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Estimats veïns i veïnes del nostre poble, de nou m’adrece 
a vosaltres per anunciar les Festes de Benirredrà, des 
d’aquesta finestra que és el nostre Llibre de Festes per 
al 2017.
Arriben dies de descans, de retrobament, de celebraci-
ons familiars i de l’abraçada afectuosa amb l’amic de la 
infància i coneguts que tornem a vore com cada any per 
a celebrar les nostres festes, rememorar els nostres cos-
tums i sentir-nos tots un poc més pròxims, amb un sentit 
de pertinença al nostre poble que es dóna, d’una forma 
màgica i especial, en aquestos dies.

Són dies especialment amables i així els vivim des de 
sempre, i així desitge que els visquem sempre. També 
són dies de fer balanç municipal, com mana la tradició 
arrelada, i repassar les actuacions que hem realitzat des 
de la nostra responsabilitat institucional, al capdavant del govern municipal.

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

Hem crescut de manera raonable i sostenible, i aquesta etapa de l’actual mandat incorpora el valor 
de la convivència, el civisme, la qualitat dels espais públics i la recuperació de la nostra història i 
del nostre patrimoni per tal de construir un espai de convivència respectuós amb les persones, amb 
l’entorn urbà i amb el nostre llegat històric.

Veïns i veïnes, sabeu que teniu les portes obertes de l’Ajuntament per a qualsevol cosa. Vos ani-
mem a què, sempre des del respecte i el diàleg, ens pregunteu, ens proposeu i ens exigiu que ens 
esforcem encara més per aconseguir tindre el millor per a Benirredrà. Perquè el treball conjunt i 
participatiu és el que millorarà la qualitat de vida del poble. Eixe és i serà sempre el nostre com-
promís, perquè quan ú estima el seu poble, no té descans en lluitar.

I centrant-me en els propers dies d’alegria que comencen, tot el meu agraïment a les associacions 
municipals per seguir donant vida a Benirredrà de manera desinteressada, amb tanta voluntat i 
esforç. I com no, agrair a les comissions de festes, treballadors municipals, regidoria de festes i 
resta de regidors per unes bones festes que, amb tot l’afecte del món i el respecte a la tradició, han 
preparat per a tots i totes, amb sacrifici i molt d’esforç per seguir fent poble.

I a tots els veïns i veïnes, el meu agraïment per la vostra complicitat i la vostra confiança, i el 
meu desig entranyable i cordial perquè passem unes bones festes amb les vostres famílies, amics 
i aquells que ens visiten des dels pobles que ens rodegen, en aquest enclavament privilegiat de La 
Safor, en el centre mateix de la nostra volguda terra valenciana.

Com sempre dic, ara toca fer comboi i eixir al carrer.
Loles Cardona Llopis,  Alcaldessa de Benirredrà

Salutació de l’Alcaldessa
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Saluda de la Corporació Municipal de 
Benirredrà

De nou arriba l’agost i aprofitem l’ocasió per a adreçar-nos al poble de Benirredrà per a felicitar a 
tots els veïns i veïnes amb l’arribada de les nostres Festes Patronals. Volem que un any més gaudim 
junts d’uns dies de festes especials al voltant dels familiars, amics i coneguts, omplint els carrers 
de llum, música, comboi i encontres, per a seguir SENT POBLE!

Des de l’Ajuntament de Benirredrà seguim treballant colze a colze i sense descans, fent  política de 
consens, sent pròxims als veïns i veïnes, millorant dia a dia, per a donar els millors serveis públics, 
i conjuntament construir el millor poble per a viure.

Des de la Corporació Municipal de Benirredrà, ens mou un objectiu comú, que és el poble i les 
persones, els nostres propòsits són millorar i facilitar la vida dels veïns i veïnes de Benirredrà. 
Seguirem treballant, invertint i avançant.

Un any més volem agraira totes les persones que desinteressadament han fent possible confeccionar 
aquest llibre per al record, fet amb molta estima i que esperemformen part de la nostra memòria 
i història local. Agrair també a les Associacions i Comissions de Festes de Benirredrà pel seu 
recolzament, pel treball i dedicació cap al nostre poble.

Desitjar-vos aquests dies tan importants per a tots, unes  BONES FESTES.
Quedant sempre a la vostra disposició.
SEGUIM FENT POBLE!

Corporació Municipal de Benirredrà
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Salutació del 
Grup Municipal Socialista de Benirredrà

Des del Grup Municipal Socialista de Benirredrà volem fer partícips a tot el veïnat a viure mo-
ments inoblidables en la nostra setmana GRAN, amb la festivitat de Sant Llorenç, a estos dies que 
s’organitzen durant tot un any, que agrupa sentiments d’orgull i estima de pertànyer a un poble 
amb identitat pròpia, que rep a moltíssimes persones que han viscut, han estat arrelades i senten 
el poble com a seu. Amb la presentació del tradicional Llibre de Festes se´ns dóna l’oportunitat 
d’adreçar-se i convidar a tots els veïns i veïnes del poble a gaudir de totes les activitats i jornades 
perquè tots visquem intensament les FESTES.

El “Llibre de Festes”, és una mostra del treball i l’esforç de  gent que han volgut participar i formar 
part d’esta aventura que tots viurem als carrers de Benirredrà, elaborat amb molta cura i mimo.
És un reflex del pas del temps, passat, present i futur, un exemplar que formarà part de la nostra 
història, amb articles, fotografies per al record, un llibre per a sempre i que anuncia a tota veu: 
“Benirredrà, està de Festa”.

L’Associacionisme és una part fonamental, junt amb les comissions de festes són les encarregades 
perquè tot estiga com els Benirredrans i Benirredranes es mereixen, des d’ací el nostre agraïment, 
per la tasca que desenvolupen i ofereixen al poble de Benirredrà.

L’actual equip de govern ens sentim dia a dia orgullosos de representar i poder treballar per a les 
persones, estimem el nostre POBLE, volem seguir veient créixer i avançant Benirredrà. Conjunta-
ment amb les vostres propostes, suggeriments i amb responsabilitat seguirem invertint, millorant 
i ampliant els serveis municipals, socials, per a seguir funcionant correctament, fent política po-
sitiva, participativa i transparent. Sabeu que sempre podeu comptar amb nosaltres, que estem a la 
vostra disposició i atenció.

Benirredrà es caracteritza per ser un bon poble, amb bona qualitat de vida, progressista i que ara 
es prepara per a viure moments especials, amb respecte i bona convivència, dies d’eixir al carrer i 
participar de les nostres Festes Patronals, gaudim junts del nostre poble.

Estem a la disposició de tots els veïns/es de Benirredrà. 

Animeu-se, vos esperem a tots i totes.  
Rebeu un afectuosa salutació.

Bones Festes 2017!!!  
Grup Municipal PSPV.

socialistesbenirredra@gmail.com
facebook.com/benirredrasocialistes

twitter: @PSPVBenirredra
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Salutació 
del Grup Municipal Popular 

de Benirredrà

Benirredrà es prepara per a celebrar una de les grans cites del calendari. Al llarg de tot estos dies, el 
poble és un esclat fascinador de tradicions que s’han construït gràcies a l’empenta de la ciutadania 
i de les seves entitats. Les festes en honor a Sant Llorenç permeten gaudir de manera intensa de 
tota aquesta expressió col·lectiva d’estima a Benirredrà i al seu sant Sant Llorenç que, any rere any, 
entre totes i tots, aconseguim que sigua més gran i més profunda. 

Com a Gent de Benirredrà, en el Partit Popular, sempre hem sentit les festes de Sant Llorenç ben 
a prop i esperem viure-les d’una manera molt 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 en estes dates, unes meravelloses festes i, que estes siguen, senzillament, dies de 
festa per a viure’ls intensament. 

Bon Sant Llorenç 2017 a Tots.

PARTIT POPULAR DE BENIRREDRÀ.
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Salutació 
del Grup Municipal Compromís 

per Benirredrà

Com tots els estius, arriben dies de festa i alegria al nostre poble, i des del Grup de Compromís per 
Benirredrà volem felicitar-vos les festes i animar tot el món per tal que gaudiu d’elles amb amics, 
veïns i família.

Les festes d’un poble defineixen la seua identitat, cohesionen el seus habitants i són mostra del 
tarannà de tota una comunitat. Les nostres festes vénen de molt lluny i hem de sentir orgull d’elles 
ja que són fruit de l’esforç de les comissions que posen tota la seua dedicació per tal que any rere 
any totes i tots gaudim aquests dies d’un fum d’activitats i espectacles. Des de ací sols ens cal 
agrair tot el seu esforç i il·lusió.

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

És hora d’eixir de casa, omplir els carrers i les places, gaudir de la festa i celebrar amb entusiasme 
l’orgull de ser de Benirredrà.

Bones festes!

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

Miquel Alèixit i Romero
Regidor i portaveu de Compromís per Benirredrà

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

Benvolguts veïns i veïnes, amics tots de Benir-
redrà, altre any tenim ací les Festes d’estiu en 
honor de Sant Llorenç. Unes festes plenes de tra-
dicions que, com cada any, vivim amb un renovat 
entusiasme i il·lusió i precisament això és el que 
les fa diferents d’un any per a un altre.

