la reali-
tat, el treball i l’esforç diari. 

Visca la Festa. L’Associació
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DIJOUS 13 D’AGOST DE 2015

Festa del Cor de Jesús

00:00h:   Al carrer Ample, sopar amb cassoles de corder al forn.

00:30h:   Revetlla popular fins altes hores de la matinada.

06:00h:   Algo més de festa.

08:00h:   Despertà amb la Pirotècnia Borredà i acompanyats per la Xaranga Contrabanda de  
    Benirredrà i la colla de tambors dels homes casats.

09:30h:   Esmorzar per a tots els festers al carrer Ample.

11:00h:   Cavalcada de disfresses, amb repartiment de regals per a majors i menuts.

13:00h:   Bany i descans a la piscina municipal.

14:00h:  Extraordinària mascletà al carrer Tramuntana i al finalitzar vi d’honor per a tots els 

               assistents.

14:30h:   Dinar per a tots els festers a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament.

18.00h:   Tallers i jocs infantils, al carrer Ample. Taller d’espases de xurros d’espuma i batalla  
    “Ringbalosa”.

18:30h:   Repartiment d’orxata i fartons per a tots els assistents al carrer Ample.

20:00h:   Cercavila i arreplegada de festers amb l’acompanyament de la Xaranga Contrabanda de  
    Benirredrà

21:00h:   Missa i sermó en honor al Cor de Jesús.

21:30h:   Processó en honor al Cor de Jesús acompanyats de la Xaranga Contrabanda de   
       Benirredrà 

23:00h:   Castell de focs artificials al carrer Convent, a càrrec de la Pirotècnia Borredà



18

DIVENDRES 14 D’AGOST DE 2015

Dia Veïnal

00:00h: Sopar d’entrepà al carrer Ample. L’Ajuntament aportarà les taules, cadires, beguda i                 
  salmorra per a tots els assistents, acompanyat amb Nit de Monòlegs. 

10:30 – 14:30h: Jocs i entreteniment per a totes les edats i parcs infantils, al carrer Ronda. Activitats   
dddd ddcom Bou Mecànic, Circuit de cars, inflables per a diferents edats, Mini-golf, Circuit  
 “Humor Amarillo”, etc.

17:30h-19h: Festa de l’Espuma i sorpreses, al carrer Ronda.

19:30h: Exhibició de Balls a la Plaça de l’Església, on ens representaran, tot tipus de ball, tant amb  
d           parella com de grup.

19:30h: Degustació d’orxata i fartons, a la Plaça de l’Església.

22:00h: Focs d’artifici com a tancament de les festes, a la Plaça de l’Església, a càrrec de la  
  Pirotècnia Borredà. 
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Associació Benirredrà C.F.
En ple període estival m’adrece a tots vosaltres aprofitant l’ocasió que em brinda aquest Llibre de 
Festes de l’acollidor poble de Benirredrà. Moltes persones s’encarreguen de què tots els serveis, 
veïns, associacions estiguen atesos com cal per a què dia a dia, Benirredrà siga millor en diferents 
àmbits. I un d’eixos espais enriquidors per al poble, no és altre que l’esport. I a més, com a bandera 
representativa de tots: el BENIRREDRÀ C.F.

Des de març d’aquest any, i quasi per accident i sense oposició, he arribat al càrrec de president 
del club, junt amb nous directius, i alguns altres que ja ho eren a l’etapa anterior. Hem arribat amb 
nous projectes, noves idees que a poc a poc desitgem… siguen realitat. L’equip el conformen gent 
amb molta il·lusió. El club s’ha estructurat en dos grans àrees: l’econòmica i l’esportiva. Des de 
ací agrair de manera especial la tasca desenvolupada pels vicepresidents, Sergio Muñoz i Arturo 
Escrivá. Així com la de tots els membres de la junta: Enrique García, Cris Salmi, Suso de Ancos, 
Paco Peris, Eduard Todolí, Hugo Balsera, Julia Charco, M. Àngel Picornell. I em deixe per al final 
a Ruth Orengo que ha passat de la Directiva a encapçalar la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Benirredrà: molta sort en aquesta nova tasca. Però si d’agraïments va la qüestió una per davant 
de totes les realitzades: gràcies a tots els pares i mares dels jugadors que conformen aquest club. 
Sense el vostre suport social, econòmic i emocional aquest club no seria possible.

I entre eixos nous projectes: aconseguir un club familiar, on els nostres xiquets i joves es formen 
primer com a persones, i després com a futbolistes. Una plantilla d’entrenadors d’allò més 
professional possible. Encapçalada pel nostre coordinador Ausias Conca. Aconseguir que els 
nostres xiquets aprenguen tot el necessari. I que eixe aprenentatge forme joves competitius en 
futbol 11. Confeccionar un equip amateur referència en la seua categoria. L’accés d’aquest club a 
les noves “xarxes socials” com Facebook i Twitter. Que els nostres xiquets comptem amb el millor 
material possible a nivell d’equipacions, material esportiu per a entrenaments, etc. Organitzar un 
trofeu propi… i molts altres projectes més.

Crec que el la trajectòria i experiència, pel moment és molt positiu. La col·laboració com a 
subseu del II COTIF YOUTH CUP, i especialment amb l’organització de la segona edició del 
“CAMPUS DEL BENIRREDRÀ CF”, així ho confirmen. Gràcies a tots els que heu ajudat en 
aquests esdeveniments.

Però tot això, no seria possible sense el recolzament de l’Ajuntament de Benirredrà. També gràcies. 
Gràcies a Loles Cardona i el seu equip de govern. 

I res més que desitjar molt Bones Festes a tots.

President Benirredrà CF
IGNACIO ARNAU
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Associació de Mestresses de Casa i 
Consumidores “Tyrius” de Benirredrà

Un any més s’apropen les festes patronals de Benirredrà, i des de la nostra Associació desitgem 
que passem uns dies d’unitat , alegria i diversió, oblidant per uns moments les preocupacions i els 
problemes del dia a dia.
 Durant tot l’any, l’Associació organitza xerrades, viatges, dinars etc… per a fomentar la convivència 
i la unitat de totes les dones del nostre poble.
Des de l’Associació continuarem treballant i participant en diverses activitats per a continuar 
fomentant la participació i la unitat de totes les dones.

L’ASSOCIACIÓ DE MESTRESES DE CASA TYRIUS BENIRREDRÀ.
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Associació 
de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà

 
Salutacions a tots els jubilats i pensionistes de Benirredrà. Em complau dirigir-me a tot el poble de 
Benirredrà per a desitjar-los que passen unes bones festes.
 
No hem d’oblidar que les persones grans som part activa del poble, un col·lectiu a tenir en compte, 
el qual ha vist créixer i transformar-se un poble, el nostre poble, Benirredrà. L’experiència dels 
anys, ens ha fet ser persones que valoren i gaudeixen de cada esdeveniment amb més intensitat, i 
com no pot ser menys gaudir de les nostres festes patronals, amb harmonia entre tots els veïns i la 
resta de col·lectius que hi ha.
 
Així mateix, convide a tots els jubilats i pensionistes, per a que s’animen i s’inscriguen en 
l’associació, ja que festegem unes divertides i agradables festes, on  compartim el nostre temps i 
les nostres experiències de vida. 
 
Sense més, desitge que passen tots unes bones festes, on l’alegria de tots els veïns ens contagie a 
tots.

Salutacions.
 
L’ASSOCIACIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES I JUBILATS DE BENIRREDRÀ
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Societat Musical de Benirredrà
“TIEMBLA EUROPA”

Amb la que cau últimament és difícil tindre una bona notícia que no tinga res a vore amb Grècia, 
els polítics o la calor, però a Benirredrà tenim motius per a estar orgullosos de les darreries de la 
banda de música del poble. 

Des dels seus inicis, la nostra banda ha estat caracteritzada pel seu dinamisme i les ganes d’anar 
sempre en davant, sense peresa, participant en nous projectes que li aporten experiència i renom. 

“Tiembla Europa” era l’eslògan de la samarreta que es va fer per a actuar a l’estranger, primer a 
Laval en França i després a Àustria. La participació anual a les festes d’Albarracín a Terol són un 
clar exemple del seu reconeixement. 

      Ja al 2.011 s’ en van eixir de mare contra tot pronòstic i van guanyar el segon premi al Certamen 
de Bandes de Música de la Diputació de València, celebrat al Palau de la Música de València. Estar 
entre els millors comença a ser una realitat. 
   
Recentment, Disneyland París els va concedir participar al seu “Performing Arts Programme”, 
actuant i encapçalant la desfilada de personatges de Disney celebrat el passat 7 d’Abril a l’avinguda 
principal del parc d’atraccions Disneyland París, davant l’admiració de més de 40.000 persones. 

La joventut dels 32 membres participants va estar en tot moment al nivell de preparació 
i professionalitat que s’exigeix per a poder participar. Amb el bon fer i majestuositat que van 
demostrar, la nostra banda va deixar ben alt el nom del poble de Benirredrà, orgullosos del seu 
origen, després de ser presentats per la megafonia del recinte en diversos idiomes. 

Digne d’un conte de fades, la desfilada al “País de Fantasía” va ser senzillament IRREPETIBLE 

Ara de nou, sense perdre el fil, com una milotxa al vent, i no sense esforç ni sacrifici, el passat 
dijous 16 de Juliol, la Banda de Música de Benirredrà va apostar novament per nous reptes d’alt 
nivell participant en el 129 Certamen Internacional de Bandes de Música celebrat al Palau de la 
Música de València. 

Una interpretació fastuosa de Polifemo i un jutge bocabadat per sentir a flor de pell la seua pròpia 
obra, van fer possible aconseguir un més que merescut tercer premi de la secció tercera. 

Un nuc d’estómac generalitzat, llàgrimes contingudes d’emoció i crits d’alegria es van apoderar 
de tots. 

Com vegeu, no és fàcil ser notícia, però més difícil és anar fent camí al temps que es fa història. 

“Enhorabona a tots”
Lluis Tormo
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Club Frontenis Benirredrà

El Club Frontenis va nàixer fa 14 anys, per un grup de gent interessada i participativa en el món de 
la raqueta, els quals sempre han format part de la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana 
(FPCV).

Encara que els inicis foren durs, hem aconseguit crear un grup fort i competent. Iniciarem la 
competició en la categoria més baixa, la tercera, al cap d’uns anys passarem a militar en segona 
divisió. Actualment estem molt orgullosos de dir que durant les últimes tres temporades, hem 
recorregut la província militant en primera regional. Aquest fet ens ha permès tindre enfrontaments 
amb poblacions com Mislata, Bunyol, Xest, Vilamarxant, Xirivella, Picassent... Un èxit, que sols 
es podia aconseguir amb la dedicació i esforç de tot el Club.

 Aquest estiu, organitzem junt a l’ajuntament,  la XIV edició del 24 hores de Frontenis, un certamen 
que conta amb una gran consideració de tota la comarca. Una excel·lent  oportunitat per a gaudir 
del Frontenis tant amants i curiosos d’aquest esport.

CLUB FRONTENIS BENIRREDRA
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Falla de Benirredrà
QUÈ SÓN LES FALLES?

“Conjunto de figuras de carácter burlesco que, dispuestas sobre un tablado, se queman públicamente 
en Valencia por las fiestas de San José.” Aquesta és la definició a la RAE de la festa de les Falles, 
però què són les FALLES per a mi? Què són les falles per a un faller? Les Falles no són sols una 
festa, són més bé un estil de vida, un sentiment i una estima cap a unes tradicions arrelades al 
nostre poble, amb les que mantenim els valors i l’essència de la cultura valenciana. Per poder 
entendre aquesta definició caldria viure el que és un any faller, però hem decidit contar-vos tot allò 
que fem i vivim a la nostra associació en les següents línies.

La Falla de Benirredrà som una associació nombrosa, som gent del poble 
i també de Gandia, que ens hem vinculat pel sentiment que tenim cap a la 
festa fallera. Tot faller sol dir que les Falles comencen sempre un 20 de març 
i acaben el 19 de març de l’any següent, i així queda demostrat quan et pares 
a analitzar totes les activitats, esdeveniments i actes que es fan per promoure 
la nostra festa.

Els mesos d’abril i maig són mesos de canvis, on es tanca l’exercici anterior i s’enceta un nou amb 
l’elecció dels càrrecs directius. La feina de l’executiva és crear un gran projecte, que es treballarà 
al llarg de tot l’any amb la participació de tota la comissió, perquè tot el poble puga gaudir d’uns 
grans dies de Falles. 

En l’època estival la Falla trau la festa al carrer, celebrant la 
Festa de Sant Joan i aprofitant per nomenar davant de tota la 
comissió les nostres Reines i Presidents per al proper exercici. 
Un altra mostra és la Festa Eivissenca, moment en el qual els 
fallers i veïns del poble poden gaudir d’una festa diferent i 
singular, amb bona companyia, música i un ambient distret. 

