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Benirredrans i benirredranes,

Estem a l�equador de l�estiu i ens preparem 
per a celebrar les nostres festes majors. No es 
tracta d�una festa qualsevol, és la festa gran del 
nostre POBLE i hem d�anar preparant-nos per 
tal de celebrar-la com es mereix Benirredrà i 
tots nosaltres. Per a mi, com a alcaldessa, però 
sobretot com a benirredrana, és una satisfacció 
poder dirigir-me a tots els veïns i veïnes any rere 
any, des d�aquest llibre que fem amb molta estima.

Durant aquestes jornades, gaudim d�una sèrie de 
costums que repetim cada any; és temps de festa, 
és temps d�il·lusió, arriba Sant Llorenç i junts 
compartim un altre episodi festiu. Regidoria 
de Festes, Comissions de festes, Associacions, 
treballadors municipals i benvolguts amics en 
general, col·laboraran, un any més, per presentar-
nos un programa ple d�activitats. Tradició i 
innovació, cultura i diversió, història i creativitat� Aquestes festes són una barreja de totes elles. 
L�alegria i la màgia correrà pels nostres carrers i places, i per això, vos adrece a què, des de la 
convivència, el civisme i el respecte, ens deixem seduir per l�entorn festiu i que com cada estiu, el 
nostre POBLE es transforme durant uns dies per a donar pas a la festa. Estos dies s�omplin d�actes 

soroll, llum, alegria i joventut els nostres carrers, i volem que les festes continuen sent part de la 
tradició, la cultura i la identitat del POBLE de Benirredrà.

Continuem amb el nostre compromís de treball per Benirredrà, pel nostre poble que estimem i 
pel que lluitem dia a dia, sense descans. La nostra prioritat sempre són les persones, millorant la 
qualitat de vida de tots i prestant els màxims serveis públics. Perquè això és la política, el servei al 
POBLE que tant reivindique, on el que importa és la nostra gent.

Una vegada més, el meu AGRAÏMENT a les Associacions Municipals per la seua constant tasca 

gestionar i treballar per Benirredrà. Tot el vostre suport ens ajuda a continuar lluitant per un 

Vos anime que aquests dies participem, i complim les paraules d�Estellés: �No et limites a 
contemplar aquestes hores que ara vénen. Baixa al carrer i participa. No podran res, davant 
d�un POBLE unit i combatiu...�. És hora d�eixir al carrer, de gaudir junt a familiars, amics, veïns i 
coneguts; és hora de, com a POBLE acollidor que som, rebre la gent de Benirredrà que està fora i 
torna per festes, d�acollir els visitants i forasters. 
Eixim al carrer, xarrem, ballem, cridem, retrobem-nos amb amics i coneguts perquè la diversió, 
l�alegria i la festa ens cohesiona, ens fa més forts i ens fa més POBLE.

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!

Un any més ens dirigim al poble de Benirredrà per a felicitar al tots els veïns i veïnes les nostres 

Festes Patronals. Al mateix temps volem animar-vos a participar activament en la festa i a gaudir 

del bon ambient, amb família, amics i coneguts per FER POBLE!

Des de l�Ajuntament de Benirredrà seguim en la mateixa manera de governar, sent pròxims als 

veïns i veïnes, millorant i solucionant, de manera incansable, tot el que està a la nostra mà i donar 

els millors serveis públics. 

La bona convivència diària i un objectiu comú, que és Benirredrà i la seua gent, és el que ens mou 

a tots els regidors i regidores a seguir treballant pel nostre poble.

També volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible, un any més, confeccionar 

aquest llibre de la memòria col·lectiva i la història del nostre Poble, sobre la nostra essència i 

cultura. També a les Associacions i Comissions de Festes de Benirredrà pel seu recolzament; a 

totes les empreses i entitats col·laboradores que amb les seves aportacions fan possible que aquest 

llibre es puga dur a terme.              

 

I a tots vosaltres, veïns i veïnes de Benirredrà, amics i coneguts, sols ens resta dir-vos que passem 

tots junts unes BONES FESTES.

Les portes de l�Ajuntament estan obertes per a tots i totes sempre.

SEGUIM FENT POBLE!

Corporació Municipal de Benirredrà
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Salutació 
del Grup Municipal Popular 

de Benirredrà

 

Salutació del Partit Polpular amb motiu de la Festa de San Llorenç, Patró de Benirredrà.

Any 2016.

 Les festes omplin el Poble amb celebració i participació. Aquests dies, són els dies en què 

manifestem la nostra tradició, i com no, la nostra història. Dies en els què podem gaudir al carrer 

amb veïns i veïnes, familiars, amics, coneguts i desconeguts.

-

drà, entre els quals, per damunt de tot, volem destacar la convivència.  

 Com a ciutadans de Benirredrà, en el Partit Popular, sempre hem sentit les festes de Sant 

Llorenç ben a prop i hem posat de la nostra part per a que aquestes festes, siguen especials per a 

tots els que esteu ací.

 Finalment volem desitjar-vos a tots els veïns i a tots aquells que ens visiteu, unes merave-

lloses festes patronals i que ací tots sou benvinguts.

Bon Sant Llorenç a Tots.

PARTIT POPULAR DE BENIRREDRÀ.
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Salutació 
del Grup Municipal Compromís 

per Benirredrà

Un any més des de Compromís per Benirredrà tenim el plaer de dirigir-nos a vosaltres per tal de 
felicitar-vos les festes, i animar a tot el món per tal que gaudiu d�elles amb el veïnat i la família.

En aquests dies, i com tots els estius, Benirredrà es prepara per a celebrar, amb entusiasme i les 
seues festes patronals. Eixes que any rere any realitzem gràcies a l�esforç de les comissions de 
Festes que  posen  tota la seua dedicació per tal que totes i tots gaudim aquests dies d�un fum 
d�activitats i espectacles, és per això, que des d�ací cal agrair el seu esforç i il·lusió.

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

Bones Festes! 

Miquel Alèixit i Romero
Regidor  i portaveu de Compromís per Benirredrà

facebook.com/compromisbenirredra
benirredra@compromis.ws

benirredra.compromis.net
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Salutació de la Regidora de Festes

Ja ha arribat la Festa! El cicle festiu ens fa el regal 

de la nostra Festa en honor a Sant Llorenç, al bell 

mig de l�estiu. El poble es transforma, la festa 

i la gent guanyem el carrer i les Associacions i 

Comisions de Benirredrà, ens posen a l�abast el 

treball que al llarg de moltes setmanes han anat 

preparant per tal que tots pugem gaudir de les 

nostres festes. 

La nostra gent és la protagonista de la gran majoria 

d�actes, espectacles, actuacions i activitats que, 

d�una manera lúdica i festiva, omplin els nostres 

carrers i places en aquests dies d�agost que acullen 

les múltiples propostes del que realment abasta 

les nostres festes. Les nostres festes són tradició, 

que amb el pas dels anys, van reiterant la nostra festa i a la vegada es renova, creix i naixen noves 

idees que van introduint els nostres festers per al bé de la festa, les més diverses activitats que van 

satisfent les nostres necessitats esportives, culturals i d�oci.

Vos convide a participar de la Festa. D�una festa de fusió entre les diferents comissions, que 

comencen amb el nostre pregó, seguida per la festa del nostre patró Sant Llorenç, passant per 

cadascuna de les nostres comissions i culminant amb el nostre dia veïnal on tots i cadascun de 

vosaltres teniu una cita de diversió, convivència i harmonia, pels carrers del nostre poble. No vos 

el podeu perdre!!! Així que eixim al carrer i fem festa!! Visca la Festa de Sant Llorenç i les festes 

del nostre Poble!!

Ruth Orengo Puig

Regido ra de Festes
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Programació de festes de beniredrà 2016

DIJOUS 4 D�AGOST DE 2016
20:30h: Cercavila pel poble, amb les Bandes de Música de Benirredrà i Barx.

21:00h:  Concert INTERCANVI de Bandes de Música, amb la Societat Musical de Benirredrà i la 
Societat Musical de Barx, a la Plaça de l�Església. 

DISSABTE 6 D�AGOST DE 2016

9:30h del diumenge. Acte seguit, es farà l�entrega de trofeus. Organitzat per la Regidoria 
d�Esports.

18:30h: Programes Esportius Municipals, al camp de futbol del Poliesportiu Municipal.   

Benirredrà i la Penya Benirredrà CF.

22:00h:  Sopar Eivissenc organitzat per la Falla de Benirredrà, que tindrà lloc al carrer Ample  
on gaudirem d�una nit diferent amenitzat amb disc-mòbil. Sopar popular on tots haurem 
de vestir de blanc.

DIUMENGE 7 D�AGOST DE 2016
12:30h:  VII CONCURS DE PAELLES DE FESTES. Es realitzarà al c/Ample i l�organitza 

l�Ajuntament, amb la col·laboració de les Comissions de Festes. L�Ajuntament de 
Benirredrà posarà el recapte i la beguda, vosaltres porteu el calder, el foguer i la botella 
de butà. Tornem a passar un dia conjuntament i fent comboi, gaudint del bon ambient en 

DIMARTS 9 D�AGOST DE 2016  

13:00h:  Tradicional vol de campanes, per tal de donar pas a l�inici de les Festes Patronals.

21:30h:  Passacarrer pel poble amb la Banda de Música de Benirredrà, anunciant 
              el començament de les Festes Patronals. Acompanyats per les Associacions i 

Comissions  de Festes de Benirredrà, veïns/es i coneguts.

22:00h:  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 2016.

23:00h:  Tradicional sopar d�entrepà al carrer Ample. L�Ajuntament posarà les taules, cadires,                 
salmorra i beguda per a tots els assistents.
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Sant Llorenç
Patró de Benirredrà
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DIMECRES 10 D�AGOST DE 2016

Festa Sant Llorenç
Patró de Benirredrà         

00:00h:  Nit de ball, amenitzada amb l�Orquestra Grup Zeppelin. Patrocinat per la Diputació de 
València, dins del programa Festes Populars-SARC. 

04:30h:  Ressopó i refrigeri per a tots, al carrer Ample.

08:00h:  Despertà amb la Pirotècnia Borredà per tot el poble.

11:00h-14:00h: Jocs aquàtics a la Piscina Municipal.

13:30h:   Arreplegada dels nostres Jubilats/es i Pensionistes de Benirredrà, per assistir a la mascletà 
en honor a Sant Llorenç.

14:00h:   Tradicional mascletà, a càrrec de la Pirotècnica Borredà al carrer l�Alqueria de Vidal.