Des de la tolerància i el saber estar, entre tots, 
els benirredrans i benirredranes i aquells que ens 
visiten durant estos dies al poble, ho passarem fe-
nomenal durant els dies de festa. Com sempre és 
el moment d’ajornar els problemes i de participar 
a les activitats que s’han preparat per a que tots i 
totes  pugem gaudir al màxim d’aquests dies tan 
especials. 

Les festes no es fan soles, per tant m’ha agrada-
ria felicitar a tots aquells que les fan possibles. 
Començaré pels treballadors de l’Ajuntament de 
Benirredrà que durant estos dies multipliquen la 
seua labor, als meus companys en el govern mu-
nicipal que no paren d’aportar idees. També a les 
Associacions de Festes que van donant color con-
tínuament a la festa i a tots aquells que d’alguna 
manera col·laboren i aporten tot allò necessari per tal que la festa es puga celebrar de la millor 
manera possible. 

Arribats a este punt, reservar unes línies per tal de recordar a tots aquells que en altres anys van 
participar i formar part de la memòria col·lectiva d’aquesta festa i aquest poble, pels motius que 
siguen ara i ací no poden estar amb nosaltres. També saludar i rebre cordialment a tots aquells que 
s’incorporen per primera vegada a eixe acte tan especial que són les nostres festes.

En nom dels meus companys a l’Ajuntament i en el meu propi desitjar-vos que passeu uns bons 
dies de festa.

Una forta abraçada a tots i totes. 

VISCA BENIRREDRÀ!!

VISCA SANT LLORENÇ!!  
Ruth Orengo Puig

Regidora de Festes
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Programació de Festes de Beniredrà 2017

DISSABTE 5 D’AGOST DE 2017

18:30h.  Programes Esportius Municipals, al camp de futbol del Poliesportiu Municipal. Celebració 
de la XXIII Edició del Trofeu Sant Llorenç, organitzat pe l’Ajuntament de Benirredrà i 
la Penya Benirredrà CF. Triangular: Bar Europa 84, Deportiu Benirredrà i 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. Cal Vestir de Blanc.

DIUMENGE 6 D’AGOST DE 2017

12:30h. VIII 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 impressionant, gaudint del bon ambient en bona taula. Cal 
apuntar-se a les Oficines de l’Ajuntament fins el divendres 4 d’agost en horari d’oficina. 
Tindrà un preu simbòlic de 2€ per persona. Animeu-vos i participeu.

DIMARTS 8 D’AGOST DE 2017  

21:00h. Concert a càrrec de l’Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà a la plaça de 
l’Església. On interpretaran un concert a la fresca, amb motiu de la proximitat de les 
Festes Patronals.

DIMECRES 9 D’AGOST DE 2017

13:00h.  Vol de campanes, per tal de donar pas a l’inici de les Festes Patronals, per l’Associació de 
Campaners de Benirredrà.

21:30h.  Tradicional passa carrer 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/es i coneguts amb el nous pregoners.

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 2017.

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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DIJOUS 10 D’AGOST DE 2017

Festa Sant Llorenç
Patró de Benirredrà         

00:00h.  Nit de ball, amenitzada amb l’Orquestra Grup Seven Crashers. 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 i vol de campanes.

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

13:00h. Vol de campanes, anunciant la vespra de la Festa dels Fadrins i Fadrines, per l’Associació 
de Campaners de Benirredrà.

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’Algar.

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 
horari d’oficina fins el divendres 4 d’agost.

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

18:00h.  Gimcana i jocs tradicionals valencians. 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 
i Tabaleters de la Safor i la finalitzarà la Banda de Música de Benirredrà.

22:30h.  Tradicional castell de focs artificials al carrer Convent, a càrrec de la Pirotècnica Borredà.
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Salutació de l’Associació dels 
Festers Fadrins i Fadrines

Sant Lluís Inmaculada
Ja s’acosten les Festes Patronals, motiu de celebració per a tots, on els Fadrins i Fadrines de 
Benirredrà ens acomboiem per a gaudir de la nostra festa en honor a Sant Lluis i Santa Inmaculada 
en les Festes de Benirredrà. Aparquem la rutina diària, deixem-nos portar pels nostres sentiments 
com a veïns i veïnes.

Com a Comissió de Festes organitzem tot un dia d’activitats per a divertir-se grans i menuts, per a 
fer del nostre dia, una mostra d’unió entre els més i les més joves de Benirredrà. Des de la nostra 
Associació fem un gran esforç per a seguir recolzant i col·laborant per continuar la tradició de les 
festes del nostre poble. 

Des d’ací fem una crida a tots/es perquè formeu part d’esta gran família, donar-vos la benvinguda 
a tots el que s’incorporen any rere any, per a seguir fer més gran la nostra festa. Agrair d’avant 
mà a totes les famílies que segueixen les tradicions, formant part de la història de les festes de 
Benirredrà, apuntant als seus fills/es, fent possible la seua continuïtat, perquè ells/es són el futur 
de la festa.

Us convidem a tots a viure les festes, participeu, col·laboreu, gaudiu, isquem tots i omplim els 
nostres carrers de festa i alegria, són dies de diversió, de comboi i celebració. Sempre amb respecte 
i bona convivència.

Visquem les Festes,  perquè sempre formen part dels nostres records i participeu en construir un 
nou capítol de la nostra història, com a poble i com a Festers Fadrins i Fadrines de Benirredrà. 

Bones Festes a tots/es

Victor Braco
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DIVENDRES 11 D’AGOST DE 2017

Festa dels Festers Fadrins i Fadrines
00:00h. Sopar al carrer Ample.

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

06:30h. Ressopó.

08:00h. Albaes per tot el poble i vol de campanes.

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

11:30h. Gran cavalcada de disfresses. 

13:00h. Vol de campanes, anunciant la vespra de la Festa de la Verge del Carme, per l’Associació 
de Campaners de Benirredrà.

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

14:00h. Mascletà al carrer l’Algar.

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

17:00h. Castells d’aigua i festa de l’espuma al carrer Ronda.

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

20:00h. Arreplegada de festers i festeres pel poble.

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 Colla de Dolçainers 
i  Tabaleters de La Safor.

23:00h. Castell de focs d’artifici a la Plaça de l’Església.

Festers d’honor

Marc Alaya Martí Merie Calatayud Borrull
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Salutació de la Presidenta de la
Festa de la Verge del Carme

Verge del Carme
Després d’un any d’espera, de nou tenim ací les Festes de Benirredrà. 

Durant este temps, hem dedicat hores i esforços per a preparar amb il·lusió la celebració de la festa 
de la Verge del Carme.

Com sempre, cal dir, que es requereix de molt de treball per tal d’aconseguir els recursos necessaris 
per a poder fer front a les depeses i poder programar tots els actes amb dignitat. No es podria fer 
res de tot això, sinó tinguérem la col·laboració de moltes persones que sempre estan disposades a 
aportar el seu granet d’arena. El més sincer agraïment per a elles.

Com sempre, la festa està oberta a totes i a tots. Ningú deu sentir-se foraster en uns dies de comboi 
i convivència.

Per últim, desitgem que participeu i gaudiu des del primer moment i que recordeu estos dies plens 
d’esplai i divertiment.

Bones Festes!!

        Julia Escrivá
      Presidenta de l’Associació de Festeres
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DIVENDRES 12 D’AGOST DE 2017

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.

13:00h. Vol de campanes, anunciant la vespra de la Festa del Cor de Jesús, per l’Associació de 
Campaners de Benirredrà.

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’Algar.

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. 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.

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 Jesús
Al bell mig de l’estiu, Benirredrà aconsegueix la seua plenitud festera amb la celebració de les 
festes patronals en honor a Sant Llorenç.

Ja és tradició al nostre poble la celebració de les festes i obrir els braços per tal d’acollir a tots 
aquells que durant estos dies tan assenyalats ens venen a visitar i poder gaudir d’aquesta manera 
dels actes més variats, tradicionals i emblemàtics; com són les processons, les actuacions, els focs 
d’artifici, els jocs i com no, els sopars.

Este és el primer any que em dirigeix a vosaltres com a president des de les pàgines del llibre de 
festes, fruit del treball desinteressat de tot el grup humà que s’encarrega que la festa, des de les 
diverses comissions, que fan que la festa arribe a bon port. En nom de tots els que treballem perquè 
tot acabe de la millor manera possible i en el meu propi, dir-vos que esperem que tot 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 jo, com a president i com amic, vos anime a tots i a totes a participar, amb tot el 
cor i els sentits, a la festa; ja que l’element més important d’una festa major no és ni la música, 
ni el sopar, ni l’animació 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.

Acabe desitjant-vos a tots unes immillorables festes que les viscau conforme s’han de viure les 
festes de Benirredrà; sigueu feliços tot l’any, però durant estos dies més, després ja tindreu temps 
de tornar a la realitat, el treball i l’esforç diari.

FRANCISCO ESCRIVÀ.
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DIUMENGE 13 D’AGOST DE 2017

Festa del Cor de Jesús
00:00h. Al carrer Ample, sopar de degustació per als festers.

00:30h. Revetlla popular fins altes hores de la matinada.
 
08:00h. Despertà amb la Pirotècnia Borredà per tot el poble i vol de campanes.

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.

13:30h. Vi d’honor per a tots els assistents

14:00h. Extraordinària mascletà al carrer l’Algar. 