Col·laborant amb les festes patronals que en uns dies començarem, la Falla s’encarrega d’organitzar 
la tradicional Gala d’Estiu on tots els xiquets i majors, ja siguen fallers o no, poden participar. És 
un acte amb un llarg historial que any rere any aconsegueix sorprendre i obrir la setmana de Festes.

Setembre marca l’inici dels actes fallers. Bona mostra són les “Demanaes” de les nostres Reines. 
És un acte multitudinari, entranyable i emotiu, el qual es celebra al Saló d’Actes de l’Ajuntament i 
que acaba amb un sopar i vetlada al casal faller. És una nit molt important per a les nostres Reines, 
ja què estan presents familiars i amics, i tota la comissió s’involucra en l’acte.

Amb l’entrada de la tardor, les carabasses al poble es fan 
presents. És temps de bunyols, de matinar els diumenges, de 
pelar i tallar les carabasses per poder disfrutar dels millors 
bunyols que es troben en tota La Safor. Les dones de la Falla 
són les encarregades de tan laboriosa feina, la qual sense cap 
ànim de lucre realitzen per ajudar a la comissió.

Al novembre organitzem la Nit de Halloween, amb una 
cercavila pel poble en la que podràs trobar les disfresses 
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més tenebroses, obscures i millors aconseguides. És nit de xiquets i majors, els quals disfruten per 
igual. La intenció és involucrar al poble i als veïns de Benirredrà a participar en les activitats de la 
Falla, i així fer festa i fer poble.

La Presentació és un dels actes més rellevants, on fallers i falleres van a 
acompanyar les Reines i Presidents en una de les seues nits més màgiques. 
Tota l’executiva treballa per fer d’aquest acte un moment inoblidable.

Al gener la nostra associació col·labora d’una manera molt activa i estreta 
amb el poble de Benirredrà i totes les seues associacions. La festivitat de 
Sant Antoni és motiu de festa i encontre al poble, amb l’organització del 
Porrat, on la Falla obri les portes del seu casal amb la venda de bunyols. 

I per fi arribem al mes de març, mes culminant de la festa on tot el que s’ha treballat i fet al llarg 
de l’any queda reflexat en uns dies de festa. L’activitat en eixos dies bull al carrer i la quantitat 
d’actes es succeeixen: plantà dels monuments, cercaviles, despertaes, esmorzars, visites d’altres 
falles, coets, música, el dia del bateig, partides de truc, l’ofrena de flors a La Verge, la solemne 
missa en honor a Sant Josep i com a colofó final la Cremà. 

Tots aquestos esdeveniments no serien possibles sense l’ajuda de tots 
i cadascun dels membres de l’associació, que treballen de valent per 
traure endavant el nostre projecte inicial. Com no, donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Benirredrà, que ens tira una maneta per fer la nostra 
associació més forta, i nosaltres ens sentim molt orgullosos de poder dur 
el nom de Benirredrà allà on anem.

Per últim ens agradaria desitjar-vos unes Bones 
Festes, i recordar-vos que les portes del cassal i els 
fallers d’aquesta comissió estan sempre a disposició 
dels veïns del poble de Benirredrà.

Visquen les Festes de Benirredrà! Visca la Falla Benirredrà! Visca el Poble 
de Benirredrà!

Sílvia Climent Mascarell
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Associació Cultural de 
Jovesde Benirredrà

Una vegada més, tinc l’oportunitat de dirigir-me a tots els veïns de Benirredrà. Aquest és un any 
especial per a nosaltres, és l’últim que estarem al capdavant de l’associació de Joves. Després de 
moltes experiències viscudes, molts bons moments, un cabàs de records, que no ens pot llevar 
ningú, després de tot, ens acomiadem,

Després de 12 anys, considerem que és el moment de donar pas a les noves generacions, perquè 
nosaltres ja hem gaudit de l’oportunitat de treballar per al poble, per a grans i menuts. 

Volem animar als joves de Benirredrà a què no es conformen amb el que tenen, que lluiten pel 
que creuen i no es donen per vençuts. Sempre hi haurà un motiu pel qual continuar endavant. 
Animar-los a què continuen el camí que encetàrem 6 joves amb moltes ganes de fer de Benirredrà, 
un poble on els joves foren escoltats i que tingueren activitats dirigides a ells, activitats organitzades 
per joves i per a ells.

Aprofite aquesta oportunitat per a donar les gràcies a tots els membres de la junta directiva, per 
haver fet d’aquest camí una aventura; També agrair el suport que hem rebut de l’Ajuntament de 
Benirredrà, a Emili Falquet, per estar sempre al nostre costat, implicant-se com el que més.

Mari Pau Morant  Bañuls
Presidenta de l’Associació Cultural de Joves de 

Benirredrà
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I Concurs de Fotografia 
Millor Portada Llibre de Festes

Vist  que,  es  intenció  de  la  Corporació de  
Benirredrà  fomentar  la  participació ciutadana 
dels  veïns  de Benirredrà  durant les  festes  
patronals  mitjançant  el  «I CONCURS DE 
FOTOGRAFIA LLIBRE DE FESTES DE 
BENIRREDRÀ 2015», l’Ajuntament de 
Benirredrà, a proposta de la Regidoria de Festes, 
convoca el  «I    CONCURS    DE     FOTOGRAFIA    
LLIBRET    DE     FESTES    DE BENIRREDRÀ 
2015». El lliurament dels premis al guanyador 
fou el dia 24 de juliol de 2015, a les 20:30 hores 
a l’Ajuntament de Benirredrà, el qual guanyador 
fou Antoni Deusa Esteve. En segon lloc quedà, Consuelo Soria Rubio i en tercer lloc, Juan José 
Todolí Signes.  El premi atorgat va consistir en la quantia econòmica de 150 euros i la publicació 
de la fotografia com a Portada del Llibre de Festes de 2015.

Es tracta  de crear un estímul per a involucrar als veïns/es del municipi  a  participar  de  manera  
directa  en  tots els aspectes que envolten la preparació de les festes patronals, com és l’elaboració 
del Llibre de Festes.

FOTO PRIMER PREMI: 
Toni Deusa 

TÍTOL DE L’OBRA: 
“Andrés i Mercedes”

FOTO SEGON PREMI: 
Consuelo Soria 

TÍTOL DE L’OBRA:
 “Campanar a la llum de la lluna”

FOTO TERCER PREMI: 
Juan José Todolí 

TÍTOL DE L’OBRA: 
“Esclaves de nit”
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Domingo Serrano 
TÍTOL DE L’OBRA: 

“Campanari”

Mar Aragó 
TÍTOL DE L’OBRA:  

“Planos”

Regina Benavent
 TÍTOL DE L’OBRA: 

“La meua vista”

Minerva Peiró Ruano 
TÍTOL DE L’OBRA: 

“Rivendel” 

Ruth Montagud
TÍTOL DE L’OBRA: 

“Campanari i Sant Antoni”

Maria Escrivá Orengo 
TÍTOL DE L’OBRA: 

“Obrint color”

Vicenta Mafé 
TÍTOL DE L’OBRA:

 “El sò d’un poble”

Clara Escrivá Peiró 
TÍTOL DE L’OBRA: 

“La nit i el dia”
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Associació de Campaners
de Benirredrà

 Estimats veïns: 

Des d’ací volem donar a conéixer a tots que els campaners de Benirredrà, després de passar per 
diversos tràmits, ja estem constituïts legalment com a associació i, aprofitant que estem a les portes 
de les nostres festes patronals, nosaltres tractarem d’aportar el nostre granet d’arena per a alegrar 
estos dies de festa amb els nostres tocs i voltejos tradicionals.

Les nostres activitats durant tot l’any tracten en realitzar els tocs pertinents a cada festa com 
són Reis, Corpus, festes patronals, etc... També estem assistint a trobades de campaners de la 

Comunitat Valenciana, on ens relacionem amb altres associacions 
i anem aprenent activitats relacionades amb el món de les 
campanes.   A nivell autonòmic s’està lluitant per constituir una 
federació d’associacions de campaners on compten amb la nostra 
associació.

La nostra associació està dirigida amb l’ànim de conservar els 
tocs i voltejos,  com fins ara han fet els antics campaners, que 
des de temps remots s’estan realitzant en el nostre poble, ja què, 
per sort, s’han conservat gràcies a què no tenim motors en les 
campanes, com la majoria de les torres campanars de la Comunitat 
Valenciana. També realitzem el manteniment i conservació de les 
campanes dins de les nostres possibilitats, aportant els nostres 
coneixements històrics, tècnics, pràctics i emetre informes, 
pressupostos i col·laborar en la restauració tant del campanar 
com de les campanes. 

Per últim agrair a l’Ajuntament de Benirredrà i a totes les persones que han fet possible la constitució 
de l’Associació de Campaners de Benirredrà.

Els campaners vos desitgem que passeu unes BONES FESTES.
El President,

Alberto Mafé 
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Escoleta Infantil

L’Escola Infantil Benirredrà ja compta amb més de 20 anys d’història.

Es tracta d’un Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle, reconegut per la Conselleria d’Educació, 
que compta amb dos classes (de 1 a 2 anys; i de 2 a 3 anys) amb la forma característica d’un bolet i 
rodejades d’un entorn natural verd on els xiquets poden disfrutar d’activitats físiques durant l’any 
(com ara psicomotricitat, l’esbarjo, etc).

La part docent, amb una ampla trajectòria, està composada 
per una mestra d’educació infantil i tres educadores, amb les 
quals el contacte diari i pròxim està a l’abast de tots els pares 
i mares. Els alumnes disposen d’una agenda personalitzada 
per a anar sabent el dia a dia dels seus xiquets i poder vore 
l’evolució i el progrés educatiu com a alumne.

A més l’Escola Infantil compta amb servei de menjador i zona 
de descans dels alumnes per a la migdiada.

El Curs 2015/2016, l’Escola Infantil obrirà les seves portes 
a setembre comptant en unes instal·lacions renovades 
integralment, còmodes i de qualitat per als més xicotets, i amb 
nou material escolar per als seus alumnes.

L’any 2014 es va fer una gran inversió amb la renovació de les 
aules i l’entorn natural i jocs per tal de donar el millor servei 
d’educació per als alumnes d’infantil a Benirredrà.

I continuem renovant, per tal que la nostra Escola Infantil continue sent un referent a la comarca, 
prioritzant l’aprenentatge dels alumnes, a més de tot tipus d’activitats educatives i lúdiques.

L’Escola Infantil Benirredrà dona un ampli servei d’escoleta ja que, el període escolar arranca 
a principis del mes de setembre i finalitza a finals de juliol. Al llarg de tot aquest curs escolar, 
s’hi fan moltes activitats d’aprenentatge, manualitats, eixides educatives, entre d’altres, dins de la 
programació educativa que com a Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle, marca la Conselleria 
d’Educació.

L’Escola Infantil compta amb línia en valencià, així com els 
inicis per a què els alumnes aprenguen anglès. Aquest curs que 
començarem a setembre comptarà amb una professora filòloga 
per a l’educació bàsica d’aquest idioma a la classe de 2 a 3 anys.

Els alumnes compten amb una programació educativa que va més 
enllà de la seua cura; significa el seu primer aprenentatge, amb 
els seus primers llibres que segueixen al llarg de l’any, donant 
compte als pares i mares del seu seguiment cada trimestre.
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Una de les parts que més agraden als xicotets són les 
visites pels alumnes tant a instal·lacions municipals com 
la Biblioteca Municipal (amb activitats i contacontes) com 
als Horts Socials i Ecològics per conèixer la terra i l’horta. 
Però, les eixides més  emocionants són les excursions amb 
autobús. Com és a la Granja Escola, molt important per als 
alumnes, ja que és un Centre de Convivència per a xiquets/
es i joves, i fa una estreta relació amb la naturalesa i, motiva 
als xiquets/es cap a l’educació ambiental.

Altra de les eixides divertides i participatives és l’excursió a Mundomar, on participen pares i 
mares, pervorede prop les diverses espècies d’animals que hi ha i amb açò es pretén que els més 
menuts es familiaritzen.

Moltes altres activitats lúdiques i eixides es realitzen al llarg del curs: com sónel Festival de Nadal 
i la visita dels Reis Mags, el Porrat de Sant Antoni,  Carnestoltes, la visita a la Falla del Poble 
de Benirredrà, Pasqua, etc. A més de tallers de diferents matèries com ara pintura, gastronomia, 
l’aprenentatge de les estacions de l’any amb murals que construeixen els propis alumnes.

Moltes activitats per a descobrir i aprendre dia a dia com ara viure en primera persona i descobrir 
treballar amb els animals, on els pares porten les mascotes de casa i realitzen activitats amb elles; 
tallers de lectura on els propis pares i mares i inclús iaios, venen a l’Escoleta a contar un conte.

Per tancar el curs escolar, al mes de juliol, és el mes de les activitats aquàtiques. Un mes més lúdic 
on es prepara una programació d’estiu amb jocs, manualitats, tallers.