14:30h:   A l�Aula de Cultura, dinar per a tots els Jubilats/es i Pensionistes del poble que ofereix    
               l�Ajuntament de Benirredrà. Per a l�assistència podeu apuntar-vos a l�Ajuntament, en 

16:30h-18:00h: Continuem amb les activitats i jocs aquàtics, a la Piscina Municipal.

18:00h:  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. 

18:30h:  Berenar al carrer Ample. L�Ajuntament de Benirredrà ens oferirà una degustació d�orxata, 
batut de xocolate i fartons.

20:00h:  Cercavila pels carrers de Benirredrà amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. 
 
21:00h:  Solemne missa en honor a Sant Llorenç.

21:30h:  Processó en honor a Sant Llorenç, patró del poble. Inicia la processó la Colla de Dolçainers 
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Salutació de l�Associació dels 
Festers Fadrins i Fadrines

Sant Lluís Inmaculada

Veïns i veïnes de Benirredrà,

Un any més i amb l�arribada del mes d�agost, el poble de Benirredrà es prepara per a celebrar la 
seua setmana gran, a rebre als familiars, amics i visitants que any rere any, ens acompanyen per a 
gaudir les festes patronals.

L�Associació de Festers Fadrins i Fadrines participem i col·laborem en les festes del poble, ens 
preparem durant tot l�any per oferir activitats, aportant un dia de festa ple de balls, somriures, 
diversió. Encara que estem en temps difícils, hem de traure forces per continuar portant la nostra 
festa endavant, per seguir impulsant als més joves a seguir mantenint les costums i tradicions que 
tant ens agraden i que són la senya d�identitat i futur del nostre poble. 

Ens agradaria donar la benvinguda als nous festerets, xiquets i xiquetes que tant sols uns dies de 
vida ja formen part de la nostra festa i per tant de la nostra història. Agrair als pares i mares el fet 

poble. Animem a tots els xiquets i xiquetes de Benirredrà a ser partícips del nostre dia, de la nostra 
festa, en la qual hi ha cabuda per totes les edats i que hem de continuar per seguir sent poble. 

La comissió de Fadrins i Fadrines de Benirredrà convidem a tots a omplir els carrers del poble 
aquests dies,  a conviure junts, a celebrar cada dia amb les comissions de festes que hem preparat 
amb molta il·lusió activitats per a tots. Els joves som el futur, però ara toca viure el present, vivim 
les festes, fem festa al carrer, amb bona convivència i harmonia, gaudim de les festes i del nostre 
poble.

Bones Festes.
Victor Braco Martínez
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DIJOUS 11 D�AGOST DE 2016

Festa dels Festers Fadrins i Fadrines
00.00 h:  Sopar de càtering al carrer Ample.

01.00 h:  Disc mòbil, amenitzada per �Play Sound�.
 
06.30 h:  Ressopó.

08.00 h:  Despertà per tot el poble.

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

11.30 h:  Gran cavalcada de disfresses. Hi haurà  premis de disfressa individual i per grups, tant 
major com infantil.

13.00 h:  Relax a la piscina del poble.

14.00 h:  Mascletà al carrer l�Alqueria de Vidal.
 
14.30 h:  Dinar per a tots els festers a l�Aula de Cultura de l�Ajuntament.

17.00 h:  Castells d�aigua i festa de l�espuma al carrer Ronda.

18.30 h:  Berenar refrigeri. S�oferirà una degustació d�orxata, fartons. Al carrer Ample.

20.00 h:  Arreplegada de festers i festeres pel poble.

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

21.30 h:  Processó en honor a Sant Lluís i la Inmaculada, acompanyats per La Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de La Safor.

Festers d�honor

Arnau Prieto Julio Enar Cerdà Arroyo
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Salutació de la Presidenta de la
Festa de la Verge del Carme

Verge del Carme

Amb molta il·lusió i amb la col·laboració de tota la comissió, hem preparat un any més, la celebració 
del nostre dia de festes.

Com ja sabeu, no és fàcil emprendre, cada any, la celebració i organització dels actes que ens 
ocupen en aquests dies. Totes tenim multitud de tasques, a la llar, a la faena, amb la família, que 
ens deixen poc de temps per a altres activitats. Malgrat això, és convenient i de segur necessari, 
realitzar aquest esforç, que ens permetrà reunir-nos i gaudir juntes d�unes hores de descans i relax.
I tot això, ho volem compartir, amb tots vosaltres, veïns i visitants, que sempre que vos ho demanem, 
col·laboreu amb les activitats que programem.

També vull agrair el treball que des de la Junta Directiva es fa dia a dia, per aconseguir els recursos 
necessaris que necessitem, i el de totes les festeres que amb el seu alè i empenta ens ajuden a seguir 
al peu del canó.

Així doncs, només em queda agrair a totes i tots la vostra comprensió i ajuda, i espere que aquests 
dies de festes, servisquen per a  millorar, si és possible, la nostra convivència.

Bones festes i a gaudir.

Julia Escrivà 
Presidenta de la Comissió
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DIVENDRES 12 D�AGOST DE 2016

Festa de la Verge del Carme

00:00h:  Sopar per a totes les Festeres al carrer Ample.

00:30h:  Revetlla amenitzada amb disc mòbil. 

08:00h:  Despertà amb la Pirotècnia Borredà per tot el poble.

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, al carrer l�Alqueria de Vidal. 

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�aigua, d�espuma 
i pinyates d�estiu. Patrocinat per la Diputació de València, dins del programa d�Activitats 
Culturals-SARC.

18:30h:  Orxata i Fartons, al carrer Ample.

20:00h:  Arreplegada de les festeres.

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

21:30h:  Processó en honor a la Verge del Carme.
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Salutació de la Comissió 
de la Festa del Cor de Jesús

Sagrat Cor de Jesús

De nou, un any més tornen les festes. I de nou, tenim l�oportunitat de dirigir-nos a tots vosaltres per 
tal d�anunciar-vos que això ja està ací i convidar-vos a gaudir de tots els actes preparats.

No és massa propi, però sempre queda bé recordar l�esforç que fan les diverses Associacions de 
Festes per tal que esta puga repercutir al carrer i al poble de Benirredrà. Per la nostra part, respecte 
a l�actual format de les festes (tradició) i oberts a noves maneres de fer festa (futur).

Entenem que no tots puguen participar de les festes com voldríem, però justament pel que 
representen, per la seua component històrica i d�identitat, per allò que ens uneix, perquè serveix 
com a punt i apart i punt d�encontre, i sobre tot, perquè les festes de Benirredrà, són el  moment 
òptim per a compartir el que som i el que tenim, vos anime a participar en tots els actes que hem 
preparat.

Espere que este any tot siga una festa, per a tots.

Un abraçada

Visquen les festes!  

L�ASSOCIACIÓ DE FESTERS
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DISSABTE 13 D�AGOST DE 2016

Festa del Cor de Jesús
00:00h:  Al carrer Ample, sopar amb cassoles de corder al forn.

08:00h:  Despertà amb la Pirotècnia Borredà per tot el poble.

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.

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. Tallers d�espases amb batalla de xurros i cucs 
d�aigua. Patrocinat per la Diputació de València, dins del programa d�Activitats Culturals-
SARC. 

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

20:00h:  Cercavila i arreplegada de festers.

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

21:30h:  Processó en honor al Cor de Jesús.
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DIUMENGE 14 D�AGOST DE 2016

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 els monòlegs �En persona guanye� 

d�Eugeni Alemany. 

10:30 � 14:30h: Jocs i entreteniment per a totes les edats i parcs infantils, al carrer Ronda. Activitats 

Grand Prix, amb moltes 

aventures on la diversió està assegurada. 

 

17:30h-19h: Festa de l�Espuma i d�aigua amb sorpreses, al carrer Ronda. 

19:30h:  Exhibició de Ball a la Plaça de l�Església, amb el grup �Ballem o Què?. En acabar hi 

 haurà una degustació d�orxata i fartons, a la Plaça de l�Església.

Pirotècnia Borredà. 
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Associació Benirredrà C.F.

Finalitzada ja la temporada �futbolera�, ja no resten partits per a jugar, ni pares animant als seus 

pupils, nervis abans del partit, dutxes escopint aigua...arriba l�estiu i amb ell les festes.

Un any més ens apropem als dies en que el poble de Benirredrà celebra pels seus carrers un gran 

nombre d�activitats que fan gaudir a grans i xiquets. Gràcies a ella recuperem per uns dies... 

�el CARRER�. Tots ixen de les seues cases per fer ús d� un be comú: �el POBLE�. Cercaviles, 

concerts de música, fan que l�estiu siga menys esgotador... malgrat la calor. Els festers porten la 

�batuta� al capdavant de la �tropa�. 

Moltes associacions com la Falla, Banda de Música, Equips de Futbol, participen d�ella. Des del 

Benirredrà C.F. volem felicitar a totes les persones que fan possible que any darrere any,  Benirredrà 

siga una festa plena. Aconseguir que les xiquetes i els xiquets juguen al carrer, és tasca complicada. 

Hui que molts d�ells passen hores davant de les videoconsoles, les festes es converteixen en un 

perfecte �antídot� front a les �màquines�. 

De nou els xiquets tornen a jugar al carrer amb la complicitat d�altres en multitud d�activitats. 

Però, no sols els xiquets gaudeixen de la festa; els nostres majors ballen a les berbenes populars 

amb cançons que mai passen de moda...sentint-se joves de nou. I amb aquesta perspectiva de festa 

ens volem unir a ella des del Benirredrà C.F desitjant a tots els veïns/es que passeu unes bones 

festes de Sant Llorenç.

President Benirredrà CF

IGNACI ARNAU
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Associació de Mestresses de Casa i 
Consumidores �Tyrius� de Benirredrà

Un any més en arribar el mes d�agost se celebren les festes en honor a Sant Llorenç el nostre patró, 
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. Organitzem la festa del dia de 

açò per a fomentar la convivència i la unitat de totes les dones del nostre poble.

Des de l�Associació continuarem treballant i participant en quantes activitats se�ns requerisquen 
per a continuar fomentant la participació de totes les dones.

        BONES FESTES A TOTS!!!!
Presidenta de les Mestresses de Casa.

Luisa Julio Serisola.

Final exercici 2015-2016

Dia de la Dona 2016

Benedicció d�animals

Porrat St. Antoni 2016
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Associació Democràtica
de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà

Des de l´Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà, saludem al poble de 
Benirredrà.

records dels nostres avantpassats on familiars, amics i visitants gaudírem de la festa al carrer. La 
gent gran som part important de la història del nostre poble, on em siguts partícips de la festa i 
seguim mantenint les tradicions i costums. 

Hem de continuar, acompanyant, recolzant i treballant conjuntament amb les comissions,  
associacions, veïns i nouvinguts a seguir fent vida al nostre poble, mantindre el segell d�identitat 

l�oportunitat de dirigir-nos a tots, per a desitjar-vos gaudir de les millors festes i convidar a tothom 
a formar part d�un capítol important d�uns dies especials per a tots nosaltres. 