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. 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.

23:00h. Castell de focs artificials al carrer Convent, a càrrec de la Pirotècnia Borredà.
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DILLUNS 14 D’AGOST DE 2017

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 el monòleg de Darío Piera, humorista, 
showman amb un estil propi, original i dinàmic. Vos esperem.

10:30h.-14:30h. Jocs i entreteniment per a totes les edats i parcs infantils, al carrer Ronda. Activitats 
com inflables per a diferents edats, “Humor Amarillo”, Circuit Grand Prix etc., realitzats 
per la companyia Betty Park.

17:30h.-19:00h. Festa de l’Espuma i d’aigua amb sorpreses, al carrer Ronda. 

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.
“Valors d’un poble...d’un equip”

Què podem trobar a un poble?  Alguns que no han gaudit de la meravellosa experiència que suposa 
viure a un poble, no arriben a comprendre el que representa pertànyer a un espai físic “reduït” com 
aquest. Un entorn que no entén de grans avingudes, ni de milers de vehicles creuant el seus carrers 
tots el dies, a totes les hores. A “ells”, es gaudeix d’una calma, una tranquil·litat que es conjuga de 
formamil·limètrica amb nombroses activitats socials, culturals, esportives i de tot tipus que al llarg 
d’un any es desenvolupen als seus carrers, als seus ajuntaments, a les seues instal·lacions. Els seus 
veïns no són uns desconeguts per a la resta.

Tenen noms propis, Emilio, Tere, Loles, Filo, etc. Són gent que t’acompanyen d’una o altra manera 
en el dia a dia. Són persones a les que confies els teus fills, en cas de necessitat. La paraula 
“desconegut” no existeix al diccionari d’un poble. Tots es coneixen. Tots saben qui és el retor, 
el metge, l’alcalde, el del bar, el mecànic... Les relacions socials són més intenses, es de manera 
habitual. Açò aconsegueix que valors com la solidaritat, el treball en equip, la responsabilitat, 
estiguen molt més arrelats que a les grans ciutats. A les grans “urbes”, l’individualisme,  l’èxit per 
damunt de tot front a l’altre  fa oblidar aquests valors de poble. Les ciutats són espais impersonals. 
I crec que ací, resideix l’èxit : “fer nostres els valors d’un poble”.

 El treball en equip, la solidaritat en l’esforç, la fortalesa en la derrota, la familiaritat. Tots aquests 
valors són els que presideixen hui en dia el Benirredrà CF. No cal inventar res. Simplement, 
intentar tornar a les bones costums...” jugar en equip”. Que mal han fet, el què jo anomene...”les 
maquinetes”. Alguns xiquets, semblen addictes al mòbil, a les Playstation, etc. Per això, és vital 
que els xiquets/es practiquen esport. Aquest atorga, educa en els valors que he esmentat, que no 
són altres que els valors d’un poble.

Voldria aprofitar l’ocasió que em brinda aquest espai per donar la enhorabona a tots els veïns i 
veïnes de Benirredrà, per ser tal i com són. Per ser un gran POBLE. Des del Benirredrà CF vull 
agrair la gran solidaritat que heu demostrat en el primer torneig benèfic organitzat pel club i com 
no, desitjar a tots i totes unes Bones Festes.

President de Benirredrà CF
IGNASI ARNAU
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Societat Musical de Benirredrà
ON ANEM? A BENIRREDRÀ!!

La modèstia i joventut de la nostra banda de música no impedeix els seus mèrits i distincions allà 
on va, que fruit de l’esforç, constància i bon fer dels seus integrants han aconseguit el reconeixent 
com a centre modèlic on dependre música a la seua escola o formar part de la banda.

Tant és així, que els darrers anys estem vivint l’arribada de nous músics provinents d’altres centres 
per distints motius, però sempre amb l’esperança de millora. A este fet cal afegir l’efecte crida 
d’aquells que han decidit el canvi abans i es converteixen en la millor premsa que pugam tindre. 
Este fenomen empobreix els centres d’origen, que veuen desaparèixer el fruit de l’aprenentatge i 
formació de músics qualificats.

El terme ”fuga de cervells” descriu les migracions de científics i professionals que estan passant en 
la societat per diversos motius: guerres, crisis econòmiques, canvis polítics, etc.

Les inquietuds de la gent jove són les que mouen el món. La mobilitat exterior és deguda a l’impuls 
aventurer de la joventut. La gent es desplaça d’on no pot aconseguir el seu somni a on creu que 
podrà fer-ho realitat.

Siga com fora, la nostra família musical creix com la tarima que va afegint-se any darrere any 
per a que puguen cabre tots els músics en les actuacions al nostre ajuntament. Però es fa de forma 
integradora i harmònica, inculcat pels membres de la directiva i els mestres de la nostra societat 
musical, sempre amb equanimitat, valors humans i respecte, on tots els músics són importants. On 
tota pedra fa paret.

Recentment la nostra banda ha conquerit de nou el cor i els sentits dels francesos, actuant el passat 
7 d’Agost a Grenoble, demostrant una vegada més la seua professionalitat. 

 Una dita valenciana diu que “la carn que creix no pot estar queta”, i es evident que creixem des de 
dins i des de fora, ara es mà de que les entitats públiques estiguen al nivell necessari.

Lluís Tormo Pelegrí
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Falla de Benirredrà

La Falla Benirredrà som una associació que va néixer l’any 1978 i que cada any treballem per fer 
créixer la nostra festa, la nostra comissió i donar a conèixer el nostre nom allà on anem.

La festa de les Falles va ser l’any passant nomenada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO, els punts que es valoraren són la continuïtat d’oficis tradicionals lligats a la festa, 
com la dels artistes fallers o el treball de la indumentària tradicional amb la seda, la pirotècnia, la 
música popular, la literatura fallera, la sàtira i el teixit associatiu, que assegura la seua transmissió 
intergeneracional. Som nosaltres, els fallers els encarregats de transmetre tots eixos valors culturals 
i de tradició a les noves generacions, i de fer que perduren al llarg del temps.

El passat exercici faller la nostra comissió va decidir utilitzar una temàtica general molt vinculada 
al nostre poble, utilitzant com a símil el nom d’una regió d’un conegut còmic: La Gàl·lia! Per a 
nosaltres el nostre poble és com La  Gàl·lia que apareixia als còmics d’Astèrix i Obèlix, una xicoteta 
regió rodejada per “campaments romans” que resistia a l’invasor i que tenia les seues tradicions 
i lleis particulars molt arrelades. L’equip de llibret va fer un gran treball, editant i maquetant una 
gran obra, on la sàtira i la crítica social es barrejaven  per donar vida al ninots del nostre monument. 
Va ser també un gran treball la coordinació entre l’executiva i els artistes fallers, per poder plasmar 
en el monument tot allò que desitjàvem transmetre. I és per a tots nosaltres un gran orgull, el que 
totes les falles saberen que érem  “gals” i que Benirredrà era “La Gàl·lia” a l’exercici faller 2017. 

L’any faller comença el 20 de març, quan encara sentim l’olor de la pólvora dels monuments 
cremats la nit de Sant Josep, i pel cap dels nostres fallers ja corren mil i una idees per seguir fent 
gran el nom de la Falla Benirredrà. Ser faller, és més que una decisió, és un sentiment que naix al 
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cor i que et porta a treballar d’una manera completament altruista i desinteressada per la comissió. 
Aquest any el treball ha sigut molt gran, i volem donar l’enhorabona a tots eixos fallers i falleres 
que han treballat de valent i que han aconseguit el reconeixement en forma de premis: 

4º Premi del Festival Infantil.
4º Classificat del Truc Juvenil. 
4º Classificat Truc Mixt.
3º premi d’Engalanament de Carrer.
4º Premi Falla Infantil secció Segona.
3º Premi Falla secció Segona.  

Des de la nostra comissió volem convidar a tot el poble a gaudir de la festa de les falles, dir-vos 
que teniu el nostre llar faller obert i que s’ha propeu a compartir amb tots nosaltres la familiaritat, 
bon ambient i diversió que caracteritza a la nostra comissió.

Aprofitem l’ocasió per saludar a tot el poble i veïns de Benirredrà i desitjar-vos passeu uns grans 
dies de festa, harmonia i alegria gaudint de les festes patronals del nostre poble. 

Silvia Climent, secretaria de la Falla Benirredrà.
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Associació de Mestresses de Casa i 
Consumidores “Tyrius” de Benirredrà

En arribar el mes d’agost es celebren les festes en honor a Sant Llorenç, el nostre patró. Des de 
l’Associació de Mestresses de Casa, desitgem que passeu uns dies d’unitat, alegria i diversió, 
oblidant per uns moments les preocupacions i els problemes del dia a dia.

Al llarg de tot l’any, l’Associació  organitza xarrades, viatges, dinars, etc. Organitzem la festa del 
dia de la dona, fem un sopar per a celebrar la fi de l’exercici i començar les vacances d’estiu.

També participem de les activitats que organitzen des de l’Ajuntament. Tot això per a fomentar una 
convivència fluida i la unitat de totes les dones del nostre poble.

Des de l’Associació continuarem organitzant noves activitats i participant en totes aquelles a les 
quals sigam requerides.