Una de les novetats per al curs escolar 2015-2016 serà la introducció d’un curs de natació per al 
primer contacte amb l’aigua a la Piscina Municipal de Benirredrà, durant el mes de juliol. Aquest 
curs de natació estarà inclòs a la quota mensual de l’alumne sense cap despesa més.

Altra de les novetats per al curs 2015-2016 és l’ampliació de l’horari escolar des de les 7.45 hores 
fins les 18.30 hores, amb l’hora matinera també inclosa al preu de la quota mensual. Com sabeu, 
la nostra Escola Infantil no tanca els períodes festius de Nadal, Falles i Pasqua i així donar servei 
als pares i mares per conciliar la vida labora i familiar.

En conclusió, una ESCOLA INFANTIL, la qual 
l’Ajuntament de Benirredrà sempre ha tingut com a 
referent educatiu en els primers anys dels xiquets i 
xiquetes prioritzant l’educació i l’aprenentatge.

Veniu i descobriu el nostre món, les portes estan obertes 
a tots i totes per conèixer les nostres instal·lacions i 
programació.
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Activitats Culturals de Benirredrà

Si prenem com a punt d’eixida les Festes Patronals de 2014, anem a repassar les activitats culturals 
que hem oferit des de l’Ajuntament als veïns i veïnes de Benirredrà. Durant tot aquest període 
les actuacions de la Regidoria de Cultura han estat nombroses i diverses, demostrant la vitalitat 
cultural que té el nostre poble. Em de dir que, a la bona oferta cultural, la gent ha respost amb 
afluència i participació en la pràctica totalitat de les activitats que s’han dut a terme i, per aixó 
volem donar les gràcies.

Començarem repassant la Programació Cultural de la Tardor 2014.
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Una vegada passen les festes encetem un nova etapa on trobem la “Programació Cultural de 
Tardor”, on cal que destaquem espectacles teatrals, com per exemple, el Teatre Solidari Contra 
el Càncer. Una de les altres activitats que es mereix destacar és la inauguració de l’Exposició 
Circuit Creart Jove, on participen els nostres joves artistes que exposen les seves obres i, d’aquesta 
manera potenciar la seva creativitat i l’art, dins de la Mancomunitat de Municipis de La Safor.

També em de fer referència a les actuacions de la “Societat Musical de Benirredrà”, que com ja 
es tradició al nostre poble, tornaren a celebrar un acte per Santa Cecilia, patrona dels músics i que 
va concloure amb un concert per part de la Banda de Música de Benirredrà a l’Aula de Cultura de 
Benirredrà el passat 23 de novembre.

En un altre ordre de coses, durant el mes de novembre es van realitzar diversos tallers i eixides.
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Continuant amb les activitats, farem un ràpid repàs a la Programació Cultural de Nadal 2014.
Cal destacar els tallers culturals que van enfocats fonamentalment a les festes més tradicionals 
de tot l’any. Així, durant este període, es van fer diversos tallers: Taller de dolços de Nadal, 
entre molts altres. Al mateix temps, es va celebrar el V Concurs de Postals Nadalenques on la 
postal guanyadora, d’Isabel Mañó Fort, va servir per a felicitar els Nadals a tots els veïns i veïnes 
de Benirredrà. A més, l’Ajuntament de Benirredrà va organitzar el VII Concurs de Betlems de 
Benirredrà, on resultà guanyador Vicent Sanz; així com el VII Concurs d’Arbres de Nadal, on 
resultà guanyadora la xiqueta Adriana Lloret Ruiz. Vam rebre la visita del Pare Noel, acompanyats 
dels Elfs, per tal de recollir les cartes i missatges dels més menuts, a més de tallers i activitats per 
als més menuts. Seguidament el dia 5 de gener es va celebrar la ja tradicional Cavalcada de Reis, 
organitzada per l’Ajuntament i amb la participació de la Falla de Benirredrà.

Per últim, però no menys important, va tenir lloc la II Campanya Solidària per a recollir les 
donacions d’aliments, productes de neteja personal, roba tant d’adults i xiquets en bon estat. I 
podem dir que va haver una col·laboració important i, agraïnt a tots la vostra solidaritat.

Continuant amb les activitats, hem de destacar el Porrat de Sant Antoni, Festa declarada d’Interès 
Turístic Local des de l’any 2010, amb una Programació del Porrat on es barreja la cultura, la 
història i la festa.

El Porrat de Sant Antonimarca la programació cultural de l’entrada de l’hivern entre el 16 i 19 de 
gener, i va hi haure una ampla agenda d’activitats de caràcter cultural, encetada amb l’Exposició 
del Col·lectiu de Pintura de La Safor “Ulls de Mussol”, a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament de 
Benirredrà, passant pel pregó i cremà de la Foguera de Sant Antoni als peus de l’Ermita, així com 
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el Mercat i porrat històric.

A la setmana següent, el diumenge 25 de gener, es va celebrar a VIII Volta a Peu a Benirredrà. Es 
tractava d’una carrera solidària en la qual els participants, de manera voluntària,van donar articles 
de primera necessitat, on van ser íntegrament donats al Preventori Infantil de La Safor. En aquesta 
activitat van col·laborar totes les associacions i col·lectius del Poble.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benirredrà, dins de la Programació cultural per al 
mes de març, i dins dels actes per commemorar el Dia de la Dona, va organitzar el documental 
“Passat, present i futur de la dona”. Una projecció sobre la història de la Dona en el pas del temps, 
l’evolució, la imatge, la presència i la força de la dona actual. Un repàs emotiu, reivindicatiu on es 
van anomenar dones intel·lectuals, professionals, que van despertar una realitat social, pioneres en 
molts aspectes exclusius del món masculí. Va ser una vesprada dedicada a la dona treballadora, que 
mostra la importància del lloc que ocupa la dona actual, en el dia a dia i la reivindicació de drets 
per part de les dones per a aconseguir la igualtat real entre homes i dones. En finalitzar l’activitat, 
l’Ajuntament va oferir un vi d’honor per als assistents.

També dins d’aquests actes, dissabte dia 7 de març, l’Associació de Dones Tyrius de Benirredrà, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, van organitzarel tradicional dinar en l’Aula de Cultura, per 
a celebrar i commemorar el Dia Internacional de la Dona.

Relacionat amb aquest dia, un any més a Benirredrà es va celebrar la VIII Cursa de la Dona, 
organitzat pel Club Atletisme Safor Delikia, el dia 19 d’abril, en la qual participa el nostre poble. 
Un any més es tracta d’una cursa solidària on part dels recursos serviran per a la investigació del 
càncer de mama.

Dins de la programació de les Falles 2015, ens 
trobem amb els Premis Literaris, a la composició 
d’articles en llengua valenciana i patrocinat 
per l’Ajuntament de Benirredrà. Les dos Falles 
guanyadores foren la Falla Prado i Falla Sagrada 
Família “Corea”, amb els articles: “A la taula i 
al llit, al primer kistch” de Jovi Lozano, i “Foc i 
Flama”, de Rosa Roig, respectivament. Aquests són 
la identificació de la qualitat literària i consolidació 
dels llibrets de falla en la cultura del poble valencià.

També Benirredrà va acollir a les Falleres Majors 
el passat 16 de març per Emilio Falquet, tinent 
d’alcalde de l’ajuntament de Benirredrà, les reines 
de la Falla Benirredrà i presidents.

L’Ajuntament de Benirredrà dona a conèixer la 
Programació de la Setmana del Llibre, que va 
des del 20 fins el 26 d’abril, a més de les Jornades 
Mediambientals que van tindre lloc del 27 al 30 

d’abril a Benirredrà. És una programació pensada per a tots i totes els/les veïns/es del nostre 
poble i, per a totes aquelles persones que volen visitar-nos i participar en aquestes activitats. És un 
esdeveniment cultural, organitzat a Benirredrà des de fa molts anys.
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Algunes de les activitats que més destaquen d’aquesta Setmana gran del Llibre són per exemple: el 
Dia Internacional del Llibre Infantil, que es celebràdimecres, 22 d’abril a les 18:30h, amb l’arribada 
a la biblioteca del personatge característic de 
H.C. Andersen i amb el conte “El vestit màgic 
de l’emperador”. A més es van projectar unes 
diapositives i els participants feren una manualitat 
divertida, a l’Aula de Cultura de l’Ajuntament.

Destaca la donació de 4 gravats de llocs 
emblemàtics de Benirredrà, per part de Consuelo 
Soria. Sabem de la seua estima pel poble. Gràcies 
per les teves aportacions. 

Aquest Ajuntament va participar en la XII Trobada de Joves de la Safor, que va tindre lloc el 25 
d’abril, a Tavernes de la Valldigna. Benirredrà va participar activament. La Trobada de Joves és 
un punt d’encontre de moltes entitats i associacions, per donar a conèixer experiències diverses 
de l’activitat cultural, artística o recreativa de joves de la Comarca, mitjançant la Mancomunitat 
de Municipis de la Safor. L’Associació de Joves va organitzar un taller de “Rellotges de Sol”, 
participant també el Grup de Dansa Bollywood de Benirredrà.

Hem anat ofertant activitats educatives, com ja puga ser la visita al nostre municipi de Ecomòbil, 
que durant tot el matí va estar al servei dels seus veïns, en la Plaça de l’Església, per a informar-
se de la funció de “l’Ecoparc Mòbil” del COR. Aprofitant la seva visita, l’Escoleta d’Estiu 2015, 
també el va visitar, on se’ls va ensenyar què són els ecoparcs i com millorar els hàbits de reciclatge, 
utilitzant aquests espais coneguts com a punts nets. L’Escoleta d’Estiu de Benirredrà que cada 
setmana imparteixen una temàtica diferent, coincidint amb la setmana del reciclatge i medi 
ambient, han après a separar els diferents tipus de residus i amb aquesta visita se’ls ha ensenyat 
la importància de seguir treballant i entre tots construir una societat neta i sostenible amb el medi 
ambient.

Un altra de les programacions programades per a l’inici de l’estiu, és el concert d’estiu que ens va 
oferir la Societat Musical de Benirredrà amb la Banda Jove i la Banda Gran.
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D’altra banda donat que els xiquets/es de l’Escoleta d’Estiu estan aprenent el que són les fruites, 
verdures, entre altres, doncs per aquest motiu el passat dimecres els xiquets/es van fer una visita 
als Horts Socials i Ecològics per a veure el treball in situ. D’aquesta manera s’intenta apropar-
los més, els diversos procediments que es duen a terme fins arribar a la taula i poder menjar-ho. 
Després anaren al mercat per a comprar fruites i verdures per fer un taller de cuina, i posar en 
marxa els coneixements adquirits.

Un altra de les activitats que programa aquest Ajuntament des de fa molts anys, és el Campament 
d’Estiu. El passat dijous 9 de juliol, va tenir lloc l’eixida cap a la població d’Alcossebre (Castelló). 
Una experiència que no oblidaran i, de segur que s’ho passaren d’allò més bé amb les activitats que 
els van preparar per a aquests dies de campament.

Arribem ja a la Programació d’Estiu 2015, amb una ampla oferta per combatre la calor.

Una programació pensada per a tots els públics i en la qual destaquen activitats esportives, cinema 
d’estiu, concerts, així com la programació per a les Festes Patronals. Cal destacar, com ja és 
tradició, el “Cinema d’Estiu”, organitzat per l’Ajuntament de Benirredrà tots els dissabtes.

Assenyalar també l’important paper que juguen les associacions municipals, que participen en 
la programació cultural i festiva, oferint a Benirredrà les seues activitats durant l’estiu. Es tracta 
d’una oferta cultural preparada per a què gaudisquen tant els veïns de Benirredrà, com tots aquells 
que vulguen participar de les activitats culturals i festives programades.
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Hem de destacar de manera significativa la participació de la Banda de Música de Benirredrà en 
el 129é. Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València en la Tercera Secció, 
on guanyaren el 3r Premi d’aquesta secció, el passat dijous, dia 16 de juliol, al Palau de la Música 
de València.

Aquest Ajuntament, continua un any més recolzant els seus estudiants mitjançant els VI Premis 
al Millor Expedient Acadèmic del curs 2014-2015, per tal de premiar l’esforç dels estudiants de 
Benirredrà.

Aquest any s’ha convocat el I Concurs de Fotografia per al Llibre de Festes, per tal que participem 
de manera activa en plasmar en la fotografia els millors llocs del nostre poble.

Com poden comprovar l’oferta cultural i festiva que es du a terme a Benirredrà és completa, i 
el més important, on tot el món puga gaudir i participar d’aquestes, que és l’objectiu que des de 
l’Ajuntament de Benirredrà tenim. 
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Actuacions Municipals

Al llarg d’aquest últim any, les ACTUACIONS MUNICIPALS que 
s’han dut a terme són diverses. 
Són moltes les accions que es porten endavant per tal de mantindre  els 
serveis públics i el nostre poble i entorn natural en bona qualitat.