Des de la Directiva i els socis que formem l�associació, obrim les nostres portes, a tots els majors 
que vulguen formar part d�aquesta etapa de la vida, que a Benirredrà, tenim l�oportunitat de 
realitzar activitats de tot tipus, a fomentar  el nostre grup, a formar part d�un col·lectiu actiu, 
que setmanalment ens ajuntem amb bona harmonia, bona taula i millor companyia amb jornades 
amenitzades amb música i ball i sempre amb somriures.

Fidels al nostre poble i la seua setmana gran, vos desitgem viure uns dies de festa, on la diversió, 
bona convivència i l�esperit de poble estiga sempre present.

Bones Festes a tots, visca Sant Llorenç i el poble de Benirredrà.

Salvador Sancristobal Nules.
President de l�Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà.

Dinar de St. Llorenç
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Societat Musical de Benirredrà
LA PARTITURA DE LA VIDA

Un baticul ens dóna el primer alè i la primera nota musical ompli ja les nostres vides, les nanes ens 

regala les primeres notes.

El tallarí i el gallifante donaran ritme als nostres bolquers a Les 
Setes.

La cançó de la nostra sèrie, ens foradarà com un cuc i tornarà el 
xiquet que som quan la tornem a sentir.

Una guitarra de plàstic i una tonadeta furta les primeres rialles als 
nostres pares, ha nascut una estrela !!

la dolçaina et fan sentir que formes part d�un poble orgullós de la 
seua terra.

Do, re, mi, .... les primeres classes a l�Escoleta, ja no hi ha marxa arrere.

El primer instrument, la primera novia, el primer bes amagat entre 
nota i nota. Som més que una banda.

La primera berbena del poble, la primera copa, i tota l�adrenalina a 

teus amics, eres jove i la música és la banda sonora de la teua vida.

Els estudis, i la faena et duran lluny de casa, el MP3 i la teua música 
acurtaran el temps.
Reis, Falles, Passos, Pobles, Moros, concerts, els teus amics, la teua 
Banda, la teua música.

Abans que acabem el pentagrama de la nostra partitura, et dones 
conter que la gent que estimes forma acordes amb tu i saber triar les 
nostres decisions ens ha permès viure amb harmonia.

Lluís Tormo Pelegrí
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Club Frontenis Benirredrà

Des del club Frontenis Benirredrà un any més apostem per aquest esport molt arrelat en la Comunitat 
Valenciana i que tan oblidat està.

El club Frontenis Benirredrà, aquesta última temporada, ha militat en el �Grup Sud� de Primera 
Categoria Regional enquadrat en la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana (FPCV).

per la qualitat dels equips com, Miramar, Canals, Ontinyent, La Font de la Figuera, Picassent, 
Bolbaite, Chella, Alzira, Guadassuar, Muro d�Alcoi.

representant al nostre club i realitzant un esplèndid paper.

Enguany també hem participat en la copa de la Federació sent eliminats en tercera ronda pels 
actuals campions Atenea-Alcántara. En resum, una esplèndida campanya i tot un èxit. Aquest estiu 

 
 

David Castelló
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Falla de Benirredrà
LA VIDA D�UN NINOT

Ninots hi han molts anem on anem, però si parlem de la vida del Ninot d�un monument faller es 
el que millor explica l�any de l�exercici faller de la nostra comissió per exemple, la comissió de la 
FALLA DE BENIRREDRÀ.

Associació Cultural del poble de Benirredrà molt activa, composta per persones de totes les edats 
i totes les condicions civils i socials.

Quan encara fa olor a fum de la cremà de la nit 
del 19 de març, l�artista faller ja està preparant 
un esborrany del que serà l�esbós del monument 
a presentar per l�exercici a encetar. Així mateix 
es el que passa en la nostra comissió, no hi ha 
descans. Una vegada aplega el 20 de març, als 
pocs dies son presentats els conters econòmics 
a tota la comissió, el president presenta la seua 
dimissió junt a la executiva que ell mateix 
havia format, quedant com a únic mandatari i 
cap representatiu el/la secretari/a de l�exercici 
que ha rescindit.

Es dona termini per presentar candidatures per 
a l�eixida de nou president, tirant a votació 
quan han sigut varies les presentades o si sols s�ha presentat una persona, es nomenada al moment, 
encetant d�aquesta manera el que serà un nou exercici que tindrà vida d�un any, el mateix que la 

del pressupost previst al començament d�exercici.

A la vegada que els artistes van donant-li forma i vida al Ninot, la nova executiva i President també 
van complint amb el seu treball, sempre voluntari i no remunerat, en programar activitats per poder 
traure diners i cobrir la despesa que comporta la festa. Imprescindible es la col·laboració de tots els 
components de la comissió, cadascun en el grau que pot.

ajuntem com una gran família que som.

Arrimant-se està el mes de març i al Ninot van donant-li les últimes pinzellades i remats, al mateix 
que després de molts mesos de faena i ja tancada tota la programació per als dies claus, les nostres 
reines, representants i fallers estan preparats per a gaudir de l�esperada festa. Fins la nit del 19, de 

quedant les cendres, l�ànima del Ninot, i el gran sentiment d�estima  per les FALLES!!!!!
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Molt té a veure amb qualsevol altra comissió de festes d�ací a Benirredrà, que gràcies a la gent que 
les compon i a l�Ajuntament que les recolza, juntes  farem que un any més gaudim de les FESTES 
DEL POBLE!!!!

La nostra Associació obri les portes a tot aquell que desitge entrar i viure el que són les Falles, 
estarem sempre a la disposició del veïns i desitja passem unes bones festes amb germanor i amb 
ganes de fer poble.

VISQUEN LES FESTES!!! VISCA LA FALLA!!! VISCA EL POBLE DE BENIRREDRÀ!!!! ! " # $ % # & ' % ( ! ) # * + , " " - $ ( ! $ ( . / ! * * ! 0 # 1 ( % % # ) % ' 2
Coeters de Benirredrà

Reina de la Falla 2016

Reina del Foc
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Assosiació Senderisme�La Terreta�
CLUB E.M.E.  LA TERRETA

Des de fa milers d�anys, l�home ha utilitzat tota classe de camins per comunicar-se, per transportar 
les seues mercaderies, per fomentar el seu desenvolupament i la seua evolució.

A l�actualitat, els avanços en les comunicacions, ens han acostumat a moure�ns molt de pressa 
sense cap esforç. Anem asseguts al cotxe, al tren, a l�avió, al vaixell, etc., amb què l�acció de 
caminar, és vista com un retard en la nostra activitat diària.

Malgrat això, caminar és un dels exercicis físics més senzills, còmodes i complets que existeixen. 
No cal fer res excepcional, ja que els especialistes mèdics recomanen caminar un mínim de 30 
minuts cada dia, i sempre que les  condicions físiques de cadascú ho permeten, és aconsellable 
augmentar aquest mínim.

Per a qui gaudisca caminant, una de les millors opcions és el senderisme, que segons la Federació 
Espanyola d�Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), és �una pràctica esportiva que es 
desenvolupa preferentment per la xarxa viària tradicional i que està enfocada a totes aquelles 
persones que els agrade caminar �.

El senderisme, és un esport que pot practicar qualsevol, ja que hi han rutes per a tots els nivells, 

l�augment del to muscular, el manteniment de la massa òssia, ajuda a controlar la hipertensió, 
millora l�estat d�ànim i redueix l�ansietat i l�estrès. i a més a més, és gratis.

El club de senderisme LA TERRETA ha nascut per incentivar, promocionar i fomentar la pràctica 
del senderisme., Com una activitat lúdica que ens permetrà tindre hàbits saludables, però també 
com a vehicle per conèixer més i millor el nostre medi ambient i que tot això siga compartit amb 
els altres.

Estem preparant les activitats de la 
nova temporada, que ens portaran a 
fer eixides senderistes, per a grups 
familiars, eixides  d�iniciació al 
senderisme per als que vulguen 
descobrir aquesta activitat, rutes 
d�activitat moderada per als més 
atrevits i sortides de cap de setmana 
que compaginen l�activitat esportiva 
i turisme.

Vos convidem a que participeu en totes les activitats, i que també, ens feu arribar els vostres 
suggeriments, per millorar la programació.

Ara toca gaudir de les festes. Ens veurem en el camí.
La Junta Directiva
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Associació de Campaners
de Benirredrà

Estimats veïns: 

Un any més, tenim l�oportunitat de saludar i estar presents en el tradicional �Llibre de Festes�, 
de formar part de la història del Poble de Benirredrà. D�aquestes quatre línees poder dirigir-nos als 
veïns, per desitjar-los a tots gaudir junts dels dies de festa i del so de les campanes.

Aquest és el segon any que estem constituïts com associació de campaners a Benirredrà, el 
sentiment d�orgull, ens plena, per seguir  formar part d�un gremi, que continuem utilitzant la força 
dels braços i les mans, per seguir fent sonar les campanes. Avui som l�únic campanar a la Safor 
que no està motoritzat, que seguim la tradició dels vells campaners, amb tocs i revoltejos que�ns 
informen de l�arribada de qualsevol celebració.   

costums dels nostres majors, que ens han inculcat, per continuar  mostrant al pas dels anys i seguir 
oferint i ensenyant a les següents generacions, les arrels i la història del nostre poble.

El ressò de les campanes amb el seu repic, les bandes de música i l�olor a pólvora, són els 
indicadors d�un poble en festes.

Desitjar-vos a tots unes bones festes, gaudiu del so de les campanes.
Esperem ocasionar el menys soroll possible, però recordeu:

Sense campaners, no hi ha festa.

A passar-ho bé. 

 Els campaners vos desitgem que passeu unes BONES FESTES.

El President,

Alberto Mafé

Francesc Llop Bayo (Centre) 
Pt. dels Campaners de la Catedral de València.
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 Concurs de Fotografia 

Millor Portada Llibre de Festes 2016
L�Ajuntament de Benirredrà, mitjançant la 

Regidoria de Festes Populars, va convocar el passat 30 

ciutadana dels veïns del municipi durant les festes 
patronals. El premi atorgat ha sigut d�una quantia 
econòmica de 150 euros, amb Pressupost Municipal, i 

de Festes� de 2016, que aquest any ha contat amb la 

premis al guanyador fou el divendres dia 8 de juliol, a les 20 hores a l�Ajuntament de Benirredrà, el 
l�Esclat, quedant 

Benirredrà des d�un terrat i, tercer 
Juan José Todolí Signes amb: Escut en la Plaça.