BONES FESTES A TOTS!!!!

                                                                                              Luisa Julio Serisola
                                                  Presidenta de l’Associació Mestresses de Casa

Tyrius de Benirredrà

Dia de la Dona 2017

Inauguració exposició “Dejadnos de Cuentos”
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Associació Democràtica
de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà

Anem entrant a la fi de l’estiu i, poc a poc, les nostres vides tornen a la rutina diària, després dels 
mesos d’estiu.
   
En qualsevol cas, va finalitzant el període de l’estiu i comencen les classes  escolars.
 
Molts pensen que en realitat l’any acaba a desembre, però no és veritat, l’any comença a setembre, 
quan els nostres fills, nets, nebots, etc., tornen a la càrrega als seus llocs de treball o a l’escola, 
estableixen noves promeses i projectes.

També nosaltres, que no es cansem de repetir que, al jubilar-nos de la vida laboral, però no de 
la social, formem part  d’eixos projectes i, per regla general, passem a ser  un dels pilars on 
s’aguanten.
   
Hui més que mai, en estos temps difícils, col·laborem amb els nostres fills per a que avancen, es 
desenvolupen i així puguen portar a terme els seus propòsits.

Prepararem el menjar per a que vinguen a la nostra casa a dinar, s’encarregarem dels nostres nets, 
i a vegades dels nostres fills, que han de tornar a viure amb nosaltres. En definitiva, procurem no 
només no ser una càrrega per als nostres fills, sinó, a més a més, ser una ajuda amb el treball de la 
casa i també en el que respecta al tema econòmic.  
    
Tornem després de l’estiu a la nostra vida rutinària, amb l’energia i la força que ens caracteritza, 
per a estar atents a les necessitats de les nostres famílies, col·laborant com sempre en tot allò que 
puguem fer per a facilitar la vida als nostres fills i nets. Perquè som, una vegada més, una peça 
fonamental en la societat, en el puzle que ha de estar unit i amb col·laboració amb la família. 

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

Dinar Jubilats i Pensionistes. Missa en Honor al Patró dels Jubilats i   
Pensionistes de Benirredrà
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Club Frontenis Benirredrà
Des del Club Benirredrà, que un any més seguim endavant, intentant que no desaparega aquest 
esport de la Comunitat Valenciana.

El Club Frontenis Benirredrà, ha seguit la mateixa línia jugant en Primera Divisió del “Grup Sur”.
Aquesta temporada, hem tingut alguns contratemps però hem tirat endavant i l´ hem acabada amb 
moltes ganes i esforç.

En el apartat individual, el nostre company David Castelló, s´ha classificat per tercer any 
consecutiu, per a jugar en el Màster de la Federació a Ontinyent, en representació del Club 
Frontenis Benirredrà, arribant a la Final del Màster i quedant semifinalista amb una esplèndida 
partida.

   David Castelló  Carlos Canet
   Carlos Albert  Alexis Gandia

Enguany, també hem participat en la Copa de la Federació , següent eliminats en la primera ronda.

El balanç de la temporada ha sigut bo i esperem que la pròxima temporada siga millor i pugam 
donar nous títols al Club Benirredrà.
Ara, estem preparant el torneig d´estiu del Club, que serà el XVI edició del trofeu de 24 h de 
frontenis i que està esperant molta gent.
Des del Club Frontenis Benirredrà desitgem molt bones festes a tots i fins l`any que ve!
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Assosiació Senderisme“La Terreta”
C.E.M.E. SENDERISME LA TERRETA

En esta segona temporada, hem realitzat un total de nou activitats, amb una participació de més de 
300 senderistes.

Començarem en el mes d’octubre, amb una jornada d’iniciació al senderisme per la ruta del 
Portalet del Barranc de Borrell i, amb la eixida a l’Albufera i El Palmar.

En novembre, iniciarem la Ruta dels Monestirs, amb la primera etapa, entre Benirredrà i el Convent 
de Sant Jeroni, incloent la visita guiada al Monestir.

El dia del Senderista de la Comunitat Valenciana, es celebrà en Xeresa el 29 de gener, amb una 
ruta per el Montdúver.

Les Quatre Ermites del Montgó a Dénia, va ser la nostra activitat en el mes de Febrer.

El 7 d’abril participarem en el Repte Solidari de la AECC, amb el tram Gandia-Xeraco.

La Cova de l’Aranya, Patrimoni de la Humanitat, en el municipi de Bicorp, i la visita al Palau del 
Comptes de Cervelló en Anna, foren les activitats del 7 de maig.

Per a acabar el mes de maig, visitarem Ontinyent i pel riu Clariano,férem la ruta del Pou Clar.

Com a cloenda de la temporada, el 17 de Juny, la ruta nocturna entre La Reprimala i l’Orxa.

La majoria de activitats s’han completat amb degustacions gastronòmiques de la zona, especialment 
significatives, les del Palmar, Dénia i Quesa.

En resum, més de 100 km de rutes senderistes, on el més important ha segut gaudir de la natura i 
de la companyia dels participants.

En breu en posarem a programar la propera temporada, que sense dubte ens portarà a descobrir 
nous camins.

Bones festes!!!!       LA JUNTA DIRECTIVA



27

Associació de Campaners
de Benirredrà

Aquest és el tercer any que l’Associació de Campaners tenim el privilegi d’escriure unes paraules 
en el llibre de festes del poble de Benirredrà.

Volem inscriure’s i pertànyer al gremi de campaners, on any rere any es reuneixen i organitzen 
una trobada de campaners a nivell nacional, cada any en una localitat diferent de la Comunitat 
Valenciana, fent exhibició i demostració dels tocs, repics i vols tradicionals de cada localitat. 

Cal destacar que el passat 15 d’octubre vam assistir a Moixent a la 22 trobada acompanyats per 
l’Associació de Campaners de  L’Alqueria de la Comtessa, on des d’ací volem agrair tot el suport a 
la nostra associació. En la Trobada a Moixent  un dels actes programats era fer el toc que realitzem 
en els poble i nosaltres vam realitzar el 3er toc de festa i l’Ave Maria, del qual en acabar mos van 
donar l’enhorabona per continuar la tradició dels campaners, repicant les nostres campanes a mà. 

Vam passar un dia en harmonia i germanor tots junts.

Ja per acabar aquest escrit recordeu:

-SENSE ELS TOCS I VOLS DE LES CAMPANES NO HI HA FESTA.

Els campaners de Benirredrà vos desitgem unes bones festes 2017.

         El president

                Alberto Mafé
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La riquesa de la nostra societat es troba, en primera instància, en la gran varietat i diversitat cultural 
i social que llaurem. I això és possible, la immensa majoria de vegades, a l’esforç dels pobles, fins 
i tot els més menuts. Els veïns i les veïnes dels pobles menuts, com Benirredrà, mouen cel i terra 
per a omplir de vida els seus carrers, els espais públics, les seues cases. El moviment produït per 
l’associacionisme és fort, és gegant, és imparable, és sembrar cultural, fer comboi, unir esforços, 
participar, ajudar, col·laborar. Mai cap persona hauria de depreciar l’ímpetu d’un col·lectiu amb 
moltes ganes de fer coses, de canviar realitats, de construir espais millors i més justos, de generar 
riquesa.

Les festes majors són una traducció literal d’allò que suposa la suma d’esforços, la cooperació 
entre col·lectius, entitats, institucions, veïns i veïnes. Cadascú i cadascuna posem, des de les 
nostres possibilitats, la millor de les voluntats per aportar a aquestes jornades que, durant uns pocs 
dies d’agost, plenen de vida i alegria els carrers de Benirredrà.

I, d’entre tot el que composa la festa, la música ens acompanya durant tots aquests dies. Nosaltres 
ens omplim de goig de poder gaudir i compartir amb tots i totes vosaltres aquests dies de celebració, 
tradicions i festejos. I ho fem com millor sabem, fent música. Tot l’any amunt i avall fent música 
amb el cor, de bon gust i amb plaer, portant el nom d’aquest xicotet poble allà on anem.

Ens fa molta il·lusió, com cada any gràcies als festers que compten amb nosaltres, viure les Festes 
de Benirredrà.

Amics i amigues, molt bones festes!

A.C. Contrabanda Benirredrà
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III Concurs de Fotografia 
Millor Portada Llibre de Festes 2017
L’Ajuntament de Benirredrà, mitjançant la regidoria de Festes Populars, va convocar el passat 

16 de maig, el “III Concurs de Fotografia Llibre de Festes 2017” amb la finalitat de fomentar la 
participació ciutadana dels veïns/es del municipi durant les festes patronals. El lliurament dels 
premis al guanyador fou el dia 7 de juliol, a les 20 hores a l’Ajuntament de Benirredrà. Els premis 
van quedar de la següent manera:

El I Premi atorgat ha tingut una quantia 
econòmica de 100 euros, amb Pressupost 
Municipal, i la publicació de la fotografia com a 
“Portada del Llibre de Festes” de 2017, el qual 
guanyador fou Daniel Manuel Rufat Stanescu amb 
la fotografia titulada: Benirredrà i la Safor, quedant 
en II Premi Ángel Ruiz Molina amb un premi de 
50 € i la publicació de la foto a la contraportada. 
L’altra fotografia que ha quedat plasmada a la 
contraportada d’aquest llibre, ha sigut la de José 
Vicente Peiró Lloret amb l’obra: “La burra de Al-Azrrac”. Que per la seva originalitat, el quadre 
d’època que apareix en un pati típic d’una casa de poble, que quasi no hi queden, doncs ha motivat 
a que estaguera representada i que tothom tinga coneixement sobre la seva existència.