Cal anomenar les següents:
CAMPANYES de  DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I 
POLVORITZACIÓ on de manera continuada seguim amb les actuacions 
de desratització, desinfecció al clavegueram i polvorització d’arbres a 
Benirredrà. 

PLA LOCAL DE CREMES, on l’Ajuntament de Benirredrà ha tramitant 
les NORMES per a cremar restes en els horts del poble.

BENIRREDRÀ, BENEFICIÀRIA DE SUBVENCIONS DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA com són: el “Projecte de renovació i 
millora del carrer Santa Rafaela Maria”, amb una inversió de 70.600 €, 
continuant en la remodelació dels carrers del casc urbà de Benirredrà.

Dins del PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS 2014-2015, 
mitjançant subvenció de la Diputació, s’han dut a terme al llarg d’aquest 
any diferents actuacions de millora als carrers del municipi, així com al 
Poliesportiu Municipal.
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MANTENIMENT I RENOVACIÓ CONTÍNUA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL, 
el qual compta amb més de 25 anys d’història. 

-  Millores a la Piscina Municipal: Instal·lació de depuradora 
a la piscina menuda, renovació de la depuradora de la Piscina 
gran i insta·lació d’un ascensor aquàtic per a les persones 
discapacitades en la Piscina Municipal. Construcció d’un 
aljub per al reg de les zones verdes.

- Renovació integral del Gimnàs Municipal, adaptant-lo als 
cursos esportius de l’Escola Municipal de Formació (ampliació 
de les finestres, nou paviment esportiu, nou enllumenat, nova 
ventilació i nou material esportiu).

- Reparació i adequació del Frontó Municipal.

- Millora dels vestidors de les zones de la Piscina i Camp de 
Futbol.

-  Ampliació  de  l’oferta  esportiva  amb  una  zona destinada 
per a jocs de pilota per a xiquets.

-   Reparació i col·locació de focus al camp de futbol i pista de 
frontenis, millorant la il·luminació del mateix, amb sistemes 
led’s que suposen un estalvi energètic important.

Em maig passat es signà un Conveni amb la Diputació 
Provincial de València per a l’otorgament d’una 
subvenció de 60.000 €, per al projecte de “Construcció 
d’una pista de pàdel i reforma integral de la pista 
de tenis”, on també es farà una millora de l’entorn. 
Aquesta nova subvenció permetrà la construcció d’una 
infraestructura esportiva molt demandada pels veïns de 
Benirredrà, com és una Pista de Pàdel, i complir amb 
un dels compromisos de legislatura.

Amb açò, seran més de 180.000 euros els invertits al Poliesportiu Municipal per a donar servei als 
veïns de Benirredrà.

Instal·lació de mobiliari urbà en l’entorn i accessos al Cementeri Municipal, amb nous bancs 
i papereres. Així com la instal·lació de lluminàries, noves piques i bancs.
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Renovació integral de l’Escola Infantil de Benirredrà amb una inversió de 27.200 euros amb 
nou paviment de les classes, canvi de finestres i portes, banys i dels jocs infantils, així com pintura 
de tot l’edifici.

Millora  de la Casa de la Música amb una inversió de  50.000  euros  (subvenció  Diputació  de  
València): insonorització d’aules de música, pintura de l’edifici i altres necessitats de mobiliari.

Adequació i millora del sanejament i clavegueram 
del Carrer de Les Palmeres i altres carrers del 
municipi, solucionant els problemes d’evacuació de 
les aigües pluvials.

Inversió en el condicionament de carrers i voreres 
millorants la seua accessibilitat i deteriorament, amb 
mobiliari urbà en carrer, amb una inversió de 65.000 
euros.

Rehabilitació de la coberta i la primera planta de l’Antic Ajuntament, 
així com de totes les finestres per a un millor ús i servei de l’edifici, amb 
una inversió de 40.000 euros.

Nou enllumenat públic i en edificis amb el sistema de LED’s amb una 
inversió de 70.000 euros subvencionats per la Diputació de València, 
que han suposat un estalvi energètic del 60% en la factura de consum.

Millora i manteniment dels espais verds de Benirredrà com ha segut a 
la Cova de la Terreta, Parc del Cementeri, Passeig de les Palmeres, etc.

Nou espai al Camí de la Cova de la Terreta, per a la pràctica de l’esport 
a l’aire lliure, amb la instal·lació d’aparells esportius per a totes les 
edats.

Plantació de moreres al 
Parc del Cementeri

Aparells esportius al camí de la Cova de la Terreta
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Canalització del subministrament de gas als carrers de Benirredrà.

Manteniment  dels Punts de Recollida de Residus amb diferenciació per a reciclatge.

Servei de recollida de “trastos vells” i deixalles per a depositar-los en un Punt Net.

Posada en marxa del servei de préstec de bicicletes 
dins la Xarxa “SaforBici” connectada amb Gandia, 
Bellreguard, Palmera i L’Alqueria de la Comtessa, 
amb dos bases (Carrer Creu i Plaça de l’Ajuntament).

Manteniment del servei de neteja viària per un poble 
nét.

Intensificació de les campanyes de desratització  i 
desinfecció municipals

Atenció al públic de manera permanent, amb resolució dels problemes de manera immediata.

Habilitació de la seu electrònica a la web municipal per 
a gestionar telemàticament els tràmits amb l’Ajuntament.

Manteniment de tots els serveis  necessaris del poble 
(enllumenat públic, senyalització, mobiliari urbà...), així 
com la neteja de carrers i manteniment dels nostres parcs 
i jardins.

Manteniment de la senyalística vial del municipi.

Coordinació entre l’Ajuntament i la Policia Nacional, per 
a major seguretat dels veïns i per a fer seguiment de les 
actuacions a dur a termeç

Visita’ns: www.benirredra.es

“Saforbici” a Benirredrà

Marcos Gassó, regidor d’educació
 al Premi Sambori 2015 en l’Alqueria

Trobada de Joves 2015, a Tavernes de la Valldigna
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ACTUACIONS EN EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I EDUCACIÓ A BENIRREDRÀ:

L’Ajuntament de Benirredrà invertirà fins a finals de 2015 uns 50.000 € per a  la contractació de 
persones aturades (tasques administratives, manteniment, seguretat i serveis públics), continuant 
en Pla d’Ocupació Municipal.

Consolidació de l’Escola Municipal de Formació, amb oferta de cursos per a adults d’idiomes, 
d’anglès i valencià, cursos d’informàtica, taller de pintura, memòria, així com cursos esportius i 
d’oci. 

L’Ajuntament de Benirredrà, té com a prioritat seguir invertint en les persones, en serveis socials, 
ocupació, educació i cultura. Destaquem com a accions més importants:

Beques municipals d’escolarització, menjador i universitàries, amb una inversió pròpia de 
8.000 €.
Ajudes d’emergència social a les famílies en situació econòmica o social de risc.

Un altra de les actuacions recents, ha sigut la convocatòria 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 les categories d’Educació Secundària (ESO), premiat 
amb 50€, Batxillerat o Graus Formatius, premiat amb 100€, i Universitat amb 150€. 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.

Porrat de Sant Antoni 2015

Taller de manualitats a l’Aula de Cultura

Dia de la Dona 2015

Donació de la campanya solidària Volta a Peu 2015
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Beques a estudiants de Benirredrà:
“La Dipu et Beca” 

6é Convocatòria Premis 
als Millors Expedients Acadèmics

Any rere any, l’Ajuntament de Benirredrà ha tornat a sol·licitar el programa de la Diputació de 
València, “La Dipu et Beca”. Aquesta iniciativa ha permès concedir quatre beques per a estudiants 
que cursen estudis superiors, ja siguen universitaris, de cicles formatius o de màster, durant els 
dos mesos d’estiu (juliol i agost) per a treballar als serveis púbics municipals: atenció al públic, 
oficines de l’Ajuntament, Biblioteca Municipal, etc.

Aquest Ajuntament va demanar a la Diputació de València 
una cinquena beca, ja que els joves de Benirredrà estan 
compromesos amb el nostre poble. Finalment li va ser 
atorgada per la Diputació Provincial i, d’aquesta manera 
l’Ajuntament fomenta el treball a Benirredrà, entre la 
població més jove. Els 5 joves que estan gaudint d’una 
experiència enriquidora que els permetrà aprendre de 
ben a prop com funciona un organisme púbic com és 
un Ajuntament com el de Benirredrà. Entre els 5 joves 
es troben: Teresa Nieto Signes, Victoria Nieto Signes, 
Miguel Sanchis Veia, Andrea Noguera Ibiza i Laura 
Huerta Crespo.

L’Ajuntament de Benirredrà, mitjançant la Regidoria 
d’Educació, ha convocat els VI Premis al Millor 
Expedient Acadèmic a estudiants del municipi de 
Benirredrà. Una iniciativa que va per la sisena edició, 
que premia l’esforç i dedicació durant tot el curs 
acadèmic, en les categories d’Educació Secundària 
(ESO); diploma i premi de 50 € per a l’adquisició 
de material educatiu, informàtic i/o esportiu. En la 
categoria de Batxillerat o Graus Formatius Diploma; un 
premi de 100 € per a l’adquisició de material educatiu, 
informàtic i/o esportiu. I finalment tenim el de Universitat; un premi ha sigut un diploma i premi 
de 150 € per a l’adquisició de material educatiu, informàtic i/o esportiu.

Els guanyadors han sigut: en la categoria d’ESO, Maria Escrivá Orengo; en la categoria de 
Batxillerat, Victor Braco Martínez; i finalment en estudis universitaris Teresa Nieto Signes.
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

La nostra sincera enhorabona a tots ells!
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Cognoms Ivars i Mañó

Com ja va sent habitual al llibre de festes de Benirredrà un altre any faig l’article que dóna pas al 
millor coneixement dels cognoms del nostre poble. Este any seguirem l’evolució del cognoms de 
dos famílies de Benirredrà: Ivars i Mañó.

Ivars:

A partir dels Ivars que a l’actualitat resideixen a Benirredrà he tingut que revisar els arxius tant 
de Benirredrà com de Gandia, els seus ascendents venien del “Racó dels Frares”. Els darrers cent 
anys els he vist al Registre Civil de Gandia, ací trobe una primera pista que em diu que els primers 
llocs d’origen dels Ivars, abans d’arribar a Benirredrà eren de Gandia, Pedreguer i Ondara.

A partir d’aquesta primera aproximació al Registre Civil de Gandia ja puc accedir als registres 
parroquials i de la revisió d’aquestos primers Ivars que arriben a Benirredrà, vec que la rama dels 
actuals Ivars que viuen al poble procedia d’Ondara.

En l’arxiu parroquial d’Ondara comprobe que van arribar des de Dènia i allí van residir durant 
dues generacions. En les actes revisades en els arxius de Dènia, intuïsc que la procedència de la 
família Ivars és el poble de Senija.

A Senija habien desaparegut els “quinqui libri” i tan solament hi havia un índex on estaven anotats 
els naixements i matrimonis, a més a més, incomplet. Mitjançant este índex i la consulta dels 
arxius parroquials de Xaló, Ràfol i Benissa, he anat fent una evolució del cognom Ivars al poble de 
Senija on a pesar de tots els entrebancs m’he pogut remuntar fins a principi del segle XVII d’una 
manera comprovable i segurament un parell de generacions més però ahí ja se me plantegen certs 
dubtes davant la seua veracitat.

Mañó:

Este cognom ha donat molta menys feina per trobar la seua evolució. A partir dels actuals Mañó 
i del Registre Civil de Benirredrà trobe la seua procedència per una banda de Gandia i per altra 
banda des del Real de Gandía. Ambdues rames dels Mañó arriben a Benirredrà ja durant el segle 
XX.

Revisant la seua ascendència observe que les dues rames s’uneixen mitjançant el segle XVIII, 
sent Miramar el seu lloc d’origen. Ens podem remuntar fins l’any 1680, on davant la inexistència 
de “quinqui libri” i la no aparició als censos de població, es perd el rastre dels seus possibles 
ascendents.

Resumint no ha estat un treball senzill, però si ha estat molt agradable de fer, ja que m’ajuda a 
comprendre i conèixer millor les famílies que viuen al nostre poble. Espere que a vosaltres també 
vos puga ser d’utilitat. Bones festes.

J. Cardona
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En campo de oro, un antebrazo, de 
gules, saliente del flanco izquierdo y 

empuñando  un báculo, de azur

COLOR

Cuartelado: 1º y 4º, en azur, dos lobos, 
de oro, pasantes y puestos en palo, y 2º 

y 3º, en gules, un bezante, de oro
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És un Honor
Decicat a Francisco Braco Carbó

General de Brigada de l’Exercit Espanyol.

Abans de seure a escriure aquest article dubtava al voltant del títol que podria posar a l’encapçalament, 
dubtava entre És un honor o  bé titular-lo Paco Braco “El Sendra”.

Sembla que he trobat la solució que consisteix en dividir l’escrit en dues parts, una primera en la 
que es fa referència a la seua vida personal, en ella es conten les seues vivències i experiències 
de la infantesa i adolescència i una segona en la que es transmeta la seua trajectòria professional.
 