Des de l�Ajuntament volem felicitar als guanyadors i participants que fan posible descobrir 
els encants del poble de Benirredrà amb les seues imatges. Seguirem apostant per aquest tipus de 
concurs i fomentar la participació ciutadana. 

Josep Lluís Rufat
Benirredrà des d�un terrat�

Juan José Todolí
�Escut en la Plaça�

Toni Deusa
�L�Esclat� 
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Minerva Peiró Ruano 
�Benirredrà en Festes�     

Imma Sabater Bayona
Cel Tardorenc a les Esclaves�   

Maria Stanescu Stanescu
 �Panoràmica de Benirredrà� 

Gemán Verdú Roche
�De Benirredrà al mar�                                              

Juan Carlos Alvarado Oñate
�El Campanar�
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Jorge Marco Delgado
 �L�altre costat�                                                       

Daniel Manuel Rufat Stanescu
�Les tres torres de 

Benirredrà�

Vicent Gabriel Savall Llidó
 �Els nostres carrers�

Cristina Toscano Castillo  
 �Somnis�
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Maria Savall Mañó
�Essència�                                                         

Rosana Mañó Marzal    
 �Vivint en Benirredrà�                                             

Luís Enríquez Caballero

Raquel Savall Mañó
�Senc Benirredrà�
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Activitats Culturals de Benirredrà 2015/16

Tenint com a punt de partida les Festes Patronals de 2015, anem a repassar algunes de les 

Activitats Culturals que ha ofert 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. Hem de dir que, a la bona oferta cultural, la gent ha respost 

volem donar les gràcies.

Començarem repassant la Programació Cultural de la Tardor 2015. 

Una vegada passen les festes encetem un nova etapa on trobem la �Programació Cultural de 

Tardor�, on cal que destaquem espectacles teatrals, com �Trastornats� .Una de les altres activitats 

que es mereix destacar són les exposicions del Circuit Creart Jove, on participen els nostres joves 

dibuix, exposen les seves obres i, d�aquesta manera potenciar la seva creativitat i l�art, dins de la 

Mancomunitat de Municipis de La Safor.
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I d�altra banda l�exposició de �Muses combatives� de la jove il·lustradora valenciana �Itxasne 

Illustration�. On es va fer una immersió al paper de la dona a la societat i a l�obra de l�autora des 

d�una perspectiva crítica.

També hem 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 22 de novembre.

Seguint un ordre de coses, durant el mes de novembre es van realitzar diversos tallers, teatres i 

eixides programades per a tot tipus de públic.
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Continuant amb les activitats, farem un ràpid repàs a la Programació Cultural de Nadal 2015. 
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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 VI Concurs de Postals Nadalenques on la postal 

guanyadora, Remei Moyano, 8 anys veïna de Benirredrà va ser elegida per a felicitar els Nadals 

a tots els veïns i veïnes de Benirredrà. A més, l�Ajuntament de Benirredrà va organitzar el VIII 

Concurs de Betlems de Benirredrà, on resultà guanyadora la Residència Mediterrània; així com el 

VIII 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 a tothom. Seguidament el dia 5 de gener es va celebrar la 

tradicional Cavalcada de Reis, organitzada per l�Ajuntament i amb la participació de la Falla de 

Benirredrà i el grup de Bollywood de Benirredrà. 

Per últim, però no menys important, va tenir lloc la III 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, agraïm a tots la vostra solidaritat. Aquests 

van ser destinats al Preventori i Franciscans.

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 organitzada conjuntament 

amb l�Ajuntament de Gandia, 

on es barreja la nostra cultura, 

tradicions, història i festa.

El Porrat de Sant Antonimarca 

la programació cultural de 

l�entrada de l�hivern entre el 15 i 17 de gener d�este any 2016, on va hi haure un gran repertori 

d�activitats, teatres, tallers, festa, música tradicional, artesania, entre altres,. Aquest Porrat és va 

inaugurar 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.

Aquest any els actes del Porrat es tancaven 

amb la projecció del documental 

Promesa� on conta les històries dels emigrants que 

entre els anys 1906-1920, van eixir cap al Canadà 
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i els Estats Units, fugint de la mala distribució de la terra, dels abusos dels senyorets, de les males 

56 veïns de Benirredrà i un total de 

15.000 valencians que van partir a aquests països fa aproximadament uns 100 anys.

Des de l�Ajuntament de Benirredrà s�ha volgut recuperar la Memòria Històrica de veïns 

del nostre poble que es van veure obligats a emigrar en busca d�un futur millor. Una projecció 

interessant, que coincideix amb la situació actual dels nostres joves que han hagut de partir a altres 

països a la recerca d�un treball. 

partir des de Benirredrà cercant una vida millor, i també a les seues famílies.

D�altra banda, pel que fa als esdeveniments esportius ens trobem amb el del dia 24 de gener, 

on es va celebrar la IX 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, i van ser íntegrament 

donats al Preventori Infantil de La Safor i Franciscans. En aquesta activitat van col·laborar totes 

les associacions i col·lectius del Poble i voluntaris.

Altra cita important és el  �Dia de l�arbre�, on el 

passat 7 de febrer vam reforestar la zona del Puntal 

del Gat. Una bona ocasió per estar en contacte amb 

la natura, contribuir amb el nostre granet de sorra a 

reforestar part del nostre entorn, a estimar-lo i ser 

conscients que si nosaltres no ho cuidem, ningú ho 

farà per nosaltres.

Avançant ja la mirada cap a la primavera, la Regidoria de Cultura de l�Ajuntament de Benirredrà, 

dins de la Programació cultural per al mes de març, es van organitzar els actes per commemorar 

el Dia de la Dona, a través de l�obra 

de Teatre �Quiereme Bien�, on 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 

l�activitat, l�Ajuntament va oferir un 

vi d�honor per als assistents.



37

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 organitzar el 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 acollir la IX Cursa de la Dona a 

Gandia, organitzat pel Club Atletisme Safor Delikia, el dia 17 d�abril, en la qual participa el nostre 

poble. Un any més es tracta d�una cursa solidària on part dels recursos han sigut destinats a la 

investigació pilot de l�Hospital de Gandia � St. Francesc de Borja al Programa �Motiva�t�.

Dins de la programació de les Falles 2016, ens trobem diversos actes. El primer d�ells és: la 

Primera edició del Concert de Falles patrocinat per l�Ajuntament de Benirredrà. Fou interpretat 

per la Banda de Música de Benirredrà, dirigida pel mestre José Vercher. On es va interpretar una 

pasdobles composats per a l�ocasió. Un rebrà el nom de �Raquel Díaz Camarena, Fallera Major 

de Gandia 2016� i l�altre �Lluna Garcia Fernández. Fallera Major de Gandia 2016�. Les obres han 

estat composades per Javier Garrigues i Vicent Mengual respectivament.

En segon  lloc  destaquen  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 Vila-

Nova i Falla Beniopa, amb els articles: 

�Hegemonia�, d�Emili Morant Llorca, i 

�Un futur per començar�, de Jesús Peris 

qualitat literària i consolidació dels llibrets de falla en la cultura del poble valencià. Premis que des 

de l�Ajuntament seguirem apostant per l�Educació, Cultura i la nostra llengua.

També Benirredrà va acollir a les Falleres Majors el passat 16 de març pel Regidor, Emilio 

Falquet, les reines de la Falla Benirredrà i presidents.
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Una de les eixides més sol·licitades 

l�Ajuntament de Benirredrà, va organitzar 

una visita guiada al casc històric, al 

Museu de Belles Arts i Castell de la ciutat 

reprendre forces.

L�Ajuntament de Benirredrà, un any més va 

celebrar la Setmana del Llibre, que anava des del 

que més destaquen d�aquesta Setmana gran del 

Llibre són per exemple: VII Concurs de Redacció, 

la Fira del Llibre, dissabte 23 d�abril amb un 

taller de roses, el taller d�Animació Lectora i Jocs 

Clàssics com el �caçaboles�.

L�aposta per la cultura ha de seguir, encara 

en moments difícils com els actuals. El foment de la 

lectura en aquest cas és essencial i imprescindible 

per a seguir avançant�.

Des de l�Ajuntament de Benirredrà, volem 

posar en valor la importància en la societat actual de la Gent Gran. Per això ho vam commemorar 

i celebrar durant una setmana d�activitats, tallers i altres, el passat mes d�abril. Valorem el paper 

fonamental i el protagonisme que hui en dia aporten, en la família. Amb l�objectiu d�aconseguir 

viure i gaudir d�aquesta etapa de la vida.
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D�altra banda l�Ajuntament organitza les 

tradicionals escoletes de  nadal, pasqua, i estiu on 

l�aprenentatge i la diversió dels nostres menuts són 

el més important, per tal de conciliar la vida laboral 

i personal. A l�Escoleta d�Estiu estan aprenent el que 

són les fruites, verdures, entre altres i per aquest motiu 

els xiquets/es van fer una visita al Mercat Municipal per a veure el treball in situ. D�aquesta 

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.

Hem anat oferint activitats educatives, com ja puga ser la visita al nostre municipi de 

Ecomòbil, que durant tot el matí del passat 21 de juliol, 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 

l�Escoleta 

d�Estiu, 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.

Setmana de l�esport

Escoleta d�Estiu 2016
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Un altra de les programacions programades per a l�inici de l�estiu, és el concert d�estiu, celebrat 

el 10 de juny a l�Aula de Cultura de l�Ajuntament, on ens va oferir la Societat Musical de 

Benirredrà amb la Banda Jove

Finalment arribem ja a la Programació d�Estiu 2016, amb una ampla oferta cultural, per 

combatre la calor.

Una programació pensada per a tots els públics i en la qual destaquen activitats culturals, 

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, del 

mes de juliol obert a tots al Poliesportiu Municipal.

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.

Com poden comprovar l�oferta cultural i festiva que es du a terme a Benirredrà és completa, 

i el més important és que tot el món pot gaudir i participar d�aquestes activitats, que és l�objectiu 

que des de l�Ajuntament de Benirredrà seguirem oferint Cultura al nostre poble.



41

Programació Cultural d�Estiu 2016
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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 mantenir els serveis públics i el nostre 

poble i entorn natural en bona qualitat.

Cal anomenar les següents:

BENIRREDRÀ, BENEFICIÀRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

com són:

PLA EXTRAORDINÀRI DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2015, 

Benirredrà va rebre una ajuda 

de 57.807,32 �, amb la qual s�han dut a terme diferents actuacions de 

millora als carrers del municipi. Algunes d�elles com:

amb 
la qual s�ha permès una millor accessibilitat i seguretat dels veïns i veï-
nes de Benirredrà, adequant l�amplària i accessos als vianants amb mo-
bilitat reduïda.