Des de l’Ajuntament de Benirredrà volem felicitar a totes les persones que han participat en 
aquest concurs, ajudant-nos a confeccionar i il·lustrar el Llibre de Festes.

Foto I Premi: Daniel Manuel Rufat.
Títol de l’obra: “Benirredrà i la Safor”.

Foto II Premi: Ángel Ruiz. 
Títol de l’obra: “A Missa...”
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Fotografia original: José Vicente Peiró Lloret.
Títol de l’obra:“La burra de Al-Azrrac” 

Cristina Toscano Castillo.
Títol de l’obra: “Campanar”    

Encarna Fuster Moreno
Títol de l’obra: “Generacions”   

José Lluís Rufat López.
Títol de l’obra: “La palmera

gran de Benirredrà”               
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Activitats Culturals de Benirredrà 2016/17

Com cada any, en arribar la tardor al nostre poble, les activitats culturals tornen carregades de 
novetats. 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 amb afluència i participació en la pràctica totalitat de les 
activitats que s’han dut a terme i, per allò volem donar les gràcies.

En primer lloc repassem la Programació Cultural de la Tardor 2016.
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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, “Amort’t. Una de les 

altres activitats que es mereix destacar les 
exposicions del 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.

D’altra banda tenim les dues projeccions 
dels documentals elaborats per INFO TV: 
“Valencians de Mallorca. L’herència Balear 

al sud valencià”, i l’altre “Almansa 1707. De la revolta a la repressió”.  Va tenir una bona acollida 
per part de tots els veïns/es.

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 27 de novembre.

En un altre ordre de coses, durant el mes de novembre es van realitzar diversos tallers, 
contacontes, teatres i eixides.
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Continuant amb les activitats, farem un ràpid repàs a la Programació Cultural de Nadal 
2016. 
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Cal destacar els tallers culturals 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 VIIIConcurs de 
Postals Nadalenques on la postal guanyadora fou de 
Triana Cabanilles Romero,va servir 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 Rosana Mañó Marzal; així com el VIII Concurs d’Arbres de Nadal, on resultà 
guanyadora la Residència Mediterrània 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 IV 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, agraint 
a tots la vostra solidaritat.

El Porrat de Sant Antoni, malauradament aquest any no ha pogut celebrar-se a causa del 
temporal de pluja i vent que va colpejar fort al nostre poble i comarca al llarg de tot eixe cap de 
setmana, doncs feu que l’Ajuntament prenguera aquesta decisió per a evitar tant danys personals 
com materials. Com sabeu en aquest tipus d’esdeveniments al carrer, la meteorologia mana...

Però malgrat això, el passat dijous 26 de gener 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. Alhora 
també s’inaugurava l’exposició de “Playmobil” amb el muntatge per part de Yolanda Bustos, on 
van reconstruir una gran ciutat, amb personatges vestits d’època... Van reviure una gran ocasió 
amb aquestes peces clàssiques.
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D’altra banda, pel que fa als esdeveniments 
esportius ens trobem amb el del dia 15 de gener, 
on es va celebrar la X 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.

Un altres de les jornades més importants 
que hem de celebrar al poble és el “Dia 
de l’arbre”, on el passat 19 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 Benirredrà, dins de la 
Programació cultural per al mes de març, es van 
organitzar els actes per commemorar el Dia de la 
Dona, amb una exposició fotogràfica anomenada: 
“Dejadnos de cuentos”, i una xerrada sobre el 
maltractament encobert en els contes de fades.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 a les assistents.

Enllaçant amb aquest dia, un any més a 
Benirredrà es va celebrar la X Cursa de la Dona, 
organitzat pelClub Atletisme Safor Delikia, el 2 
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.
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Dins de la programació de les Falles 2017, ens trobem diversos actes. El primer d’ells és: la 
Segona edició del Concert de Falles, celebrat el dissabte 11 de febrer, 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 selecció de música festera i, per finalitzar el concert, es va produir 
l’estrena absoluta del dos pasdobles composats per a l’ocasió. El trompetista i director de Gandia, 
Xavier Cabrera, ha compost l’obra “Marta Ribera Ramos. Fallera Major Infantil 2017”. I la peça 
musical dedicada a la màxima representant, Maragda Escrivà, ha estat composta pel gran director 
Miguel Vercher.

En segon lloc destaquen, la presentació del Llibret de la Falla de Benirredrà, on un any més 
van estar arropats per l’Alcaldessa, Loles Cardona, on ressenyem el sentiment que portem dins pel 
nostre poble i que gràcies a l’esforç que fan els fallers/es, aconsegueixenque el poble estigapresent 
dia a dia gràcies a la lluita i el treball per ell.

Alhora fem una parada als Premis Literaris. Un concurs que representa la composició d’articles 
en llengua valenciana i patrocinat per l’Ajuntament de Benirredrà. Les dos Falles guanyadores 
foren la FallaSant Nicolau Mosquit amb el Primer Premi i la finalista fou Sagrada Família Corea, 
amb els articles: ‘Allau de creativitat’ d’ Emili Morant, i, un Article presentar per Josep Alandete, 
respectivament.Aquests són la identificació de la qualitat literària i consolidació dels llibrets de 
falla en la cultura del poble valencià.



37

També Benirredrà va acollir a les 
Falleres Majors el passat 18 de març per 
l’Alcaldessa Loles Cardona i Emilio 
Falquet, amb les reines de la Falla 
Benirredrà i presidents.

L’Ajuntament de Benirredrà, un any més va celebrar la Setmana del Llibre, que aquest any 
fou el dissabte 29 d’abril. Algunes de les activitats que més destaquen d’aquesta Setmana gran del 
Llibre són per exemple: VIII Concurs de Redacció, la Fira del Llibre, amb un taller de roses, el 
taller d’Animació Lectora i jocs com els inflables.

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 maig. Valorem el paper fonamental i el protagonisme que hui en dia aporten  
a 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 
lestradicionals escoletes de nadal, pasqua, i estiu 
onl’aprenentatge i la diversió dels nostres menuts 
i menudes sónel més important, per tal de conciliar 
la vida laborali personal. 

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 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 programacions programades per a l’inici de 
l’estiu, és la I Trobada Bandes Joves Benirredrà, celebrat el 
24 de juny a la plaça de l’Església, on ens va oferir la Societat 
Musical de Benirredrà amb la Banda Jove, la Banda de Beniopa 
i la Banda de Música de Vilallonga.

El mateix dia a la ciutat de València, tenia lloc la II Fira de 
les Comarques, organitzada per la Diputació de València. El 
nostre poble, va estar present a l’estand de la Mancomunitat 
de la Safor. L’objectiu de la Fira és promocionar els productes 
turístics que posseeixen els municipis de la província de 

València. A més a més es van realitzar diferents activitats per a promocionar aspectes del turisme 
de València, amb degustacions, tallers artesanals, etc.
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Finalment arribem ja a la Programació d’Estiu 2017, amb una ampla oferta cultural, per 
combatre la calor.
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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 a la Fresca”, organitzat per l’Ajuntament de Benirredrà tots els dissabtes.

El passat 11 de juliol va tenir lloc la Gira Cultural: 
Terra de Muntanya amb la presentació, a la Plaça de 
l’Església, del llibre “Diània Terra Nostra” de l’autor 
Just I. Sellés, on ens va parlar sobre l’emocionant viatge 
fotogràfic pels fabulosos paisatges de la nostra terra. A 
més a més, la nit va estar amenitzada per les cançons del 
seu nou disc del cantautor Andreu Valor.

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 quègaudisquen 
tant els veïns de Benirredrà, com tots aquells 
que vulguen participar de les activitats culturals i 
festives programades.

La mateixa setmana van tenir, a la plaça de 
l’Església, el Concert Intercanvi de Bandes, entre 
la Societat Musical de Benirredrà i l’Agrupació 
Artístico-Musical Sta. Bàrbara de Piles.

També diumenge 16 de juliol, vam poder gaudir 
del Concert Intercanvi de l’A.C. Contrabanda de 
Benirredrà i la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de La Safor, on van interpretar diverses peces 
musicals.

De nou aquest any s’ha convocat el III 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.

Aquest govern municipal, continua un any 
més recolzant els seus estudiants mitjançant els 
VIII Premis al Millor Expedient Acadèmic del curs 2016-2076, per tal de premiar l’esforç dels 
estudiants de Benirredrà.

Com poden comprovar l’oferta cultural i festiva que es du a terme a Benirredrà és completa, i el 
més important és que tothompot gaudir i participar d’aquestes activitats, que és el nostre objectiu.
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Les ACTUACIONS MUNICIPALS que s’han dut avant per tal de mantenir els serveis públics, 
el nostre poble i entorn natural en bona qualitat, han sigut diversos.