Per tal de poder parlar del tema personal al nostre poble, ningú millor que la seua germana Beatriz, 
que ens contarà l’esforç d’un xiquet de Benirredrà per tal d’aconseguir el seu somni. Esta primera 
part serà Paco Braco “el Sendra”. Bé, a continuació vos done a conèixer el que ens ha contat:

“Paco va vindre al món un 25 d’agost de 1960, és el major dels cinc germans que integraven la 
nostra família. Va començar el seus estudis a l’escola pública del poble, passant posteriorment al 
col·legi de les Escoles Pies on va acabar els estudis de primària i batxillerat, obtenint unes notes 
envejables i entrant en els quadres d’honor del centre. Sempre recorde el que deien els professors, 
en tot moment, referent al bon alumne que era.

M’agradaria destacar que quan estudiava primària s’alçava de matinada i es posava a estudiar, 
després tenia que anar a repartir la llet al lloc que anomenàvem el Prado i una vegada acabava es 
dirigia a l’escola.

Els dies que tenia exàmens es passava tota la nit estudiant a l’habitació que teníem per als quatre 
germans majors, amb la llum del flexo, i al moment que escoltava el despertador de mon pare, que 
sonava a les cinc de la matinada, ràpidament apagava la llum i es gitava per evitar que el renyiren; 
però mon pare, que s’ho imaginava, palpava el flexo i notava que estava calent... ja ja ja, a mon 
pare no l’enganyava mai.

Amb dèsset anys, i en una conversa amb ma mare, li va apuntar la idea que tenia en ment i que no 
era un altra que “vull anar-me’n voluntari a la mili i vull ser pilot militar”. Com és natural a ma 
mare no li agradava molt el comentari, però tampoc li pareixia mal, si veritablement era el que ell 
volia. Però existia un xicotet problema, hi havia que dir-li-ho al pare i això no era un treball senzill.

Una vesprada, quan mon pare es trobava munyint les vaques en la quadra, ma mare se li va acostar 
i sense pensar-s’ho li va dir “Paco, el xicon  vol anar-se’n voluntari a la mili i vol ser pilot militar”. 
Fou tal l’impacte que va produir en mon pare que a l’escoltar la notícia, se li va caure el poal de 
la llet de les mans i posant-se les mans al cap, es negava de debò a donar el seu consentiment. No 
obstant, davant la insistència de ma mare, va arribar a convèncer-lo.

La situació ja estava perfilada, el meu germà va realitzar els exàmens a Madrid i Granada, els quals 
va superar sobradament, realitzant el seu primer curs a Granada. De dos-cents alumnes havien de 
quedar-ne huitanta, allí va estar ell. 
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En eixa època comptava amb dèsset anys, és a dir, era menor d’edat, per això, mon pare van tindre 
que acudir al notari i emancipar-lo perque anara a estudiar fora de l’àmbit familiar.

Com anècdota vull destacar que abans d’entrar en la carrera militar, un matí es personà a l’Ajuntament 
una parella de la Guardia Civil per tal d’esbrinar la conducta del xiquet i posteriorment es van 
dirigir a ma casa on van preguntar als meus pares si tenien un fill que s’anomenava Francisco 
Braco Carbó. Ma mare quasi es desmaia. Ràpidament li van dir: “No se asuste señora, no se asuste, 
es para cumplimentar un formulario de rigor”. Pobra Filo.

Des d’este moment va continuar els seus estudis durant quatre anys en San Javier (Murcia). 
Ressaltar que, en eixa destinació, tots els mesos obtenia qualificacions de quadre d’honor i va 
sortir amb la graduació de tinent.

En arribar les vacances de l’Acadèmia venia amb algun amic o company per tal de celebrar les 
Festes del poble, però es tenien que passar uns dies arreplegant albergínies, ... ja ja ja, a gaudir de 
les festes, però abans es tenien que guanyar l’allotjament.

Va ser per eixa època quan va decidir formar la seua família, casant-se amb Pilar i fruit d’eixa unió 
van nàixer els seus fills Francisco i Paola.

Va marxar a la seua primera destinació que va ser Salamanca, on va estar durant un any, però 
mentre tant mon pare continuava sense alçar el cap quan escoltava el brunzit d’un avió; ell deia 
que li havien furtat un fill. Recorde que el meu germà sempre deia que tenia que vindre un dia 
amb l’avió a sobrevolar el poble i que anava a volar tan baixet, tan baixet que el campanar anava a 
doblar-lo com la torre de Pisa. I, efectivament, eixe dia va arribar, a casa vam rebre una telefonada 
seua en la que ens va dir que sobre les dos de migdia anava a passar pel poble. A ma mare li va 
faltar temps per tal de donar a conèixer la notícia a la carnisseria i fer bàndol per tot Benirredrà. 
Allí estàvem en mig del carrer, tots esperant a Paco.

De repent vam escoltar el brunzit dels motors de l’avió. Déu meu. Se me talla la respiració quan ho 
recorde, va fer dos passades, donant llums amb el seu avió, un Hércules. Tots alçàvem els braços i 
xillavem com boixos, com si poguera escoltar-nos. Ja ja ja, quins records!

Després de Salamanca va estar destinat a Zaragoza, lloc on va obtindre un ascens i la graduació 
de Capitá.

Una altra anècdota que vull contar és que el primer any de presentar-se a les oposicions, va tindre 
que operar-se del tabic nasal, per desviació, i viatjava a Madrid per tal de fer els exàmens amb 
el nas enguixat. Després, a pesar d’haver-los superat, no va poder passar la prova mèdica i va 
tindre que esperar un any per a poder accedir de nou a les oposicions, en les que va aconseguir un 
excel·lent lloc. I, cosa normal amb ell, durant eixe any que no va poder entrar, degut a l’operació, 
va fer un any d’Enginyer Industrial.

Cal destacar també que tots els anys, amb l’arribada de les festes patronals de Benirredrà, comptem 
amb la seua presència, ja que és un amant de les nostres festes i acostuma a portar les andes del 
nostre patró Sant Llorenç, al que té una gran devoció, que li va ser transmesa per mon pare.
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A ma casa, cada vegada que ma mare crida a tots els seus fills i els diu que ve Paco, allí estem 
tots, una taula ben gran, com li agradava a mon pare, que ens tenia que vore a tots “a su vera”. Ma 
mare es passa tot el matí cuinant “Per al meu Paco” i la boca se li ompli amb el seu “Paco”. Com 
una cosa normal ix la conya dels meus germans i meua: “Que hi ha per a sopar?” I li preguntem: 
“Espencat?, tortilla de querailles?, garronet de corder?, conill amb allets?”... ja ja ja. En ma casa ja 
no es mengen  “Pepitos” ara s’anomenen “Paquitos”, tan solament es mengen quan ve Paco ... ja 
ja ja, i nosaltres amb la nostra rialla, mentre ma mare ens diu que va a penjar paleres al sostre per 
a la gelosia, ja ja ja.

També vull contar-vos que el dia que es va casar el meu germà, un sis d’agost en Alacant, tots els 
convidats li donaven l’enhorabona a mon pare per la xica tan guapa i templà que s’emportava el 
seu fill. Mon pare no mostrava el seu enuig, però si que va dir: “Sort ell? No, sort la d’ella per 
l’home que s’emporta”. Com no, amor de pare.

El moment més complicat va ser quan el destí va decidir emportar-se un home tan bo com mon 
pare, ahí es van trontollar tots els ciments, ja que el meu germà va estar a punt d’abandonar la 
carrera militar per tal de poder estar al costat de la seua família. S’ho va plantejar seriosament. 
Coneguent-lo com el conec, se que és una persona que mai se li han caigut els anells i si hi ha que 
posar-se les botes per tal de treure el fem dels animals de la quadra, com ha fet en incomptables 
ocasions ajudant a mon pare, se les posa. Uf! no deixe d’emocionar-me, sembla ahir! Quantes 
llàgrimes i quantes rises hem passat!

Salutacions i sort Paco.

La teua germana Beatriz.
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Una vegada hem donat a conèixer uns trets de la vida de Paco Braco, ara anem a informar-vos de 
com ha anat la seua trajectòria militar. I l’honor que representa per a Benirredrà una persona com 
ell.

“Benirredrà no té una col·lecció de personatges que enllumenen el món, no hi ha descobridors 
ni grans capitans, que marquen el devenir històric”, esta frase apareix al llibre Aproximació a la 
història de Benirredrà, i era certa en el moment en que el llibre va ser publicat; però ara ja no es 
pot dir el mateix. Des del passat mes de juny Benirredrà compta amb un fill del poble General 
de l’Exèrcit de l’Aire. Es tracta de Francisco Braco Carbó. Va nàixer a Benirredrà el 25 d’agost 
de 1960, és casat i amb dos fills. Al seu favor hi ha que dir que si les seues obligacions no li ho 
impedeixen, no falta a la celebració de les nostres (i les seues) Festes Patronals.

No s’arriba a ser General per casualitat, la seua és 
una història de formació i lluita constant per tal 
d’arribar a allò més alt, dins de l’escalafó militar. 
Després d’acabar la seua formació en l’Acadèmia 
General de l’Aire, obté el lloc deTinent en juliol de 
1983, formant part de la “XXXV Promoció de la 
AGA”. Realitza el curs de transport i trànsit aeri, 
i en 1984 és destinat a l’Ala 31, estant allí fins a 
juliol de 2000. Durant tot eixe temps va participar 
en diverses operacions de manteniment de la pau 
a Namíbia, en l’alliberament de Kuwait i durant la 
guerra dels Balcans.

En juliol de 2000 passa a prestar els seus serveis en 
el “Cuartel General del Mando Aéreo de Combate”. 
En eixa destinació és comissionat  com representant 
del JEMAD en el Centre d’Operacions Aèries 
Combinades (CAOC) de Vicenza, per a les operacions aèries en l’antiga Iugoslàvia. També va ser 
nomenat com a representant de l’Exèrcit de l’Aire, davant els mitjans de comunicació socials, amb 
motiu de l’Operació “Libertad Duradera” en Afganistán. Sent promogut al lloc de Tinent Coronel, 
l’agost de 2001.

Entre 2002 i 2005 passa a estar destinat al “Cuarto Militar de la Casa de SM el Rey” on ocupa el 
lloc de representant de l’Exèrcit de l’Aire i realitza tasques de coordinació de les activitats de SM 
el Rei i membres de la Família Reial relacionats amb les forces armades.

En març de 2005 es destinat al grup de Forces Aèries i ascén a Coronel en juliol de 2011,prenent 
el comandament del 45 Grup de FA’s. En aquesta destinació participa en vols d’Estat i oficials 
realitzats per SSMM els Reis, SSAARR els Prínceps d’Astúries, el President del Govern i altres 
autoritats de l’Estat.

En octubre de 2014, és destinat a l’Estat Major de la Defensa, on presta els seus serveis en el 
“Mando de Operaciones”, com Cap de la Secció de Logística Operativa amb la responsabilitat del 
desplegament, sosteniment i replegament de les operacions en el exterior. A l’actualitat, amb el 



53

càrrec de General de Brigada des de juny de 2015, continua destinat en el “Mando de Operaciones 
del Estado Mayor de la Defensa”. El General Braco ha realitzat més de 9.000 hores de vol, incloent 
missions en zones d’operacions i en recolzament de l’Acció de l’Estat.

Però per a ser general tot açò no és suficient, el nostre General Braco també ha obtés tot un seguit 
de títols entre els que destaquem: 

- Capacitació per al desenvolupament del càrrec de General de Brigada.

- Diplomat de l’Estat Mayor de l’Escola Superior de les Forces Armades.

- Títol de navegant bàsic i avançat (EEUU).

- Títol de supervivència, evasió i rescat.

- Pilot de Transport.

- Observador

- Abstiments.

També compta entre els seus estudis coneixements avançats d’anglès i de francès. Així com el 
títol de “Altos Estudios Internacionales de la SEI” i el “Magister Universitario en Seguridad y 
Defensa” (UCM-CESEDEM). 

Al llarg de la seua carrera militar ha comptat amb diversos HONORS, que tot seguit detallarem 
dividint-los en les seccions de condecoracions militars i distintius:

CONDECORACIONS MILITARS

- Placa Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

- Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo Azul.

- Dos cruces del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco.

- Cruz de Mérito Militar con Distintivo Blanco.

- Cruz de Mérito Naval con Distintivo Blanco.

- Orden del Mérito Civil Grado Encomienda.

- Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.

- Encomienda de la Real i Distinguida Orden Española Carlos III.

- Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

- Medalla de la Liberación de Kuwait.

- Medalla OTAN

- Medalla OTAN-Kosovo
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DISTINTIUS

- Mérito. Operaciones de Mantenimiento de la Paz (adiciones UNPROFOR, Golfo Pérsico, 
Adriático, PROVIDE COMFORT, UNITAG, IFOR ALLIED FORCE, SFOR)

- Permanencia en la Casa de SM el Rey.