Millores per a l�estalvi energètic i canvis dels vestidors del Poliespor-
instal·lació de subministrament i caldera de gas des per 

als vestidors del camp de futbol, on es preveu la instal·lació d�una calde-
ra de gas natural. Conjuntament amb el sistema de plaques solars, ha contribuït a un considerable 
estalvi energètic que fan la instal·lació esportiva més sostenible..

Alçat del pavi-
ment de cautxú de la Plaça de l�Ajuntament, neteja de la subbase, i la col·locació d�una nova capa 
de cement, per tal de millorar les actuacions tant de desinsectació i desinfecció de la zona de jocs 
infantils, a més, de la recol·locació i reajust.

Implantació de xarxa de drenatge i enllumenat públic al c/ 
Col·locació d�una xarxa de drenatge amb 

als vianants. També s�ha instal·lat una xarxa subterrània d�enllu-
menat públic per a col·locar dues columnes lluminàries, amb l�ob-
jectiu de millorar les condicions de lluminositat de la zona.

PLANS D�EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB SUBVENCIÓ 

L�Ajuntament 

de Benirredrà amb aquesta ajuda ha pogut canviar totes les lluminàries 

elèctric molt considerable. A més s�ha ampliat la instal·lació de noves plaques solars als vestidors 

del camp de futbol i de la piscina, que han fet que el nostre consum al Poliesportiu Municipal es 

base, fonamentalment, en les energies renovables, fent d�aquesta manera un poble més sostenible.

Actuacions Municipals 2015-2016

Adequació C/ Les Palmeres

Millora drenatge P. Palmeres
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L�Ajuntament de Benirredrà amb Pressupost Municipal 

Millora de la instal·lació d�aigua calenta sanitària en els vestidors de la piscina

Canvi de sanitaris en els vestidors del camp de futbol

Millores a l�interior dels vestidors del camp de futbol

Millores en la guarderia municipal: es proposa la col·locació d�un nou 
joc infantil.

Millores en la xarxa viària: Formació d�un gual d�accés per a vehicles 
al costat de la casa de la música. Reparació d�un tram de vorera i vora-
des en la Plaça de l�Olivera, que actualment es troba deteriorat.

tan causant les arrels de l�arbrat existent sobre el camp de futbol s�ha 
proposat el tall de les mateixes, així com el condicionat de la base i la 

PROJECTE DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ 

D´UNA PISTA DE PÀDEL, amb una inversió de 60.000 �, mitjançant Conveni Singular, amb 

la qual es va renovar integralment la Pista de Tenis i s�ha instal·lat una Pista de Pàdel. Amb açò, 

han sigut més de 180.000 euros els invertits al Poliesportiu Municipal per a donar servei als veïns 

i veïnes de Benirredrà.

 CAMPANYES de DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I 

POLVORITZACIÓ. CONTROL DE PLAGUES (mosquit tigre, 

morrut roig i d�altres) i LEGIONEL·LA

i continuada, amb la neteja d�embornals, arbres, muntanya i camins 

i clavegueram.

PLA LOCAL DE CREMES, on l�Ajuntament de Benirredrà té 

aprovades les NORMES per a cremar restes en els horts del poble, 

per part de la Conselleria competent en la matèria.

Millora dutxes Camp Futbol

Innauguració Pista Padel

Control de Plagues
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L�Ajuntament de Benirredrà, com cada temporada d�estiu, ha realitzat els treballs de neteja i 

condicionament de la piscina municipal per a tindre un bon lloc d�esplai per a tots els veïns i 

veïnes, en aquesta nova temporada.

A  més    a  més,  s�ha    instal·lat, 

a la part de dins de la 

piscina, un nou punt 

d�informació perquè els 

usuaris puguen estar al dia 

de les notícies o novetats 

municipals.

Millores continuades de l�Escola Infantil de Benirredrà, 

per mantindré un Centre d�Educació en les millors qualitats 

educatives. Aquest curs 2015-2016 s�han introduït noves 

activitats com ara anglès, l�hortet escolar, l�hora matinera o 

els cursos de natació al mes de juliol.

Manteniment del servei de neteja viària per un poble net.

ATENCIÓ ALS VEÏNS I VEÏNES, PER SER UN 

AJUNTAMENT PRÒXIM.

Atenció al públic 

Municipals, per tal de resoldre els problemes de manera 

immediata. Nosaltres seguim apostant per la participació 

ciutadana en tots els àmbits, i això és fa evident a l�habilitació de la seu electrònica a la web 

municipal per agestionar telemàticament els tràmits amb l�Ajuntament, dotant d�una total 

transparència en les actuacions i accions del govern municipal. A més a més, l�Ajuntament de 

Benirredrà, ha instal·lat un nou servei de WhatsApp, per a informar al poble de Benirredrà de totes 

les actuacions, bàndols,  novetats i actualitzacions que van realitzant-se  des de l�Ajuntament i 

estar informat de totes les notícies que puguen ser d�interès. A més a més recollir suggeriments, 

qüestions o qualsevol proposta del veïnat. Un servei compromès de l�Equip de Govern, en matèria 

de transparència local i informació de primera mà. Ho podeu comprovar al web: www.benirredra.es

Manteniment Piscina Municipal Nous Panels d�Informació

Hortet Escola Infantil

Portal transparènciaPàgina WEB
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Manteniment de tots els serveis necessaris del poble (enllumenat públic, 

senyalització, mobiliari urbà...), així com la neteja de carrer si manteniment dels 

nostres parcs i jardins. 

Millores de la senyalística vial del municipi.

Coordinació entre l�Ajuntament i la Policia Nacional,per amajor seguretat dels 

veïns i per a fer seguiment de les actuacions a dur a terme.

ACTUACIONS EN EL FOMENT DE L�OCUPACIÓ I EDUCACIÓ A 

l�Ajuntament de Benirredrà ha posat en marxa una BORSA 

SOCIAL D�OCUPACIÓ, amb una dotació econòmica pròpia, que busca 

minimitzar aquesta situació de desocupació, oferint respostes a nivell municipal. 

D�aquesta manera volem que l�ocupació arribe, al major nombre possible de persones i famílies. 

Aquesta borsa està oberta de manera permanent, podent qualsevol veí o veïna sol·licitar la seua 

admissió.

aturades (manteniment, tasques administratives, seguretat i serveis públics), continuant el 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 de 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 

L�Educació i la Cultura són dos de les àrees prioritàries per al 

Govern Municipal de Benirredrà. També any rere any, l�Ajuntament 

convoca per exemple: els Premis Acadèmics una iniciativa que 

premia l�esforç i dedicació durant tot el curs acadèmic, en les 

categories d�Educació Secundària (ESO), Batxillerat, Graus 

Formatius i Universitat. Altres com és el Concurs de Redacció, 

llengua i cultura dels nostres veïns i veïnes. Més cultura la podem 

trobar a les Programacions Culturals que oferim a tota la gent al 

llarg de tot un any, com els Tallers Didàctics, Tallers de Manualitats, Contacontes per als més 

�Les Fonts de Ròtova�. També cal recordar les dues temporades de �Tots els divendres al Teatre� 

que te lloc al mes de maig i novembre. Estes són activitats pensades per a passar-les amb família i 

gaudir del bon ambient de la gent. 

Activitats dia del Llibre

Actuació 
Mosquit Tigre
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tant amb Pressupost Municipal, programes de subvencions 

per part de la Diputació de València, o altres, que du a 

terme aquest govern perquè gaudisquen tant els veïns de 

Benirredrà, com tots aquells que vulguen participar de les 

activitats culturals i festives programades per a passar un bon 

entreteniment.

Ajudes d�emergència social a les famílies en situació econòmica o social de risc. Aquest any 

hi ha la novetat de les Ajudes econòmiques a l�estalvi energètic, on el passat 22 de desembre, 

el Ple de l�Ajuntament de Benirredrà aprovà per unanimitat la proposta d�adhesió als acords de 

col·laboració entre la Generalitat i diverses empreses subministradores d�energia per a evitar la 

suspensió del subministrament energètic en les llars de famílies o persones en situació econòmica 

o social greu. Com ve sent habitual, el Govern Municipal de Benirredrà continua prioritzant les 

polítiques socials estant al costat de les famílies i persones que estant travessant una situació 

difícil. Per tant, aquest govern no deixarà de treballar per a què ningú es quede sense les necessitats 

i subministraments bàsics.

Un altra de les actuacions recents, ha sigut la col·locació de dos panells 

informatius. Un d�ells tracta dels 

on apareixen representats algunsrecorreguts per a tots els públics de 

diferents distàncies, per a fomentar l�esport urbà, la vida saludable. 

Una bona manera d�iniciar una nova vida més sana, amb diferents 

propostes per a cuidar-se i guanyar qualitat de vida.  

L�altre panell es el de la on hi ha 

informació interessant en matèria de conservació i medi ambient. 

Aquest panell ens informa de la història dels avantpassats i situació 

 (Cova de la Terreta). Vegetació i fauna 

animal que vivien fa molts anys.

D�aquesta manera pretenem PROTEGIR I CONSERVAR EL PATRIMONI DE TOTS, 

mitjançant aquestes intervencions mediambientals. 

Per últim, i també molt important, hem continuat amb les diverses campanyes de convivència i 

civisme ciutadà, per tal de viure en un clima de respecte i tolerància entre el veïns i veïnes de 

Benirredrà.

Estimem el nostre poble, i hem de continuar mantenint-lo entre tots, per fer-lo encara millor per a 

viure.

Contacontes Infantil

Actuacions Processionària

Panell Ruta Saludable i �Cova 
Puntal del Gat�
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Beques a estudiants de Benirredrà:
�La Dipu et Beca� 

7é Convocatòria Premis 
als Millors Expedients Acadèmics 2016

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 dos 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, 

D�aquesta manera l�Ajuntament fomenta el treball a 

Benirredrà, entre la població més jove. Els 2 joves que 

estan gaudint d�una experiència enriquidora, els permetrà 

aprendre de ben a prop com funciona un organisme púbic 

com és un Ajuntament com el de Benirredrà. 

Entre els 2 joves es troben: 
   ÁNGEL GARCÍA ARQUÉ 

   EVA RUBIO BALLESTER

L�Ajuntament de Benirredrà, mitjançant la 

Regidoria d�Educació, va convocar el passat 30 de 

maig, els VII 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); 

Els guanyadors han sigut: en la categoria d�ESO, Yolanda Garcia Arqué; en la categoria de 

Batxillerat, Carles Calafat Andrés i Raquel Savall Mañó, degut a que els dos han tret matrícula 

íntegra, té como objectiu incentivar els alumnes de Benirredrà per a continuar els seus estudis i 

formació.
La nostra sincera enhorabona a tots ells! És un orgull per al poble de Benirredrà poder comptar 
amb estudiants tant valuosos i que s�esforcen tant pel seu futur!
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Premis V
  

 concurs de redacció 
Ajuntament Benirredrà 2016

L�Ajuntament de Benirredrà, dins de les activitats que es van programar per a commemorar 

la �Setmana del Llibre�,  ha tornat  a convocar un any més el �VII PREMIS REDACCIÓ 

AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ� per a totes les persones interessades a participar en aquest 

concurs.