Cal que anomenem les següents:

BENIRREDRÀ, BENEFICIÀRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
com són:

PLA EXTRAORDINÀRI DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2016, PER A INVERSIONS 
SOSTENIBLES: Benirredrà va ser beneficiària d’una ajuda de 71.872,14 €, amb la qual s’han 
dut a terme diferents actuacions de millora als carrers del municipi. Algunes d’elles són:

•	 Adequació i millora del c/ Gandia i Llarguer: amb la qual s’ha permès millorar els es-
cocells en mal estat, reparar l’asfalt d’aquests carrers per tal de tenir una major accessibilitat i 
seguretat dels veïns i veïnes de Benirredrà.

•	 Rehabilitació de la planta baixa de l’edifici de 
l’Antic Ajuntament: es van fer obres de condiciona-
ment i rehabilitació integral de la planta baixa de l’antic 
Ajuntament, el vestíbul i l’escala d’accés a la primera 
planta.

•	 Instal·lació de la des-
calcificadora en la xarxa municipal: gràcies a aquesta obra 
està permetent l’eliminació de calç en les canonades del muni-
cipi i en els habitatges, així com en les resistències dels electro-
domèstics, evitant obstruccions, estalviant en l’energia i allar-
gant la vida útil dels aparells.

•	 Renovació del nou entarimat de l’Aula de Cultura: el 
passat mes de febrer es va renovar l’entarimat a l’escenari de 
l’Aula de Cultura de l’Ajuntament. Una millora necessària per 
tal de mantenir els servies municipals.

•	 Manteniment del servei de neteja viària, tant 
de carrers i manteniment dels nostres parcs 
i jardins per un poble nét. Manteniment de tots 
els serveis necessaris del poble (enllumenat pú-
blic, senyalització, mobiliari urbà...). Millores 
de la senyalística vial del municipi. 

•	 Millores en l’enllumenat del poliesportiu mu-
nicipal: s’ha actuat en la renovació integral dels 
focus en les torres de llum del Poliesportiu Mu-
nicipal amb el sistema d’enllumenat LED, que 
suposarà un estalvi energètic i una baixada de la 
despesa elèctrica, millorant la visibilitat dels juga-
dors i entrenaments en les hores sense llum solar, 
fent d’aquesta manera un poble més sostenible.

Actuacions Municipals 2016-2017
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PLA MUNICIPAL D’INVERSIONS: L’Ajuntament de 
Benirredrà amb Pressupost Municipal propi ha invertit un 
import d’uns 30.000 € en:

•	 Instal·lació Panells Informatius en tres punts del poble, 
a la plaça de l’Església, Poliesportiu Municipal, i Passeig 
de les Palmeres, on tots esl veïns/es del poble, podran 
estar informats de totes les novetats i notícies importants 
i d’interès general.

•	 Instal·lació nou contenidor de Poda al c/ Llarguer. L’Ajun-
tament ha posat a disposició dels veïns/es un contenidor espe-
cífic per a dipositar les restes de poda. L’objectiu d’aquest nou 
servei és posar un recurs més als veïns, alhora que disminuirem 
el cost que significa abocar restes vegetals al contenidor.

•	 Actuació Neteja Zona Cova “Puntal Del Gat”:                 
l’Ajuntament de Benirredrà treballa intensament en 
matèria de mediambient. Aquesta vegada els serveis de 
manteniment han actuat netejant a la zona de la Cova 
del “Puntal del Gat” i voltants. D’aquesta manera pre-
tenem cuidar i conservar el patrimoni de tots, mitjançant 
aquestes intervencions mediambientals.

•	 Campanyes de desratització, desinsectació i polvorització. control 
de plagues (mosquit tigre, morrut roig i d’altres) i legionel·la, de 
manera intensificada i continuada, amb la neteja d’embornals, arbres, 
muntanya i camins i clavegueram.

•	Des de l’Ajuntament de Benirredrà 
seguim invertint i actuant sobre les pal-
meres del municipi. Actuant de manera 
continuada contra el Morrut Roig, per 
una qüestió de responsabilitat, conser-
vació i preservació de l’entorn natural 
amb el qual compta el Municipi de Benirredrà. Seguim treba-
llant i mantenint les zones verdes.

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.

•	 Treballs de manteniment i condicionament: 
Piscina Municipal. L’Ajuntament de Benirre-
drà, 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.
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PROJECTE DE MILLORA I REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 
amb una inversió de 180.995,43 €, mitjançant Conveni Singular, amb la qual s’està renovant 

íntegrament la zona vella del Cementeri Municipal (grups I, II 
i III). Com sabem, aquesta obra s’ha 
dut a terme degut a l’estat delicat que 
es trobava aquest sector del cementeri i 
per tant, l’Ajuntament ha actuat a temps 
rehabilitant-ho. Les obres començaren 
amb les exhumacions corresponents 
i posterior trasllat a un magatzem 

perfectament identificats i custodiats. A l’actualitat aquests treballs han 
finalitzat i ja s’ha procedit a la seva demolició i construcció dels nous 
nínxols, aquestes obres culminaran al mes d’octubre, per tal de deixar-ho 
tot envestit per a Tots Sants.

ATENCIÓ ALS VEÏNS I VEÏNES, PER A SER UN AJUNTAMENT PRÒXIM.
Atenció al públic de manera permanent a les Oficines 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 al web municipal per a gestionar 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, posseeix un servei de WhatsApp, 
663 755 741, 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

ACTUACIONS EN EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I EDUCACIÓ A BENIRREDRÀ: 
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..

L’Ajuntament invertirà fins a finals de 2017 més de 50.000 € per a  la contractació de persones 
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. 
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També s’està ajudant a les famílies en situació econòmica o social de risc mitjançant les ajudes 
d’emergència social. En definitiva, l’Ajuntament de Benirredrà, té com a prioritat seguir invertint 
en les persones, en serveis socials, ocupació, educació i cultura. 

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES ‘POST’ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’Ajuntament de Benirredrà va contractar un becari postgraduat 
dins del marc de les Beques “Postgrau” dins del programa de la 
Diputació de València, amb una subvenció de 6.000 €.L’objecte 
d’aquesta és la concessió d’una beca de formació de la modalitat 
“Post”, per a realitzar pràctiques formatives de postgraduats a 
l’Ajuntament de Benirredrà, durant 6 mesos.

VISITA A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, ÀREA DE CULTURA
A l’octubre de 2016, l’Alcaldessa de 
Benirredrà, Loles Cardona, acompanyada pel 
regidor de Cultura i Patrimoni, Rafa Ribot, 
juntament amb el regidor de Compromís per 
Benirredrà, Miquel Alèixit, van manifestat al 
diputat de cultura, Xavier Rius, la necessitat de 
posar en valor l’entorn de la Cova del “Puntal 
del Gat” i del patrimoni que s’hi troba, com 
són una ermita del segle XIV, poc estudiada. 
Un reclam a la Diputació perquè ens facilite 
mitjans econòmics i materials per tal d’estudiar el patrimoni de la cova i voltants, així com ajudes 
per a la seva adequació i millores.

VISITA TÈCNICS DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A LA 
COVA DEL “PUNTAL DEL GAT”

Una vegada la Diputació va atendre les nostres demandes, al mes de novembre els tècnics de 
Cultura i Patrimoni de la Diputació de València, i el tècnic de Patrimoni de la Universitat de 
València, van fer una visita insitu a la cova del “Puntal del Gat”, juntament amb l’Alcaldessa, 
Loles Cardona i el regidor de Cultura i Patrimoni, Rafa Ribot. Aquesta visita va servir per a posar 
les bases i organitzar el treball amb les dues institucions, per tal de dur a terme la tasca d’estudiar 
la zona i la seva rehabilitació. 
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ALTRES ACTIVITATS SOCIALS QUE S’HANT DUT A TERME A BENIRREDRÀ

•	 VISITA A BENIRREDRÀ, DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ ACI, 
Dª MARI LUZ HORMAZA. El 10 de novembre de 
2016 l’Alcaldessa de Benirredrà Loles Cardona, va re-
bre a l’Ajuntament als màxims representants del Centre 
Educatiu i Casa de l’Espiritualitat de les “Esclaves del 
Sagrat Cor de Jesús” de Benirredrà, Dª. Fina Martínez 
i D. Toni Pérez, acompanyats per Dª Mari Luz Hor-
maza. Mostra del bon enteniment, entre l’Ajuntament i 
el Col·legi, que seguiran col·laborant conjuntament per 
millorar l’Educació i la Cultura.

•	 NOU COMISSARI POLICIA NACIONAL A GANDIA. L’Alcaldessa de Benirredrà          
Mª Dolores Cardona i el Regidor de Serveis Municipals 
Emilio Falquet, en representació de l’Ajuntament de Be-
nirredrà van estar present 10 de novembre de 2016, en el 
nomenament i presa de possessió del nou Comissari de la 
Policia Nacional de Gandia, D. Àngel Alcázar Sempere. 
En l’acte també es va fer menció especial a D. Armando 
Jiménez Jiménez, qui fins ara ha sigut Comissari de Gan-
dia, per la seua dedicació i professionalitat.