Evidentment una persona amb esta trajectòria de formació, lluita, personalitat, professionalitat 
i saber fer; no apareix ni tots els dies ni en tots els llocs. Per tant, els que som de Benirredrà 
hem d’apreciar que Francisco Braco Carbó estiga representant-nos al més alt nivell de l’escalafó 
militar, per tot arreu del món.

És per això, que considerem que és un gran honor per a Benirredrà que Francisco Braco Carbó 
tinga les seues arrels al nostre poble i donar-li l’enhorabona per la seua trajectòria militar.
Paco, continua igual, com sempre.

J. Cardona

Fer un amic és una gràcia,
tindre un amic és un do,

conservar un amic és una virtut,
ser el teu amic! és un HONOR.

         
   Paulo Coelho.
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De pregons i pregoners
Ara fa cinc anys el govern municipal que presideix Loles Cardona va decidir introduir per a les 
festes la figura del pregoner. El Diccionari Normatiu Valencià el defineix amb dues accepcions:

 1. m. i f. Personalitat encarregada de fer el pregó d’una festa o d’una celebració.
 2. m. i f. HIST./PROF. Persona que s’encarregava de fer els pregons. 

La definició de l’ens normatiu del valencià ens dona dos idees fonamentals: en primer lloc, que la 
figura del pregoner està relacionada amb la festa i en segon, que es tracta d’una institució històrica. 
Si comencem l’anàlisi per esta segona vessant ens assabentarem que, antigament, a Espanya i les 
seues colònies, el pregoner era un oficial públic que en veu alta difonia aquelles disposicions que 
els governants volien fer saber a la població. Si escorcollem més encara vorem que la cosa ve de 
molt més lluny en l’ordre temporal. La figura té el seu precedent en els “praecones”, que eren els 
heralds de l’antiga Roma. Però més que aprofundir en la història, el que ens interessa en aquest 
article és conèixer la relació festiva que continuen mantenint els pregoners en l’actualitat i en 
particular al poble de Benirredrà.

A Benirredrà, fins que el govern municipal de Loles Cardona va introduir aquesta novetat l’any 
2010 no hi havia més precedent que els bans del tio Valeriano, l’alguatzil local, qui els dies de 
cordà es passejava pels carrers del poble al crit de, “El que no vulga pols, que no vaja a l’era”. 
Eren els temps en que es pagava per poder anar a la berbena. Dos canyissos, estratègicament 
situats al carrer ample, feien pràcticament impossible que algú poguera entrar debades. També al 
2006, hi hagué un intent per implantar la figura del pregoner, amb un bonic pregó des del balcó de 
l’Ajuntament, a càrrec del regidor de festes, Salvador Llopis.

Però al 2010 fou l’actual regidor, Emili Falquet, qui va encarnar la figura del pregoner de les 
festes en esta nova etapa. El 2011 va ser Ximo Carbó –fill- l’encarregat d’assumir aquest respectat 
paper. Un any desprès foren els “cubanos”, Andrés i Àngel els que marcaren el punt de partida de 
les festes patronals. Tots ells són nascuts al poble i coneixedors, per tant, de la seua idiosincràsia. 
Feren uns pregons molt emotius en els que evocaren llocs, paratges i personatges de Benirredrà a 
les darreres dècades i que tocaven ben ve la fibra dels assistents als corresponents sopars d’entrepà.

El 2013 vaig tindre l’honor de ser jo el pregoner. Fou una volta de rosca més en l’engranatge encetat 
tres anys enrere. Per primera vegada era un nouvingut qui anava a contar les seues peripècies al 
respectable. La veritat és que em vaig sentir molt honrat quan l’alcaldessa, poc abans del dia 
assenyalat, em va comunicar l’oferiment per part de la corporació municipal.

L’any passat el pregó fou encara més trencador. María José Peiró, Lluïsa Climent i Joan Canet –
entre altres qualitats, tres grans actors i actrius-, escenificaren un sainet sobre el mateix escenari. 
Una obra basada també amb personatges del poble i situacions quotidianes d’un passat més o 
menys llunyà.

La bona qüestió  es que allò que es va iniciar fa cinc anys, comença a ser tradicional en les festes de 
Benirredrà. Encara que, el diccionari normatiu valencià al que al·ludia al començament d’aquest 
article, diu que tradició és “costum, us o norma que es manté de generació en generació”. Pense 
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que no cal esperar el pas d’una generació per a que una institució o una celebració passen a tindre 
la categoria de “tradicionals”. Per a mi és ja una tradició que el concurs de paelles marque l’inici 
de les festes patronals. El mateix es pot dir també del pregó. Vorem i escoltarem el pregoner –o 
pregonera, o pregoners- del 2015, una identitat que es manté en secret fins hores abans de celebrar-
se el sopar al carrer Ample. Que passeu unes bones festes.

Miguel Ángel Picornell

Pregoner 2010El Tio Valeriano

Pregoner 2011 Pregoners 2012

Pregoner 2013 Pregoners 2014
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El  6 de desembre de 1978 és aprovada l’actual Constitució Espanyola, en un referèndum en el que 
va participar tot el poble espanyol. Aquesta constitució va ser sancionada per Juan Carlos I el 27 
de dessembre del mateix any. A partir d’este moment, el President Suárez va convocar eleccions 
generals post-constitucionals, per a l’1 de març de 1979, i les eleccions municipals per al 3 d’abril 
d’eixe mateix any, sent les primeres eleccions democràtiques municipals.

S’enceta d’aquesta manera un nou període en el municipalisme que crearà noves expectatives 
en la societat espanyola. No obstant la violència terrorista d’ETA , GRAPO i els GAL, junt a les 
actuacions ultres d’alguns grups militars van produir un efecte desmobilitzador en molts sectors.

En aquestes condicions es presenta la campanya a les eleccions generals, amb molta apatia i 
pasotisme. El nou partit creat pel president de govern, l’UCD, va obtindre una majoria relativa que 
li va permetre governar el país.

Pel que respecta a les eleccions municpals, després de tants anys de franquisme, socialistes, 
comunistes i nacionalistes aconsegueixen importants parcel·les de poder, sobretot en les capitals 
de província. UCD va aconseguir vots i alcaldies en zones rurals i pobles menuts.

A Benirredrà, en aquestes primeres eleccions, van concòrrer dos llistes electorals, una del PSOE, 
encapçalada per Agustín Mafé Herrera, i altra de l’UCD, al front de la qual estava Rafael Cabanilles 
Rubio. El resultat va donar 4 regidors al PSOE i 3 a l’UCD, per tant el primer govern democràtic 
de Benirredrà va estar dirigit pel PSOE, en la figura d’Agustín Mafé Herrera.

Només entrar a l’Ajuntament ens vam donar compte que no hi havia diners, l’Ajuntament no tenia 
patrimoni i l’edifici estava en unes condicions deplorables. Davant aquesta situació, no vam poder 
demanar cap Plà Provincial de la Diputació, degut a què no teníem cap plà d’actuació i ens vam 
dedicar a planificar les possibles actuacions, mitjançant la redacció de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, que marcarien el plà d’actuació municipal en els següents anys.

La situació econòmica de l’Ajuntament era tan dolenta que en quedar-se sense l’agutzil, vam 
nomenar per ocupar este lloc a José Manuel Camacho, un home ja jubilat, i com no teníem 
pressupost per fer-li un uniforme, ho vam tindre que solucionar recurrint a un municipal de Gandia 
que vivia a Benirredrà que li va donar un uniforme que ja l’havia retirat.

Durant el primer any, l’única obra que vam fer va consistir en modificar (obres, mobiliari i 
decoració) l’edifici de l’Ajuntament i de les escoles municipals, que en aquell moment es trobaven 
a la planta baixa de l’antic ajuntament. Es van conseguir els diners d’una subvenció de la Diputació 
per valor de 300.000  pessetes, venint a inagurar les obres de l’edifici, el que era president de la 
Diputació, Manuel Girona.

En els següents anys, davant la inexistència de serveis municipals, vam anar creant tot un seguit 
d’infrastructures per millorar la qualitat i condicions de vida de Benirredrà. Ens vam posar mans 
a l’obra i durant les tres legislatures que Agustín Mafé Herrera va ser l’alcalde de Benirredrà ens 
vam proposar canviar-li la cara al poble.

La primera cosa que vam dur a terme va ser la creació d’un espai esportiu. Hi havia dos equips 
de futbol al poble i no tenien un lloc on entrenar i jugar els seus partits. Això unit al fet de la 
inexistència d’instal·lacions d’aquest tipus, ens va urgir a la creació d’un Poliesportiu Municipal, 
on les associacions esportives i tot el poble en general, pogueren practicar esport a l’aire lliure. 
D’aquesta manera va nàixer l’actual zona poliesportiva de Benirredrà que consta d’un camp de 
futbol, piscines, pistes de tenis i frontó.

Vivències Municipals
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Una altra cosa que no teníem, i vam considerar que feia falta, era la creació d’una escoleta 
municipal, aprofitant la cessió de terreny feta a l’Ajuntament per la construcció de noves vivendes. 
Una vegada aconseguit el terreny, es va procedir a la construcció de l’actual escoleta municipal 
amb l’original disseny que té a l’actualitat.

Una altra cosa que no teníem era un lloc on reunir-se la gent major. Vam començar la compra de 
cases en el carrer el Pou i la Creu, per tal de dotar a Benirredrà d’un llar de jubilats. En un principi, 
els jubilats estaven a la part de dalt i la part de baix constava d’un local que llogaven per contribuir 
a les seues despeses, local que actualment és el centre d’assistència mèdica primària.

L’Ajuntament també va adquirir el cementeri, que era propietat de l’església, a canvi d’una 
compensació d’obres. Aquestes obres van cosistir en l’adequació del sostre i del piso de l’església. 
D’aquesta permuta es va signar un document notarial per tal de legalitzar l’adquisició.

Poc a poc les coses van anar canviant,i així al final de la primera legislatura municipal democràtica, 
a l’any 1983, el patrimoni de l’Ajuntament de Benirredrà ja pujava a 3.712.414 pessetes. Al final de 
la segona llegislatura, a l’any 1987, este patrimoni ja pujava a la quantitat de 14.528.407 pessetes. 
I en 1990, al final de les legislatures en què Agustín Mafé Herrera va ser alcalde de Benirredrà, el 
patrimoni municipal ascendia a la xifra de 46.101.065 pessetes. Una evolució positiva, tenint en 
compte la situació en la que es trobava l’Ajuntament en el moment en què ens vam fer càrrec del 
govern de Benirredrà.

Ressaltar durant tot este temps que la col·laboració entre PSOE i UCD en un principi i amb Alianza 
Popular després, va ser total a l’hora de resoldre els problemes que afectaven al poble; aprovant-se 
per unanimitat totes aquelles coses que podien beneficiar als habitants de Benirredrà.

Durant este període es va assentar l’actual model de vida que tenim al poble de Benirredrà, 
aconseguint que un poble que estava en retrocés, demogràfic i urbà, haja aconseguit doblar el seu 
nombre d’habitants durant els darrers anys i millorar la seua qualitat de vida.

XIMO CARBÓ CAMARENA

Antic Ajuntament, any 1985
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Senda de L’Algar
Al final del carrer Ample, l’asfalt deixa pas a un camí de terra.  A la dreta la façana de Toni-Sol, 
ens mostra el principi de la indústria més important que ha tingut mai Benirredrà.

A les hores d’entrada o sortida, un niu de gent, format majoritàriament per dones, acompanya el 
soroll de la sirena que marca l’hora.

Front a la façana, ja tot són horts de tarongers. Un poc més avant, el camí es desdobla. A l’esquerra, 
cap al cementeri i l’ermita de Sant Antoni, i a la dreta, encaixat amb murs de poc més d’un metre 
de altura, la senda de l’Algar.

És un camí típic d’accés a horts de taronges. De bon matí, per allí passen els llauradors que cuiden 
amb cura dels seus bancals.

Des del punt de vista funcional, una senda, pot ser veïnal, rural, forestal o ramadera. Encara que 
la nostra senda, la catalogaríem de camí tradicional, com a via de comunicació preindustrial, per a 
l’ús no motoritzat, però que a més de les persones (senda), ha donat ús a animals de càrrega (camí 
de ferradura) o al ramat (camí ramader o via pecuària).

La paraula –Algar- prové de l’àrab i significa –Cova-, pel qual queda clar que la senda de l’Algar, 
var ser en un principi la senda de la Cova.  Malgrat que podríem pensar en la cova de la Terreta 
com a símbol primigeni de la senda, pareix que el nom prové d’alguna de les coves del Molló de 
la Creu.  La Serra Falconera i el Molló de la Creu han estat sempre molt vinculats a Benirredrà.

Infinitat de Rutes i llocs d’accés han permès accedir a tots els indrets de la muntanya, sent una 
de les rutes més espectaculars, la denominada Cresta de l’Algar, per la cova de la Petxina, cima 
Ibèrica i ruta de les Escaletes, sent l’accés conegut com a Senda de l’Algar. Des del camí, la 
perspectiva del Molló és única. Sembla, que mai, l’home farà mal bé la muntanya.