Es van presentar un total de 177 redaccions, participant tant alumnes del CEIP del Roís de Corella 

i les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, com també veïns del Municipi. La temàtica d�aquesta 

activitat era �El poble de Benirredrà�. 

En la categoria d�infantil la guanyadora ha sigut Natalia Escrivá Orengo, on va haver-hi dos 

categoria de 

joves, Alba Garcia Peiró i en la d�adults, Joaquin MiñanaCabanilles.

El premi per a les redaccions guanyadores de cada categoria, va anar d�un diploma distintiu i un 

El jurat que va estar compost per un representant de cada grup polític que forma el consistori, la 

l�Auxiliar de Biblioteca de Benirredrà, un professor del centre educatiu del municipi i una membre 

de la Societat Musical de Benirredrà. Van ressaltar la gran qualitat dels treballs i la varietat dels 

participants.  

Des del govern municipal estem 

satisfets, amb l�alta participació 

d�aquesta iniciativa cultural, 

que va consolidant-se amb els 

anys i que té com a objectiu 

fomentar la lectura i escriptura 

entre els més joves. L�aposta per 

la cultura ha de seguir avançant. 

El foment de la lectura en aquest 

cas és essencial i imprescindible 

per a seguir creixent.
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GUANYADORA REDACCIÓ EN LA 
NATALIA ESCRIVÁ ORENGO
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FINALISTA REDACCIÓ EN LA 
CLAUDIA GALLEGO APARISI
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FINALISTA REDACCIÓ EN LA 
CARLA ZACARÉS FERNÁNDEZ
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GUANYADORA REDACCIÓ EN LA 
ALBA GARCIA PEIRÓ
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GUANYADOR REDACCIÓ EN LA 
JOAQUIN MIÑANA CABANILLES
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Cognom Sigalat
Per a poder realitzar i portar a efecte l�arbre genealògic del cognom Sigalat a la població de Benirredrà, 
en un primer moment es va procedir a la revisió dels registres civil i parroquial d�aquest municipi. 
S�observa que tots els actuals Sigalat
ascendent, són els descendents de la tercera generació. Es tracta de les famílies Sigalat Herrera i 
Camarena Sigalat.

Respecte a la primera generació, que és la més recent, han sigut facilitades les seues dades per 
familiars de la mateixa, trobant-se situada a Gandia. Amb aquesta generació podria perdurar el 
cognom Sigalat en la branca que ha sigut estudiada.

Continuant amb la recerca, ens trobem amb la quarta generació, la qual es tracta de les famílies 
Sigalat Lloret, tots ells són naturals de Benirredrà.

A partir d�aquest moment desapareix per complet el cognom en aquesta població. No obstant això, 
per la informació obtinguda als arxius civils i parroquials, ens indica que la cinquena generació es 
tracta de la família Sigalat Alemany i que, a la vegada, aquesta descendeix de la sisena generació, 
formada amb idèntics cognoms, Sigalat Alemany, tots ells ubicats en la població de Vilallonga.

Per a poder continuar en l�obtenció de dades, per a un major desenvolupament de l�arbre genealògic, 
es procedeix a la revisió de l�arxiu parroquial de Vilallonga, trobant la que representa la setena 
generació. Es tracta de la família Sigalat Sanchis i aquesta, a la vegada, té la procedència de l�octava 
que és Sigalat Martí, els quals descendeixen de la novena generació que és Sigalat Miñana.

Arribat a aquest punt ens trobem amb la desena generació que són els descendents de la família Sigalat 
Roch. La primera inscripció de la Família Sigalat Roch es troba a l�arxiu parroquial de Benirredrà; 
es tracta del naixement de Jusepa Ignacia Sigalat Roca a l�any 1666. Les inscripcions de la resta de 

Sigalat Roch en 
1668; a més existeixen en l�apartat de matrimonis celebrats, els de Baptista, en 1690, María Jusepa 
Vicenta, en 1691, María, en 1698 i el de Simón Sigalat
1673, tres anotacions que corresponen a María, Vicenta i Simón Sigalat Roch.

L�última generació trobada, i que destaquem com l�onzena, és el matrimoni format per Melchor 
Sigalat i María Roch. Amb ells, a través dels anys, s�ha anat construint l�arbre genealògic que en 
aquesta ocasió queda publicat en el nostre Llibre de Festes de Benirredrà 2016.

Per la meua banda, he tractat de localitzar les arrels d�aquest Melchor Sigalat per tal de continuar 
l�arbre genealògic amb alguna inscripció més, la qual cosa no ha segut possible per la falta de dades 
als registres. El que sí puc destacar és que en el matrimoni de Bautista Sigalat
Melchor i María Roch, naturals de València i habitants de Vilallonga�, pel que cap la possibilitat que 
en els arxius de València poguera existir alguna anotació amb referència a aquesta dada.

També crec recordar que en la confecció d�altres arbres genealògics, en les seues recerques, he 
observat diversos Sigalat
Gallinera o Vall de Laguar, per la qual cosa cap la possibilitat que anaren nous repobladors a aquelles 
zones i que, posteriorment, canviaren la seua residència a la nostra zona de la Safor.

Espere que aquesta laboriosa investigació siga un orgull per a totes les famílies de Benirredrà. Ha 
segut un plaer, un any més, poder estudiar i trobar un poc més de la història i la gent del nostre poble.

J. Cardona
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No diré, no ploreu

François Bidal d�Asfeld no ha dormit res aquesta nit. Després de vint-i-dos dies de treva, ha 

compleixen les condicions per a l�evacuació.
Només podran eixir de la massacrada ciutat, els soldats anglesos, el Consell de la Ciutat i els 
nobles.

Maria, té les mans morades de fer nucs i preparar paquets. L�ordre li va arribar abans de fosquejar 
i no ha parat ni un moment. Descansa un poc, i repassa mentalment el que ha estat d�ella en els 
últims anys.

Recorda la casa de Benirredrà, amb el seu pati i quadra plena d�animals domèstics, la sèquia que 
passa per davant. Creu escoltar la veu dels seus pares i dels seus germans, dirigint-se a ella, en les 
diàries reunions del sopar.

No sap bé com va passar, però recorda que un dia, es va veure embolicada en una greu acusació 
de robatori, per part d�un jove del veïnat. Sabia que era innocent, però no podia demostrar-ho i no 
sabia com defensar-se. Quan l�assumpte va començar a descontrolar-se amb la intervenció dels 
justícies de Francesc Escrivà, Senyor de Benirredrà, el seu pare va decidir apartar-la de forma 
dràstica i assumir ell, les conseqüències. Quantes vegades havia plorat el record d�aquell dia.

Després d�amagar-se durant una setmana al Raval de Gandia, viatja amb uns mercaders de pells cap 

tota la Governació. Tenen terrenys, magatzems, negocis i una gran propietat al costat del Convent 
de Santa Clara.

S�adapta ràpid als seus quefers diaris i manté esporàdics contactes per mitjà dels amics i de son tio.
 
Mai havia sentit parlar de l�Arxiduc Carles ni de Felip V, però des que havia arribat, les correries de 

procedents d�Oliva. I les notícies son molt preocupants. Ningú creu que la situació pot empitjorar, 
però després de la desfeta d�Almansa, tot va caient en picat. Les tropes borbòniques han assetjat la 
ciutat, i després d�una setmana d�intensos bombardejos, s�ha imposat una fràgil calma.

de la casa.

Allí està instal·lada la guàrdia de d�Asfeld, que registra un a un els que passen. Alguns són passats 
a ganivet allí mateix en ser descoberts disfressats de soldats. És el 16 juny 1707.
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Després de dos dies de marxa, la caravana amb algú que altre sobresalt arriba a la ciutat de València, 
que s�acaba de rendir, sense un sol tret, a les tropes borbòniques.

Els Sanchiz i tot el seu seguici de criades i lacais, passen a allotjar-se a casa d�un cosí segon del 
cap de família, molt a prop de la porta de Serrans.

Barcelona,   on el seu pare vol que matrimonie amb un soci que a més d�aportar el dot, permet a la 
família emparentar amb la noblesa.

Després del casament, Maria, vist que ja no són necessaris els seus serveis, desitja tornar a 
Benirredrà, però ningú vol que torne.

Maria sap ara, que no tornarà mai a casa. El contacte amb la seva família de Benirredrà, és molt 
esporàdic i només per mediació del son tio, que l�informa de com transcorre la vida al poble.
Sap que no tornarà a casa, que no tornarà a veure a les seues amigues de la infància amb les que 
tantes hores ha compartit.
Sap que no tornarà a gaudir de les vesprades amb sa mare, on al costat del foc, les dos han parlat 
del futur de la família.
Sap que no haurà de treballar mes a la casa, ni al corral, ni al rebost, ni al camp.
Sap que el mar de moreres, propietat del Marques del Ràfol, seguirà envoltant les cases, però ella 
no estarà  per  a voreu.
Abans que les coses es posen més lletges, doncs sembla que la guerra la segueix, Maria ha decidit 
eixir de Barcelona.

dels Sanchiz.
S�estableix en la localitat de Beziers, plena de catalans, aragonesos i valencians, on es casa en 
1709, a la catedral de Sant Nazari, amb un soldat francès.

Cap familiar seu està en la cerimònia. Sap que la situació familiar es molt dolenta, ja que les 
conseqüències de la guerra han portat fam i misèria.
Maria ja sap que no tornarà mai a Benirredrà.

PASQUAL IVARS

�No diré no ploreu, ja que no totes les llàgrimes són amargues�
-La Tornada del Rei-
    J.R.R. Tolkien
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La meua Perleta 
Ja feia anys que volia fer aquest homenatge a 

 

Que dir d�ella...? De la meua perleta!

 

És la segona de cinc germans i criada al poble de Benirredrà.

 

De menudeta allí a la plaça tots estaven amb ella; Conxeta �la 

del forn�, Lolita, �els cubanos�, Joaquineta i Batiste Sauret i 

Maruja, la tía Mari i com no �Conchín� la germana de D. 

Antonio... Ai �Conchín�!! la de vesprades que hem compartit 

allí al pati de casa i la de vegades que hem arribat tard al cole 

buscant a Marieta que s�escapava... a que sí Maite Estruch? Quin 

�bitxet� i encara li agrada escapar-se, a tots els viatges s�apunta 

 

Solen dir... Quina sort ha tingut Mari de tindre eixa família!!! 