•	 VOLTA CICLISTA VALENCIANA DE 
DONES. El passat 9 de març va tenir, el pas per 
Benirredrà, de la Volta Ciclista Valenciana de    
Dones on un total de 161 corredores d’elit van 
passar pel nostre poble. Fou una fita important, per 
a reivindicar i commemorar la lluita per la igual-
tat entre homes i dones. Sophie Duyck, belga, de 
l’equip Drops va guanyar aquesta eptapa on la lí-
nia de meta estava situada a Gandia. Tot un orgull 

per a Benirredrà per poder contar amb aquets esdevenients esportius que llancen el nom del 
nostre poble per tot arreu.

•	 CELEBRACIÓ DIA DE LA PAU I 
LA NO VIOLÈNCIA. Els/les alumnes 
de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, 
han celebrat, el passat 30 de gener, pels 
carrers del poble el Dia de la Pau i la 
No Violència. En acabar el recorregut, 
van llegir un manifest commemorant 
aquest dia, al balcó de l’Ajuntament de 
Benirredrà, on finalment han alliberat 
una coloma, símbol de la pau. Des de 
l’Ajuntament també ens sumen a aquest 
dia, per un món i una vida amb pau i 
convivència. 
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•	 TORNEIG BENÈFIC ASPANION: “BE-
NIRREDRÀ PROMESES”. Fa unes set-
manes uníem la solidaritat i l’esport, on el 
nostre objectiu era inculcar aquests valors 
als més xicotets i ho aconseguim. I com a re-
sultat d’açò, hem recaptat 12.516,25 € per a 
ASPANION, associació que ajuda a xiquets i 
famílies amb càncer, gràcies a l’esforç de to-
tes i tots. Des de l’Ajuntament de Benirredrà 
volem donar gràcies, pel vostre suport i a tots 
els organitzadors de l’esdeveniment que ho fet 
possible.  Amb aquets diners ajudarem a xi-
quets/es i a majors a pal·liar les conseqüències del càncer, els tornarem a veure somriure i tot 
açò és gràcies a vosaltres. 

I després d’aquesta gran noticia solament podem informar-vos que ja estem preparant el II 
Torneig Benèfic Benirredrà Promeses! 

•	 ASCENS DE L’AMATEUR, BENIRREDRÀ CLUB DE FUTBOL A 1a REGIONAL. 
El passat mes de maig, el Benirredrà Club 
de futbol en la categoria d’Amateur, es va 
ascendir a Primera Regional després d’una 
magnifica temporada on l’esforç i un bon 
equip han aconseguit els seus objectius. 
Un orgull per a tot un poble veure com el 
seu club de futbol estar en les categories 
més altes de la taula. 

La nostra enhorabona!!

Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les persones que han col·laborat aportant fotografies i 
articles. Sense la vostra participació no haguera sigut possible recopilar els records de tot un any.
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Beques a estudiants de Benirredrà:
“La Dipu et Beca 2017” 

VIII Convocatòria Premis 
als Millors Expedients Acadèmics 2017

De nou, l’Ajuntament de Benirredrà s’ha sumat el programa de la Diputació de València, “La 
Dipu et Beca”. Gràcies a aquesta iniciativa ens 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, 
oficines de l’Ajuntament, Biblioteca Municipal, etc.

D’aquesta manera el que pretenem des de l’Ajuntament 
és fomentar el treball al poble, entre la població més 
jove al llarg dels mesos de juliol i agost. Gràcies a aquets 
programes de formació podran agafar una experiència 
enriquidora. A més a més, aprendran de ben a prop com 
funciona un organisme púbic com és una institució pública 
com un Ajuntament. Entre els 2 becaris es troben: 

YASMIN BARBER SAHNOUNE
SERGI GONZALEZ MILLAN

L’Ajuntament de Benirredrà, mitjançant 
la Regidoria d’Educació, va convocar el 
passat 15 de juny, els VIII Premis al Millor 
Expedient Acadèmic a estudiants del municipi 
de Benirredrà. Una iniciativa que es celebra 
per vuitè any consecutiu i que premia l’esforç 
i dedicació durant tot el curs acadèmic. Una 
aposta del govern local de fomentar l’educació.
Les categories que s’estableixen són la 
d’Educació Secundària (ESO), Batxillerat o 
Graus Formatius i Universitat, amb un premi 
de 50, 100 i 150 €, respectivament, per al guanyador/a de la seva categoria. Aquesta recompensa 
és per a l’adquisició de materialeducatiu, informàtic i/o esportiu.
Aquest any han participat un total de 8 estudiants, 1 a la categoria d’ESO, 5 a la categoria de 
Batxillerat o Graus Formatius i 3 a la d’Universitat. Els guanyadors/esd’aquesta edició han sigut: 
en la categoria d’ESO, Pau Donet Mompó; en la categoria de Batxillerat, Maria Escrivá Orengo; 
i finalment en Estudis Universitaris, Eva Rubio Ballester.
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! És un orgull per al poble de Benirredrà poder comptar 
amb estudiants tant valuosos/es i que s’esforcen tant pel seu futur!
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Premis VIII Concurs de Redacció 
Ajuntament Benirredrà 2017

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 “VIII PREMIS REDACCIÓ 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ” para totes les persones interessades a participar en aquest 
concurs.
Es van presentar un total de 211 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 Daniel Cuesta Pascual, on va haver-hi tres 
finalistes que van ser: Águeda Bosch, Jasmine Kruger, Carla Cicuéndez Monzói. En la categoria 
de joves, Inés Martínez Doménechi en la d’adults, Gemma Aparisi Xaixo. El premi per a les 
redaccions guanyadores de cada categoria, va anar d’un diploma distintiu i un incentiu de 50 €, 
per a gastar-ho en material educatiu o llibres de lectura.
 El jurat que va estar compost per un representant de cada grup polític que forma el consistori, 
la bibliotecària de Benirredrà, una professora 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 estan 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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TERCERA FINALISTA: CARLA CICUÉNDEZ MONZÓ.
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SEGONA FINALISTA REDACCIÓ DE LA CATEGORIA INFANTIL: JASMINE KRUGER
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PRIMERA FINALISTA REDACCIÓ DE LA CATEGORIA INFANTIL: ÁGUEDA BOSCH.
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GUANYADOR REDACCIÓ DE LA CATEGORIA INFANTIL: DANIEL CUESTA PASCUAL.
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GUANYADORA REDACCIÓ DE LA CATEGORIA JOVES: INÉS MARTÍNEZ DOMÉNECH.
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GUANYADORA REDACCIÓ DE LACATEGORIA ADULTS: GEMMA APARISI XAIXO.
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Cognom Peiró (Peiron, Peyró)

El cognom Peiró és un cognom molt arrelat a Benirredrà. Actualment al poble, hi ha diferents 
famílies que porten el cognom Peiró.

Les primeres notícies que tenim del cognom daten de l’any 1625, quan trobem les 
amonestacions matrimonials, redactades en l’església parroquial de Benipeixcar (quinqui libri) 
entre Juan Peyron i Àngela Braco (veí ell de Benipeixcar i ella de Beniopa, amb tota probabilitat). 
D’aquest matrimoni hem trobat dos fills, un nascut a Benipeixcar (Juan Peiron Braco), i altre a 
Benirredrà (María Peyrón Braco),de la que  ja no tornem a tindre notícies. Serà la branca de Juan 
Peyron Braco la que donarà origen a les actuals famílies Peiró que trobem al poble.

Un gran problema el vaig tindre a l’any 1731, davant el document matrimonial entre Pasqual 
Peiró i Francisca Sanz, ja que al revisar l’acta matrimonial entre ells, observe que al ser redactada 
la mateixa, per part del rector de la població de Benirredrà, omet els noms dels pares de Pasqual 
Peiró. En canvi, sí anota els de Francisca Sanz (aquesta involuntària errada es produirà en molt 
poques anotacions). Davant de la falta d’aquesta essencial dada, la investigació va anar dirigida 
cap a la recerca de l’anotació de la defunció de Pasqual. Una vegada trobada aquesta, s’observa 
que tampoc es fa menció als seus pares, però indica que va fer testament. Ja tan sols quedava 
dirigir la recerca cap als protocols notarials a fi de trobar, bé una escriptura de l’esmentat testament 
o algun altre document públic en què poguera localitzar les dades dels pares. En la recerca de 
protocols notarials apareix una escriptura pública en la qual es deixa constància de la dot que 
María Donet, mare de Francisca Sanz, aporta en el seu nom al matrimoni a celebrar amb Pasqual 
Peyró, fill legítim de Josef Peyró i de Josefa Selfa. És en aquest document on descobrisc les dades 
dels pares de Pasqual Peiró i la seua procedència. Gràcies a aquest fet he pogut continuar amb la 
línia ascendent de l’arbre genealògic.

A partir d’ahí les referències són clares i arribem, sense cap tipus de problema, als actuals 
portadors del cognom Peiró a Benirredrà, dels quals hui trobem tres branques diferenciades:

-	Una primera branca és la formada pels descendents del matrimoni entre Valeriano Peiró 
Valls (1881) i Teresa Burguera Garcia (casats a principis del segle XX). Descendents d’aquesta 
línia tenim, hui en dia, les famílies Puchol-Peiró, Puig-Peiró i Peiró-Donet, residint a Benirredrà.