La senda de l’Algar, ha segut testimoni de l’evolució agrària. Des de l’ocupació romana, amb el 
cultiu de blat, olivera i vinya, fins més endavant, on el desenvolupament del regadiu va ser obra 
dels musulmans, com destaquen moltes referències de viatgers i geògrafs d’aquella època, Al 
Idrisí, Rasis, Abulfeda. Arribaren aleshores, la civada, les figueres, les hortalisses i llegums i les 
palmeres datileres.

Al segle XV, el canyamel va monopolitzar els cultius, però no va ser fins al segle XVIII, quan la 
pròspera industria tèxtil aportà el monocultiu de la morera per a la fabricació de la seda. No obstant, 
en 1854, s’inicià una gravíssima epizoòtia en el cuc de la seda, la pebrina, caient verticalment la 
producció.

A partir d’aquest fet, naix i progressa lentament el cultiu del taronger. Des de la meitat del segle 
XIX, començaran les exportacions a gran escala de taronges, amb l’ajuda de la millora de la 
navegació i el ferrocarril amb la tracció a vapor. També s’aconseguirà l’augment del rendiment per 
la introducció del “guano” del Perú i els primers abonaments químics.
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Tota aquesta evolució, ha sigut possible gràcies al sistema de reg. En primer lloc, gràcies a la 
sèquia de Vernisa, procedent del riu Serpis, i desprès pels pous que aprofiten els cabdals de les 
capes freàtiques.

Moltes són les vivències d’aquesta senda, i no acaben ací. Molts moments de la nostra joventut 
els hem passat al voltant de la senda. Les primeres fugides de l’escola amb la colla d’amics, 
les primeres carreres amb bicicleta... També durant anys la senda ha vist disputes de propietaris, 
discussions entre familiars, i fins i tot, personatges desconeguts, fins que dins d’uns anys Manel 
Arcos els incloga en la seua retafila de roders. Quan arribe aquest moment, ho pressent, la senda, 
quasi haurà desaparegut, i el que reste, serà un carrer formigonat; coses del progrés.

També sé, que quedarà per sempre, el nom en un carrer de Benirredrà, i en la memòria de totes les 
persones que per un o altre motiu, tingueren en la senda de l’Algar, una referència vital.

PASQUAL IVARS

“Pareix, Sanxo, que no hi ha refrany que no siga vertader,
perquè tots són sentències tretes de la mateixa experiència,

mare de totes les ciències”
D. QUIXOT DE LA MANXA     -Miguel de Cervantes Saavedra-

Antiga Senda de l’Algar. Plànol de Benirredrà dels anys 70.
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Ara fa cinquanta anys
50 anys de l’intent d’annexió de Benirredrà a Gandia.

El passat 8 d’abril es va produir el 50 aniversari de l’annexió de Beniopa i Benipeixcar a Gandia; 
es firmava el decret d’annexió dels municipis de Benipeixcar i Beniopa a la ciutat de Gandia. En 
contra del que molts pensen, en el cas de Benipeixcar, el procés no va generar molta polèmica, 
però sí en Beniopa, on tant l’alcalde com els veïns ja venien patint un «assetjament» per part de les 
autoritats de Gandia, amb la clara finalitat de consumar una annexió administrativa. Emili Selfa, 
autor de l’article al Diari Levante el Mercantil Valenciano, ha aprofitat l’aniversari per fer-ne una 
crònica acurada d’aquell fet, transcendental per al seu poble, i per a Gandia i també ens planteja la 
possible recuperació de la seua autonomia municipal. A Benirredrà no va passar el mateix.

L’estat franquista no era massa propens a introduir reformes significatives en el mapa administra-
tiu, però hem de trobar l’excepció en els diversos processos d’agregació de municipis, que es van 
donar, sobretot, en zones despoblades (casos de poblacions dels Pirineus Catalans, i d’altres àrees 
muntanyoses), o bé en els casos de ciutats, com ara el cas de Madrid que s’optà per impulsar un 
procés d’agregacions pel qual la ciutat de Madrid s’annexionà, entre els anys 1 947 i 1 954, 14 mu-
nicipis veïns i assolí una superfície aproximada de 607 quilòmetres quadrats, cimentant ja la seua 
supremacia sobre la ciutat de Barcelona. En els casos de les grans ciutats, sobretot les capitals de 
província, l’agregació estava justificada, a causa del fort creixement que demandava una planifica-
ció i gestió dels serveis urbans que esdevenia una qüestió d’abast supramunicipal. Pràctica aquesta 
de les agregacions que va ser interrompuda amb el restabliment de la democràcia.

Aquestes agregacions, per tal que es produïren, havia de donar-se una sèrie de’incidències, sobre-
tot relacionades en la distància entre els nuclis de població, habitants dels municipis, pressupostos 
municipals i nivell de serveis que es prestaven als ciutadans, així com el nivell de resolució de la 
gestió administrativa. 

El procés d’agregacions era atractiu per a les grans ciutats per tal d’augmentar el seu terme i la 
seua població. Així, el 14 de novembre de 1963 l’Ajuntament de Gandia va enviar una circular als 
ajuntaments de Beniopa, Benipeixcar i Benirredrà per tal de procedir a l’annexió dels esmentats 
municipis.

A aquesta circular, l’Ajuntament de Benirredrà va donar resposta amb la següent comunicació: “Se 
procedió a la lectura del expediente incoado a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, 
por el que se solicita la anexión, entre otros de este municipio de Benirredrá, y puesto a debate la 
Corporación, por unanimidad y haciendo uso del derecho que le concede el artículo 20, nº 1 de 
la vigente Ley de Régimen Local, y la norma 2da del artículo 14 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las entidades locales y dentro del plazo que dichas normas precep-
tuan, a contar desde el dia 4 del actual mes de noviembre en que se recibió en este Ayuntamiento 
el oficio del Gobierno Civil, Secretaria General, Negociado4-2 y nº 1173, acuerda emitir informe 
en el sentido de que no procede llevar a efecto la anexión solicitada por cuanto la Corporación 
de Gandia funda su petición en caso b) del artículo 9 del reglamento antes citado, no siendo este 
el caso del Municipio de Benirredrá por cuanto las casas más próximas a la ciudad de Gandia 
se hallan a una distancia aproximada de un kilometro, entre los términos municipales se hallan 
separándoles los de Benipeixcar y Beniopa”.
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Aquest al·legat de l’Ajuntament de Benirredrà contra aquesta annexió, de la qual no van poder 
fugir els de Beniopa i Benipeixcar, i en la qual es demostrava que l’annexió de Benirredrà no 
s’atenia a llei i en la que es demostraven els majors avantatges que tenia Benirredrà si continuava 
separada de Gandia que unida a ella, el text el reproduïm complet:

“En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benirredrà, el día diez y ocho de septiembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro, previa convocatoria al efecto, se reúnen la totalidad de los 
miembros que integran la Corporación municipal y relacionados al margen al objeto de celebrar 
la sesión extraordinaria para que habían sido convocados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Don Juan de Dios Soria Coronado quien a la hora de las diez declaró abierta la sesión, ordenan-
do se diera lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.

Se dio cuenta al pleno de la Corporación del estado de tramitación en que se encuentra actual-
mente el expediente incoado a la instancia presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
por la que solicita la fusión de varios términos municipales, entre ellos este de Benirredrà y de-
liberándose detenidamente sobre el particular, se acordó por unanimidad y dentro del plazo de 
treinta días que determina la norma 2ª del Art. 14 del Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las Corporaciones Locales, contado a partir de la fecha en que se recibió en las 
oficinas de este Ayuntamiento el ofició de Secretaria General del Gobierno Civil de la provincia, 
Sección 1ª, Negociado 4.2 Nº 786, concediéndose el indicado plazo de audiencia  simultanea a 
las cuatro Corporaciones afectadas, presentar las alegaciones que a continuación se expresan.

Primeramente ratificar el acuerdo de este Ayuntamiento, adoptado en la sesión celebrada el ca-
torce de noviembre del pasado año, dando la disconformidad de la Corporación Municipal a la 
pretendida fusión con el Municipio de Gandia. El citado acuerdo, unido al expediente en cuestión 
exponía claramente la razón fundamentalísima de que si la solicitud de la Corporación de Gan-
dia se ampara en el apartado B del antes citado Reglamento en su artículo 9º, que textualmente 
dice: “La fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno solo podrá realizarse por acuerdo 
del Consejo de Ministros a propuesta de la Gobernación, o por iniciativa de las Corporaciones 
interesadas en los siguientes casos... B) Cuando por el desarrollo de las edificaciones se confun-
dan sus núcleos urbanos sin que constituyan solución de continuidad a este efecto los parques, 
jardines, paseos, avenidas, campos de deporte y zonas residenciales que pudieran existir entre 
aquellos al no existir este factor decisivo como fácilmente se puede comprobar en las fotografías 
aéreas unidas a la solicitud por la Corporación solicitante, a pesar de la misma, que al indicar en 
aquellas el espacio que pertenece a cada termino municipal, procedió a colocar con caracteres lo 
suficientemente grandes el nombre de Benirredrà en el espació de tierra de labor  existente entre 
este municipio y el de Benipeixcar, con el que tampoco existe la pretendida confusión . No procede 
la fusión pretendida. A más de ello el Art. 9 indica que al fusión será en municipios limítrofes, 
situación que tampoco se da en nuestro caso, por cuanto entre los términos de Gandia y Benirre-
drà se encuentran los extensos campos que forman los términos de Beniopa y Benipeixcar. Esta 
realidad geofísica es reconocida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil en su informe.

Faltando los supuestos básicos que pueden determinar la fusión, está claro a juicio de esta Cor-
poración, la imposibilidad jurídica de que se decrete la misma.

Pero a lo expuesto hay que sumar un conjunto de situaciones y hechos que refuerzan el deseo de 
la Corporación que recoge el unánime sentir de los habitantes del municipio de permanecer en 
el futuro como tal, con su propia personalidad histórica, geográfica y política, satisfaciendo sus 
fines propios y defendiendo los intereses de sus administrados. Vamos a hacer un pequeño examen 
de la realidad actual:
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Benirredrá, ciertamente es municipio eminentemente agrícola, cuyo término está perfectamente 
cultivado en forma directa por sus propietarios, con tan óptimos resultados que difícilmente po-
drán superarse; tanto es así que no se concibe mayor rendimiento por hectárea que el obtenido, 
cuyas acequias y brazales de riego se hallan perfectamente canalizados. Si la fusión desde este 
punto de vista, no puede producir perjuicios, es indudable que tampoco se pueden obtener mayo-
res beneficios que los actuales.

En cambió desde el punto de vista industrial, el perjuicio es evidente por cuanto la cuota de este 
municipio, en la matrícula del impuesto industrial, Licencia Fiscal le corresponde la base 10 y 
que se elevaría automáticamente a la 5 y posiblemente a la 4, con grave daño económico para el 
pequeño comerció o industria en la actualidad existente.

Ello carecería de importancia si Gandia fuera ciudad eminentemente industrial pero precisamente  
su economía es estrictamente agrícola, como acertadamente expresa el informe de la Delegación 
Provincial de Industria, y debido a ello su actividad industrial se ve poco favorecida, faltándole 
los factores básicos para estimularla. En el informe de la Delegación de Industria se incluye una 
exposición sucinta de cada uno de los censos industriales de los cuatro municipios afectados, y 
se observa que al relacionar el de Gandia, incluye en el industrias de carácter nacional, la de 
zumos concentrados de naranja y otros frutos de D. Carlos Schneider, es concretamente industria 
derivada de la agricultura. En cuanto a la fábrica de seda textil Lombard, con cerca de seiscien-
tos obreros, se incide en lamentable error porque la misma no se encuentra en Gandia, sino en el 
municipio de Almoines, en este mismo distrito judicial.

En el primer informe del Servició  Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones 
Locales se relacionan las cantidades a que ascienden los presupuestos ordinarios del ejercicio 
pasado en los cuatro municipios. La desproporción que existe deriva principalmente del mayor 
número de habitantes de Gandia, pero también de la prestación de determinados servicios que le 
son obligatorios según determina el Art. 103 de la Ley de Régimen Local, sin que ello quiera decir 
que preste la totalidad de los que el citado artículo le impone. La mayor parte de los servicios que 
tiene establecidos los presta de modo satisfactorio en el centro de su casco urbano. En su periferia 
los servicios son más deficientes, pudiéndose comprobar lo expuesto en numerosas zonas, tales 
como el Barrió de San José, inmediato al Paseo, el Barrio de la Sagrada Familia, que concebido 
como zona de ensanche, carece de pavimentado y alcantarillado y con alumbrado defectuoso e 
insuficiente; el Barrio de Santa Ana, la Alquería de Martorell, etc. Es de presumir, que de llegar a 
la fusión, los municipios afectados queden relegados al mismo olvido que las zonas citadas.