Doncs no!!! La sort és nostra de tindre-la a ella, i dic nostra perquè aquesta nota la podria 

estar escrivint qualsevol dels quatre germans: Kike, Pepa, Susa o jo que a més de voler-

la, l�adorem i que dir dels meus pares, sempre els tres juntets i els nebots que a vore quin de 

tots la vol més, �tuiii�, i els �tios� Jesús i Mari uns segons pares per a ella, és la nostra nineta. 

Jo se que tindrà molta il·lusió d�eixir al llibret de festes del poble, eixe poble tan volgut per ella. 

Tindria per a escriure fulls i fulls però... 

Nomes dir-te que t�estime molt no moltíssim!! 

Besets 

La teua germana Yola.

Yolanda Banyuls
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Demografia de Benirredrà Segle X
  

Que la població de Benirredrà mai ha estat molt elevada és un fet evident, fet del qual 

queda constància en els registres i veïnatges de l�època preestadística. D�altra banda, com que 

caps de la unitat familiar i no a tots els habitants del poble. Així per tal de determinar la població 

el caràcter impositiu de les fonts utilitzades origina en el moment de la seua confecció importants 

exactitud el nombre de veïns i per suposat d�habitants.

Les primeres dades a les quals hem tingut accés es remunten a l�any 1391, època en la qual 

l�Alqueria morisca de Benirredrà comptava amb dotze veïns, que suposaven una xifra aproximada 

de 54 habitants. En 1527 ja eren 25 les cases habitades a Benirredrà i 113 el habitants, mentre que 

habitants 194. A l�any 1609, data de l�expulsió dels moriscos hi havien 65 cases i 292 habitants 

de Benirredrà en aquesta mateixa época, en la qual la seua població s�incrementa entre 1563 i 1609 

Evoluci

Anys Veïns

1527 25

1563 (*) 43

1602 65

1609 65

1646 (*) 30

.

(*) En aquests anys hi ha que tindre en compte, que Benirredrà està dividida en dues aldees: 

Benirredrà i Benirredrà del Capítol.

La comarca tenia molt delimitat el seu poblament, els cristians vells vivien a les viles i els moriscos 

o cristians nous vivien en les zones rurals, per tant l�expulsió d�aquest grup ètnic provocarà la 

pràctica despoblació del lloc de Benirredrà i en conseqüència les terres del terme quedaran pocs 

braços per tal de conrear-les.
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La pèrdua no provocarà tan sols una davallada poblacional, per tant cal fer altres tipus de 

consideracions, com el fet que els moriscos eren un element molt més dinàmic des del punt de 

territori i uns costums de vida diferents als dels seus llocs d�origen. En canvi els antics pobladors 

En aquest context i després de pactar noves cartes de poblament, en 1646 Benirredrà només tenia 

30 cases i 135 habitants. És a dir, 37 anys després de l�expulsió ens trobem amb menys de la meitat 

de veïns dels que hi havien abans de 1609. A més a més, entre l�any 1647 i 1652 Benirredrà va 

patir la invasió de diferents onades de pesta bubònica (amb un punt àlgid entre octubre-novembre 

de 1647 i febrer de 1648), la qual cosa va contribuir a minvar encara més la població del lloc. En 

passar que augmentés la població.

recupere el nivell poblacional que hi havia abans de l�expulsió dels moriscos.

1626-1700.

Mitjanes 
de 

naixements
taxa

Mitjanes 
de 

defuncions
taxa

Mitjanes 
de 

matrimonis
taxa

1626-1646 3�36 24�89  º/
ºº

1�77 13�11  º/
ºº

1�33 9�85  º/
ºº

1647-1652 6�70 39�18  º/
ºº

2�50 14�62  º/
ºº

2�50 14�62  º/
ºº

1653-1676 7�10 34�3  º/
ºº

2�60 12�56  º/
ºº

0�95 4�83  º/
ºº

1677-1700 10�50 42�34  º/
ºº

4�75 19�15  º/
ºº

2�54 10�24  º/
ºº

Quinquilibri,  (A)rxiu (P)arroquial de (B)enirredrà, anys 1626-1700.

1626-1646.  

alhora d�extraure conclusions  i valoracions sobre els decennis en qüestió,  ja que manquen dades 

que serien fonamentals per tal d�esbrinar l�evolució de la població, pel fet de que les sèries de 

matrimonis i defuncions apareixen incompletes. No obstant això podem parlar d�una fase que es 
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Les sèries de naixements apareixen completes als quinquilibri, la qual cosa ens facilita la 

Una primera valoració, en funció de les xifres treballades en la sèrie ens fa pensar que l�expulsió 

dels moriscos afectarà al nombre de naixements de manera molt negativa, sobretot a principis 

una lenta recuperació que es pot observar en les xifres anotades en els quinquilibri entre 1641 i 

1646.

QuinquiLibri dels anys 1626-46.

segons el quadre de les mitjanes cícliques 

). Així, durant aquests anys, observem una tendència a la baixa 

de la natalitat bastant uniforme, en relació al comportament més dinàmic de la població morisca. 

A banda del factor negatiu que suposa l�expulsió dels moriscos i que explica per si mateix el recés 

del cicle. Un el determinarà el fracàs repoblador de les terres abandonades pels moriscos, la qual 

30. L�altre l�origina la conjuntura de crisi econòmica generalitzada a tota l�Europa Occidental, que 

incideix sobre tot als països lligats a l�economia de la monarquia hispànica. Esta situació de crisi 

s�agreujarà a la comarca de la Safor, a causa d�un període de males collites provocades per una 
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Així, tenint en compte tots els factors abans considerats i observant l�evolució de les xifres 

de la població de Benirredrà que ens ofereix les sèries dels quinquilibri, podem concloure que en 

matrimonis i naixements, més que d�un augment de les defuncions, i per tant podem parlar d�una 

fase de descens i estancament de la població.

4.1.2. 1647-1652.  

Aquesta fase es caracteritza per un augment considerable de la mortalitat que ubiquem a 

l�inici del cicle, als anys 1647 i 1648. Tot i això, el fet d�una mortalitat elevada durant dos anys 

la causa més comuna que produeix els òbits de 1647 sembla ser una malaltia de tipus infecciós que 

afecta fonamentalment a la població infantil (pigota o pallola), segons es desprén de les sèries de 

defuncions treballades, la qual cosa coincideix amb les conclusions a les que arriben els autors de 
1 i que són vàlides també per a la ciutat de Gandia. 

QuinquiLibri dels anys 1647-52.

No obstant això a partir de novembre de 1647, observem  que la causa de la mortalitat varia i 

hem d�atribuir-la, segons s�apunta a les series dels quinquilibri estudiats, a la pesta; un dels factors 

que ens indueix a pensar així és el fet que moren més cossos que albats2. Tanmateix durant un 

període curt de temps, s�evidencien les característiques de l�epidèmia en afectar a la mortalitat, la 

brusquedat i la intensitat. En canvi les conseqüències que provoca l�epidèmia sobre els naixements 

i matrimonis no semblen tan evidents, constatant-se unes xifres bastant habituals.

1  CASANOVA MIRET, V. i altres: L’antic règim demogrà$c a una comunitat rural: Bellreguard (1609-1919). 
.Diputació de València/CEIC Alfons el Vell/Ajuntament de Bellreguard. Oliva-1987, p. 54.
2  Tal i com passa a Bellreguard, segons apareix a l’obra citada de CASANOVA  MIRET, V., en la pag. 52.
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Per altra banda cal considerar que la pesta es democràtica, no entén de classes socials, així 

el mateix rector de Benirredrà morirà d�aquest mal, mentre feia les oportunes anotacions als llibres 

sacramentals, després d�haver-se preocupat per la salvació de les ànimes dels primer infectats. 

Tanmateix, hem de tindre en compte que el nombre d�afectats per la pesta en aquest lloc podria haver-

se vist incrementat en alguns òbits ja que en tindre coneixement de l�epidèmia a Gandia les autoritats, 

a més a més de nomenar un substitut del rector Pere Moles i un cirurgia per tal d�atendre als infectats 

(salvació de l�ànima i del cos), també habilitaran unes barraques a la muntanyeta de Sant Joan per tal 

que es refugiaren els veïns de Benirredrà i Benipeixcar que aparentment no estaven encara afectats 

per la pesta; evidentment algú d�aquests refugiats o be ja tindria el mal o bé poguerahaberse contagiat 

allí, ja que amb el pas del temps la muntanyeta de Sant Joan es va convertir en un lloc de quarantena 

per tots aquells que es dirigien a Gandia procedents de València, on la pesta veritablement si va afectar 

intensament a la població. En conseqüència els possibles òbits produïts a la muntanyeta de Sant Joan3, 

soterrats en el lloc, no es comptabilitzarien als quinquilibri de l�església parroquial de Benirredrà.

La iniciativa de les autoritats de Gandia solucionarà conjunturalment la problemàtica provocada 

per la pesta i en conseqüència Benirredrà viurà uns mesos de relativa calma, dels dotze morts de 

novembre del 1647 passem als dos de desembre. Però la pesta s�havia arrelat i ja en gener de 1648 

compten vuit morts i en febrer, darrer mes de l�epidèmia en Benirredrà, els morts enregistrats són 

onze.

Quan la pesta apareixia en una casa difícilment hi havia escapatòria per a la resta de familiars 

que en ella vivien, la por de la comunitat de veïns feia restar en quarantena als familiars de 

l�empestat en la mateixa casa; aquest fet els condemnava a un mort quasi segura. Bon exemple 

serà la mort del pare i la mare del rector Pere Moles, que moriran de pesta el vuit de gener i el deu 

de febrer del 1648. Altre exemple encara més aclaridor serà el de la família de Juan Blancha. Juan 

febrer Francisca (de quatre anys), l�onze de febrer Josep (de 14 anys) i el vint de febrer moriran el 

que restava de família Pere (de deu anys) i la seua esposa Maria Miñana.

any una nova onada de pesta afectarà a Benirredrà, però a diferència de les anteriors els sistemes 

les barraques que de bell nou havien habilitat les autoritats de Gandia a la costera de la muntanyeta 

possible contagi dels veïns de Gandia. Tot i això, l�epidèmia que s�havia declarat en un primer 

moment a Benirredrà i Benipeixcar acabarà infectant a la població de Gandia, malgrat tot les 

prevencions sanitàries adoptades.