 En cambio Benirredrà tiene establecidos servicios, que en modo alguno le son obligatorios, sino 
todo lo contrario, ya que tienen el carácter de voluntarios. Ejemplo es la distribución de agua 
potable a domicilio cuyo nacimiento y pozo principal radica precisamente dentro de su término. 
El proyecto de saneamiento de saneamiento está ya aprobado por la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, siendo inminente la convocatoria de subasta para su ejecución. Ciertamente que el 
pavimentado de sus calles no se encuentra realizado mediante riego asfáltico, como es deseo del 
municipio, pero ello es consecuencia del criterio de la Corporación de establecer previamente el 
servicio del Alcantarillado, de tal forma que tan pronto como finalice su ejecución se procederá 
a la redacción del proyecto de pavimentación de las calles, como la C. Cruz, cuyo pavimentado 
se realizó con riego asfáltico, como así mismo la carretera que une el casco de la población con 
la Comarcal de Almansa. Es de destacar que la ausencia de riego asfáltico en algunas calles no 
impide que la situación de las mismas se encuentre en mejor condición que las de los barrios de 
Gandia a que antes se hace referencia.
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A más de ello, la totalidad de las calles de la población tiene su encintado y aceras, en perfecto 
estado, cuya obra se ejecuto de conformidad al respectivo proyecto aprobado debidamente.

En lo que respecta a la enseñanza el censo escolar se halla en directa relación al número de ha-
bitantes de cada municipio, existiendo la misma proporción que en Gandia. Ahora bien a más de 
las tres Escuelas Nacionales, en el término municipal de Benirredrà, formando parte del casco de 
la población, se encuentra el colegio de las Reverendas Madres Esclavas del Sagrado Corazón, 
centro docente de tan alto prestigio que la asistencia diaria sobrepasa el número de cuatrocientas 
alumnas que proceden del mismo municipio y de gran parte de los que forman el distrito judicial. 
Este centro es digno de figurar entre los mejores de la provincia.

En cuanto a que en Gandia existe Instituto Laboral, y posibilidad de otro de Enseñanza Media, 
al fusionarse los municipios, no disminuiría la distancia que los estudiantes habían de cubrir di-
ariamente, ni mejorarían con ello las comunicaciones con este fin, aparte de que dichos centros 
docentes son nacionales y no municipales.

En las cifras del presupuesto del presente ejercicio hay que hacer constar que las mismas son di-
rectamente proporcionales a la extensión del casco urbano. Si el aumento de Gandia asciende al 
30 % con relación al ejercicio pasado, el aumento de Benirredrà superó el 40 %. Pero el aumento 
en Gandia vino determinado por el incremento de haberes de funcionarios y empleados aprobado 
por la Ley 108/1963. Se tiene conocimiento de que el Capitulo I (Personal Activo) asciende a unos 
nueve millones de pesetas. Si es cierto que la reforma tributaria de junio próximo pasado incre-
mentará considerablemente la riqueza urbana de Gandia, y con ello el correspondiente arbitrio, 
en la misma relación que aumenta sus ingresos el Ayuntamiento de Gandia aumentaran induda-
blemente en los otros tres municipios, porque la Ley de once de junio de 1964 es de aplicación en 
todo el ámbito nacional.

Por último, está Corporación de Benirredrà considera que la petición del Excmo. Ayuntamiento 
de Gandia, se basa principalmente en un deseo de coordinación urbanística de los cuatro muni-
cipios y aunque Benirredrà es el único municipio de los cuatro a quienes afecta la solicitud de 
Gandia que tiene confeccionado y aprobado un Plan General de Ordenación Urbana por la Co-
misión Provincial de Servicios Técnicos con fecha quince de diciembre de 1955, con sujeción a la 
Ley de Régimen Local, vigente a la sazón, en materia urbanística estimamos conveniente que se 
realice aquella coordinación, que indudablemente favorecería a las Corporaciones interesadas, 
en razón a que el nº 2del Art. 6 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956 se prevé la posibilidad de redacción de planes comarcales que se refieren a varios 
municipios de una o varias provincias, y en consecuencia esta Corporación municipal vería con 
satisfacción la constitución de una Mancomunidad voluntaria de conformidad con el Art. 20 del 
citado texto legal, para la realización conjuntamente, de los problemas urbanísticos de los cuatro 
municipios, y quizás de algún otro más que pudiera formar parte de la referida Mancomunidad..

Por lo expuesto estiman que jurídicamente es imposible acceder a la solicitud de Gandia sobre 
la fusión de este municipio, esta Corporación municipal espera del Consejo de Ministros, previo 
informe del de Estado, acuerde de continuar aquella, en razón a las alegaciones que preceden, y 
junto con las que indudablemente presentaran los Ayuntamientos de Beniopa y Benipeixcar.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor presidente declaró terminada la sesión a las 
catorce horas extendiéndose de ella la presente acta que firman los concurrentes, de que como 
Secretario certifico”.



65

Es fan evidents les raons per les quals avui en dia Benirredrà forma un municipi separat del de 
Gandia i la voluntat del seus habitants de ser de Benirredrà i legalment ho van aconseguir. Beniopa 
i Benipeixcar, com que sí complien les normes legislatives, no van tindre una altra opció que ser 
integrades dins del municipi de Gandia, encara que hui en dia també conserven certes peculiaritats 
dels pobles que van ser.
Hui, cinquanta anys després, creiem just recordar la Corporació Municipal de Benirredrà que va 
defensar el nostre POBLE, i agrair-los que Benirredrà continue sent-ho. Formaven part d’aquella 
corporació municipal, en 1963:

- Juan de Dios Soria Coronado (com alcalde)
- Cirilo Escrivà Braco
- Lorenxo Sancipriano Miñana
- Jesús Julio Braco
- Agustín Mafé Herrera

En 1964, els responsables de la corporació municipal van ser:
- Juan de Dios Soria Coronado (com alcalde)
- Cirilo Escriva Braco
- Jesús Julio Braco
- Samuel Pérez Escriva
- Joaquin Gavila Cabanilles
- Tomás Mompó Gavila
- Lorenzo Sancipriano Miñana

Malgrat que no estiguen entre nosaltres, el record de la seua tasca hauria de perdurar en el pensa-
ment i la memòria de tots els benirredrans i benirredranes. A tots ells agrair-los el que van fer en 
aquell moment en la defensa del seu POBLE, per tal que Benirredrà siga el poble que és hui en dia.

GRÀCIES.
J. Cardona

Gràcies a tots ells, per deixar-nos aquest gran poble. Benirredrà, 2015
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Bon dia,
Bona vesprada, o
Bona nit.

Segons a l'hora que es pose vosté a llegir el que li compte a continuació.

Cal explicar que tot naix quan un bon amic em va proposar si volia escriure sobre com es fa una es-
culptureta, per posar-ho al llibret de festes, i com sóc de caràcter feble... doncs, ací està l'explicació.

No és com molta gent es pensa, seure's a la voreta de la marjal i esperar que passe un tramvia 
carregat de muses per pujar-se, i..., cas resolt !!.  Aquesta idea es molt romàntica, però es sembla 
massa al que pensa un fadrí sobre el sexe. I en fer-nos majors, i més “experimentats” ens adonem 
del que costa treballar-ho, per que n'isca una bona feina, o quant menys acceptable, i posant-li molt 
d'interés per “entregar-la” el més aviat possible.

No, primer s'ha de posar els rails. I en el treball que ens comporta començarem per la recollida de 
documentació gràfica, notacions i mesures.

En aquest cas anant al museu de la Setmana Santa de Gandia, doncs la comanda és per a la Ger-
mandat de la flagel·lació de Jesús amb la columna. Es tracta de fer una reproducció a escala del 
mateix, en 19 cms. per fer-ne figuretes en marbre reconstituït, utilitzant motles de silicona, i manu-
facturant-les en la fàbrica de Bronces Jordá utilitzant les tècniques pròpies de l'empresa.

Les esmentades reproduccions s'entregaran  com acomiadament en actes representatius de la ger-
mandat.

Algunes de les fotografies de conjunt i detall de la imatge a reproduir, feta per  l'esculptor Antonio 
Sanjuán.

... Com es fà una esculptureta
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A continuació, i veient que el grup conté una peça geomètrica procedirem a preparar l'utillatge 
necessari.

En aquest cas dibuixarem i retallarem una terraja per poder tornejar la columna directament en 
escaiola.

La qual  acabarem, i quedarà com a peça definitiva sobre la que primer modelarem i finalment 
muntarem  la figura terminada.

I per fi podem començar a modelar la part artística, això si, 
dins d'unes mesures i proporcions basades per regla general en 
la divisió de la figura, utilitzant el cap com referencia per pro-
porcionar la resta del cos. En aquest cas, i per tractar-se d'una 
figura formalista, serà de set caps i tres quarts. Mida que ens 
anirà dient on tenim que situar el pit, la cintura, els genolls,... 
així com les diverses am-
plàries, etc.

Una vegada acabat el modelat, procedirem a fer-li un motle per-
dut o de cascarilla,. Debut a la complexitat del model haurem 
de tallar-ho i fer una mitjana per dividir cada peça en dues parts 
de motle, i anar posant-li les primeres capes d'escaiola, com 
podeu veure a continuació.

En   acabar  la primera part procedirem a retirar la plastilina que hem posat per fer la mitjana, i 
tallarem  unes claus per que coincidisquen  les dues mitats del motle a l'hora  de tancar-ho. Després  
li donarem desmotlejant i repetirem la mateixa acció en la part de darrere per completar el motle.
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Quan totes les parts estan acabades  les pintarem  amb goma-
laca per tapar els porus de l'escaiola i facilitar l'eixida de la 
reproducció del motle. Després les posarem desmotlejant i 
les cobrirem d'aigua per tal de saturar l'escaiola, eliminant 
qualsevol resta d'aire que puga quedar a l'interior. Així evi-
tem que s'ens passe al model definitiu.

Per fer tot el treball del motle utilitzem  escaioles especials: 
en primer lloc la Nieve; aquesta és una escaiola molt fina i 
d’un fraguat progressiu que ens traurà la màxima fidelitat, 
però que serà  mes fràgil que la que gastarem per omplir els 
motles, utilitzant en aquest cas escaiola Álamo 70 mesclada 
al 30% amb Exaduro. L'esmentada proporció ens donarà una 
papi-lla prou mes dura, però també mes mal·leable per poder 
treballar-la amb gúbies i tallants quan li donem  l'acabat final. 
Aquestes escaioles no tindran un fraguat tan progressiu, per 
la qual cosa haurem  d'estar atents a l'hora de tancar els motles, ja que es mantindrà semilíquida 
durant uns vint minuts, a partir dels quals fraguarà ràpidament. És en aquest  moment quan tanca-
rem tots els motles, ja que no ens despenjarà l'escaiola a l'hora de voltejar-los, però encara podrem 
retirar el sobrant per les juntes. 

Quan estiga  fraguada serà el moment d'obrir-los, trencant la cascar-illa, 
i es quan farem els últims  passos, ensamblant la figureta, repassant-la i 
treballant-li els detalls mes menuts i delicats com el monyo, ungles, ulls, 
plecs, etc.

I per fi tenim la peça acabada. Com  haureu pogut comprovar la part 
esculptòrica i de gaudiment del artista es queda massa diluïda sota la 
part professional, quedant-se esta a l'ombra, i no diga'm de la comercial, 
retallant espai a la creació, que es la que provoca el “ ai que bonic!! “, i 
passem a la següent com si fos altra foto d'una festa, sense adonar-mos 
del treball que comporta cada creació. 

Encara que jo no deixaré mai de ser esculptor -es la meva religió- i la 
forma d'entendre la vida sense complexes ni censures.

Arturo Fenollera Solís. Veí adoptat per Benirredrà.
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Records Fotogràfics

Paco Braco i sa mare Filo

Familia Braco CarbóJesús Julio i Llorenç Camarena

Paco Lledó i Consuelet

Paco Braco de menut

Arturo Escrivá i Pep Camarena
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Paco Lledó i ConsueletFamilies Mompó i Julio

Familia Julio Escrivá Familia Lledó Braco

Veïns del poble de festa Família Julio i María

Veïns del poble de festa El tio Jesús, Anna i Bea
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Les Esclaves 1915
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Dinar de jubilats any 1985
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Dinar de jubilats any 1994
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Inaguració Escoleta Infantil de Benirredrà . Any 1994.
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Donació de gravats per Consuelo Soria Rubio

Jornades mediambientals

Volta a peu a Benirredrà

Halloween

Imatges Benirredrà 2014-2015
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Fira del llibreDia de la dona

Dia de l’Arbre

Cursa de la Dona al seu pas per Benirredrà. Fotos: Àngel Ruiz

Cavalcada de reis
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Porrat de Sant Antoni
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Les cares de
la Festa
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Ajuntament de Benirredrà
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Fadrins i Fadrines
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Festa Dones
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Festa Homes
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