3 Santiago La Parra ja cita el lloc de la muntanyeta de Sant Joan com el lloc on passen la quarentena tots aquells que 
venen a la ciutat procedents de València, en Gandia tiempo..., p. 40.
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El fet que tots els infectats de Benirredrà siguen traslladats fora del poble determina que 

les defuncions a causa de la pesta no consten als quinquilibri, conseqüentment la mortalitat 

enregistrada en 1652 és inclús menor que la d�un any normal, a pesar de l�epidèmia.

en 1652 a causa de la nova onada de pesta que afecta al poble de Benirredrà, tot i que aquesta mortalitat 

quinquilibri, per les raons abans explicades. En conseqüència el 

4.1.3. 1653-1676.

La fase es caracteritza, durant aquest vint-i-quatre anys, per un creixement lent però constant 

de la població; tan sols alterat per la conjuntura desfavorable de l�any 1672, en el que per raons 

de caràcter climatològic, el saldo vegetatiu es negatiu. Durant aquest any estan documentades 

una sèrie de riuades al llarg del mes de setembre provocades pel riu Serpis, i per altra banda els 

malalts que ingressem a l�hospital de la veïna ciutat de Gandia són bastants nombrosos, el doble 

dels habituals4

Sembla evident també, una falta de registre de les defuncions de certs anys (1657, 1662 i 

1663), aquesta absència de dades evidencia un comportament anòmal de la població. Per altra banda 

causa dels anys de males collites (la tendència a la baixa) i de bones collites (la tendència a l�alça).

      QuinquiLibri dels anys 1653-76.

4 Citat per en l’obra de CASANOVA MIRET, V. i altres L’antic ... En una nota a peu de pàgina que apareix en la fulla 
57.
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Benirredrà i que nosaltres xifren en un centenar de persones, segons es desprén de les series 

treballades als llibres sacramentals. Constatant, per tant, un saldo vegetatiu positiu que determina 

El fet que fa possible estos saldos vegetatius positius l�originarà un comportament alcista 

de la natalitat, variable que no registra descensos molt acusats durant la seua evolució; junt amb 

una mortalitat, que després de les epidèmies de pesta, tornarà a uns nivells de normalitat. Cosa 

curiosa al respecte, resulta el comportament de la variable dels matrimonis, els quals sembla ser 

matrimonis que es donen a l�església parroquial de Sant Llorenç de Benirredrà. Ens resulta estrany 

Les causes que expliquen aquest comportament hem de recercar-les en un procés repoblador 

molt lent però constant, en el qual la majoria de les famílies ja estaven formades. Un altra causa que 

podria explicar la discordança entre matrimonis i naixements, seria el fet dels casaments celebrats 

del marit. 

seran les altes taxes de mortalitat infantil, les quals predominaran al llarg de tot el segle. Aquest 

òbits sel�s coneixerà amb el nom d�albats i la seua mortalitat serà superior a la de la gent adulta 

nombre d�òbits entre els més menuts i desprotegits socialment.

4.1.4. 1677-1700.

del quinquilibri també observem a Benirredrà un important increment de la població que diversos 

autors han destacat en altres poblacions del País Valencià. Tanmateix sembla evident que els 

naixements abasten les cotes més elevades de tot el període en el seu conjunt, les davallades són 

menys intenses i més espaiades en el temps. La mortalitat, tot i incrementar-se, continua sent 

inferior als naixements, tot i que ens sembla que hi ha anys en els quals detectem un subregistre de 

defuncions, destacant els anys 1680-81 on no es registra cap òbit.

vegetatius del cicle. Així tan sols destaquem dos anys amb un creixement negatiu i un altre en 

el qual el creixement es zero. La tendència alcista de la població de Benirredrà també s�observa 

en analitzar les sèries de matrimonis, l�anàlisi de les quals determina un lleuger increment de 
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caracteritzava les diverses sèries d�aquesta variable en les fases anteriors. 

QuinquiLibri dels anys 1677-1700.

factors, entre els quals destaquem la estabilitat política i econòmica predominant a tots els indrets 

quals disminueix el nombre de matrimonis i en conseqüència també de naixements i augment de 

la mortalitat hauria que relacionar-ho amb puntuals crisis de subsistència, provocades per males 

collites o una climatologia adversa.

Jordi Gil Montagud 
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Al Llibre de Festes de l�any passat, 2015, es va publicar la primera part d�unes vivències municipals 

d�entre els anys 1979 i 1991, sent Alcalde de Benirredrà Agustín Mafé Herrera, on vaig resumir 

com es trobava el nostre poble i la seua gent. 

Continuant amb aquestes vivències, cal destacar que ens vam passar pràcticament una legislatura 

pensant i analitzant allò que podíem fer i, en l�any 1991 havíem canviat la cara a Benirredrà i 

havíem comprès que la gent es sentia més alegre, ja que passàvem de ser un poble on la piràmide 

d�edats era majoritàriament persones d�edat avançada, a ser un poble on la joventut liderava allò 

més alt de la piràmide. Per tant havíem passat a ser el poble de la nostra comarca liderant la 

joventut.

Precisament per això aquest esforç no s�havia utilitzat, els nostres nous veïns es van traslladar a 

viure a aquest poble, aconseguint una millor qualitat de vida i no podíem defraudar-los. Havíem 

de continuar per a oferir-los millors condicions de les què hi havia.

nostres inversions es van encarrilar en allò que la gent realment necessitava, com la Guarderia 

la Biblioteca, una Aula de Cultura), l�aigua potable i la renovació de la seva xarxa, adequació 

dels principals carrers de Benirredrà com el carrer Ample, La Creu. Vam començar a tindre les 

Escoles Taller com una inversió social per als més joves entre 16 i 24 anys. Cal destacar també 

la Pista de tennis i Frontó (que a l�actualitat fa poc les van renovar), podem parlar de l�ampliació 

campanar, entre altres.

Vam realitzar una sèrie de millores, pensant amb els nostres veïns i veïnes, segurament haurem 

comés algunes errades. Les nostres inversions han arribat a ser al voltant d�uns 5 milions d�euros.

Un 30 de desembre de 2002, vam celebrar un Plenari de l�Ajuntament on es va formular la 

RENUNCIA com a regidor i Alcalde de Benirredrà i, vaig manifestar unes paraules que em van 

eixir del meu interior dient que: �estar a l�Ajuntament 12 anys de regidor i 12 anys d�Alcalde, vaig 

pensar que ja eren molts anys i que la gent vol cares noves�. No em vaig anar perquè estava avorrit 

o cansat, sinó perquè creia que era la meva responsabilitat.

Vivències Municipals: 
  

 Part
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Vaig aconseguir un Poble que anàvem junts als actes festers d�aquesta part i de l�altra, no havia 

distincions. He procurat sempre respectar a tot el món i me sentit respectat per tots i totes.

decidit junts, i des de punts de vista diferents, el destí del nostre poble i, a més a més, mai hem 

tingut cap problema amb ningú, sinó més bé tot el contrari.
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La cova del Puntal del Gat, o com s�anomena popularment �La Cova de la Terreta�, es troba 
situada al nostre poble Benirredrà sobre la serra Falconera, donant nom al jaciment.

Segons diversos estudis es tracta d�un jaciment del Paleolític Mitjà, és a dir, d�una antiguitat 
propera als 40.000-35.000 anys, amb un gran valor arqueològic, sobretot per la seua posició litoral 

el trànsit cap a l�interior. 

És per això que a proposta de l�equip de govern de Benirredrà, i que es va aprovar per unanimitat 
el passat 24 de setembre, on instem a la Conselleria de Patrimoni a declarar aquest jaciment Bé 
d�Interès Cultural (BIC), per a la seua protecció. Ja que com hem 
comentat anteriorment posseeix una riquesa arqueològica singular que 
requereix d�aquesta defensa, conservació, difusió, foment i investigació, 
i que com a conseqüència contribuirà a l�augment, i posterior protecció 
i conservació, del patrimoni cultural del nostre municipi.

En el seu passat més recent vam sentir com part d�aquesta zona 
es veia afectada per la coneguda carretera N-332, ja que, o bé es va 

, o bé, perquè directament va 
desaparèixer alguna part del paisatge alhora de fer el túnel, que 
creua la muntanya. A hores d�ara hi ha un projecte, però no execució, del 
desdoblament de la carretera on la zona del Jaciment i Cova del �Puntal 
del Gat� desapareixen completament. Just amb aquesta declaració i 
protecció de BIC, el que volem evitar és que qualsevol dia es planten les màquines i vegem com el 
nostre patrimoni natural i arqueològic s�esfuma...

altre dels topònims amb què la cavitat és coneguda secularment: cova dels Gitanos. La presència 
d�una peanya en un nínxol, segurament per allotjar una imatge religiosaactualment desapareguda, 
suggereix també l�ús de la cova com a lloc sagrat en èpoques recents.

Abans, però, també es va proposar altres noms com la cova de la Terreta o del Tio Pep, degut a 
l�enfonsament de terres sorrenques on s�acostumava a extraure terra d�escurar cassoles entre 

de localitzar pintures rupestres o qualsevol altra troballa arqueològica. 

juntes front al món especulatiu i defensar 

vivim.
Rafa Ribot Marco.

Coneixent una mica millor el nostre entorn: 
El Jaciment del �Puntal del Gat, o Cova de �la Terreta�
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Records Fotogràfics

Cap d�Any: �Llar del Jubilat� Jesús del Forn i 
Paquita �la Gorrita�

Jesús Mompó i Paquita Escrivà Escoles de Benirredrà any 70. Fani Mompó

Les Bessones Paquita Escrivà Gorrita i 
Joaquina Escrivà Gorrita. Any 1930.



74

Imatges Benirredrà 2015-2016

Acte Policia Nacional: octubre 2015
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Entrega de Premis del 7é Concurs de Betlems i Arbres de Nadal

Ses Majestats els Reis entregant regals als menuts del poble

Taller decoració Nadal

Tallers Infantils Observació Astronòmica

Cavalcada de Reis

Pages dels Reis a Benirredrà
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Porrat Sant Antoni 2016

Escola d�Estiu 2016
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Primer i Segon Locals
Masculí:

1. Miguel Ángel García
2. Raül Moyano

Absoluta Femenina: 
Karem, Faus Balbastre

Absoluta Masculí:
Jesús, Gomar Garcia

Categoria Juvenil:
Carlos, Lilienthal Guillén

Carlota, Bofí Blasco

Primera i Segona Locals
Femení:
1. Eugenia Álvarez
2. Rosa Camarena
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Dia de l�Arbre 2016

Sopar dia 
de la Dona

Cursa de la Dona 2016
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Falles 2016

Taller Orxata

Gira Cultural: Terra de Muntanya
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Les cares de
la Festa
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Ajuntament de Benirredrà
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Fadrins i FadrinesFadrins i Fadrines
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Festa Dones
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Festa Homes
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