-	Una segona línia la trobem pels descendents de José Ramon Peiró Garcia, casat en dos 
vegades. Es va casar, en primeres núpcies, amb Cecília Lloret Pla, i amb qui va tindre quatre fills. 
En enviduar, va tornar a casar-se amb Quiteria Julio Sanz, amb qui tingué deu fills. Un d’aques-
tos fills, Francisco Peiró Julio, casat amb Anita Viñarta Garcia, donarà origen a l’actual família 
Peiró-Viñarta, dels quals hui en dia, tenim diverses unitats familiars al poble.

-	El tercer grup familiar el trobem amb el germà de l’anterior, Cayetano Peiró Garcia casat 
amb Gertrudis Julio Sanz. Com podeu observar, es va casar amb la germana de la dona del seu 
germà, i que també va formar una família nombrosa (si el germà va tindre catorze fills, Cayetano 
tindrà sis fills). Fer una observació sobre els cognoms, que seran els mateixos per part de germans 
i cosins, i per tant, durant aquesta època el cognom Peiró-Julio serà molt comú al poble. Descen-
dents d’aquesta branca hui en dia tenim les famílies Peiró-Gavilà, Peiró Llinares i Escrivà-Peiró.

Un cas a banda el trobem en Pedro Peyró (1665) casat amb Esperanza Sabater, que tenen 
un fill, Joseph Peyró, casat amb Barbara Peyró,de Benirredrà. Els portadors d’aquest cognom 
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deixaran de viure a Benirredrà, i durant generacions passaran a fer-ho en Ròtova i Alfauir. A 
l’actualitat, els portadors del cognom Peiró descendents d’aquesta línia s’han casat en persones 
de Benirredrà i aquesta branca del cognom que va aparèixer al poble i que va desaparèixer, ara ha 
tornat amb els descendents de Peiró-Fayos i Peiró-Pellicer.

Per tal de dur a terme la investigació de la recerca del cognom Peiró he visitat diversos 
arxius, que relacione a continuació:

AMB: Arxiu Municipal de Benirredrà. 

AHG: Arxiu Històric de Gandia 

Arxius parroquials de Benirredrà, Benipeixcar i Gandia. 

Servici Diocesà d’Arxius Parroquials de València.

Menció especial vull fer a les famílies Peiró actuals, per la seua ajuda i disposició en 
l’obtenció de dades en el meu estudi. És un treball laboriós fet amb molta dedicació i estima que 
espere els agrade.

També m’agradaria ressenyar que a Benirredrà hi ha altres branques familiars que porten 
el cognom Peiró, no obstant davant la falta d’informació d’estes famílies, ha estat impossible la 
confecció d’un arbre genealògic relatiu a ells. Espere, en un futur no massa llunyà poder cercar la 
informació pertinent i confeccionar la genealogia corresponent.

J. Cardona

Segons l’ “Instituto de História y Heráldica Familiar” diu per a el cognom Peiró:

“Apellido, relativamente frecuente y registrado sobre todo en Valencia, siendo notable su presencia 
en Barcelona, Madrid, Alicante, Zaragoza, Lleida, Castellón y Teruel, y menor en Tarragona, 
Murcia, Girona, Huesca, etc. Procede del nombre latino –Petrus-, “piedra”, que dio origen, entre 
otros, al nombre –Peire-, variante antigua que se usó en Catalunya y en el Languedoc, de la 
que deriva la forma hipocorística Peiró. Familias Peiró se hallaron entre las que repoblaron 
el antiguo Reino de Valencia, una vez conquistado por Jaime I de Aragón, levantando casas en 
Valencia (1354), Camí d´Alboraia, Sant Mateu (1379), Vila-real (1415), etc.  Los García Carraffa, 
en su obra “El Solar Catalán, Valenciano y Balear”, dicen que unos Peiró tuvieron su casa solar 
en la ciudad de Barcelona, con líneas en otras localidades catalanas y en Valencia. En Aragón, 
según el censo de hogares de 1495, había casas de Peiró (Peyró) en Zaragoza, Otón, Barrachina, 
Berrueco, Encinacorba, Moyuela, Nogueras, Tornos, Acered, Fraga, etc. Fco. Antonio Peiró, 
nacido en Molina de Aragón (Guadalajara) en 1659, fue Alcalde por los Nobles en 1690 e 
Hijodalgo en 1681; era hijo de Miguel Peiró, nacido en Acered (Zaragoza) en 1625, Alcalde de la 
Sta. Hermandad en Molina de Aragón, en 1667. Ferrer Peyró, Burgués de Manresa (Barcelona), 
asistió a las Cortes catalanas de 1442, por el Brazo Real. Armas.- El “Repertorio de Blasones de 
la Comunidad Hispánica” recoge para Peiró, en primer lugar: En oro, una cruz grande, de gules, 
que toca con sus extremos los del escudo y endentada hacia adentro.”
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En oro, una cruz grande, de gules, que 
toca con sus extremos los del escudo y 

endentada hacia adentro
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Joseph Peyró Sabater
Casats 13/11/1726 Benirdrà

Bárbara Peyró Bañuls

Pedro Peyró
naix aprox. 1665

Esperanza Sabater

Joseph Peyró Peyró
13/07/1730 a Benirredrà
Mariana García Balbastre

Joseph Salvador Peiró Reig
01/04/1783 a Alfauir
Josefa Climent Artés

José Blas Peiró Balbastre 
12/05/1832  a Alfauir

Leonor Alonso Cloquell

Atanasio Mig. Peiró Alonso
31/05/1874 a Alfauir

Asunción Estruch Cloquell

Miguel Peiró Estruch
24/06/1903 a Alfauir

Natalia Morant Balbastre

Isidro Peiró Morant
19/10/1937 a Alfauir
Josefa Fayos Fornés

María José Peiró Fayos
09/07/1966 a Rótova
Joaquín Carbó Braco

Casats 01/01/1831 a Alfauir
Joaquina Balbastre Balbastre

Casats 20/12/1849 Almiserat
Mª Fca. Camarena Morant

Blas Salvador Peiró Climent 
03/02/1812 a Alfauir

Salvador Peyró García
26/01/1755 a Rótova

Theresa Reig Jordá

Juan Bta. Peiró Camarena
14/06/1856 a Alfauir

Josefa Camarena Artés

A. Vicente Peiró Camarena
24/11/1893 a Alfauir

Leocadia Pellicer García

Juan Peiró Pellicer
22/08/1932 a Alfauir
María Escrivá Escrivá

Rosa Ana Peiró Escrivá
31/03/1967 a Benirredrà

José Manuel Seguí González

Ana María Peiró Fayos
16/05/1970 a Rótova

Salvador Puig Tarrazona

Daniel Carbó Peiró
12/10/1985 a Gandía

Natália Carbó Peiró
25/05/1991 a Gandía

María Peiró Escrivá
06/05/1964 a Benirredrà

Bautista Aparisi Puig

Adrián Aparisi Peiró
15/07/1991 a Gandía

Sara Seguí Peiró
29/09/1994 a Gandía

Ana María Puig Peiró
08/10/1996 a Rótova

Carles Puig Peiró
10/02/2003 a Rótova
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Contracte d’Arres i Dot: 
Un Document Notarial al Benirredrà de 1731

Fa molts anys existia aquesta formula d’aportació material per a la constitució del matrimoni, 
el dot l’aportava la dona i les arres eren l’aportació que feia l’home. Hui a quedat com una part 
ritual de la cerimònia del matrimoni tan solament apta per a nostàlgics.

El dot és el patrimoni que la futura casada o la seva família lliuren al promès, estant en molts 
casos proporcional a l’estatus social del futur marit. El seu significat, segons diferents cultures, 
bé seria el de contribuir a la manutenció de la mateixa promesa o contribuir a les càrregues 
matrimonials. En qualsevol cas, el dot s’atorga a l’home qui administra durant la durada del 
matrimoni i de produir-se el repudi, la separació o el divorci hauria de tornar-ho. 

El contracte d’arres és un contracte privat mitjançant el qual es lliura una quantitat de diners 
a compte, que pot arribar fins al 10 per cent del preu total, per garantir al comprador i al venedor 
que hi haurà una compravenda posterior d’un bé. Se sol utilitzar en la compravenda de terrenys i 
habitatges, a banda del contracte matrimonial. Normalment es pacten les arres penitencials, però 
n’hi ha de dos tipus:

Contracte d’arres penitencials: per mitjà d’aquest contracte el comprador pot renunciar a 
la compra del bé, abans que se signi l’escriptura pública o el contracte, perdent només la quantitat 
lliurada. El venedor també hi pot renunciar, però en aquest cas ha de tornar el doble de la quantitat 
lliurada pel comprador. D’aquesta manera, no s’arrisca tot el capital que intervindria en l’operació.

Contracte d’arres confirmatòries: amb la signatura d’aquest contracte la compravenda 
queda pactada definitivament sense que cap de les parts es pugui fer enrere d’una manera unilateral. 
En aquest cas, si una de les parts incomplís el contracte, hauria d’indemnitzar l’altra pels danys i 
els perjudicis causats.

Al següents documents, veiem un acta notarial en que es tracta el matrimoni com una 
operació comercial, la mare de l’esposa fa aportació de la dot que en total puja a 48 lliures i 2 
sous i que majoritàriament fa l’aportació amb roba de casa per poder fer possible l’habitatge de la 
casa (llençols, tovalloles, brials, mantons, mantes, ...). L’home farà aportació de les arres que en el 
contracte matrimonial (conforme s’especifica al text es correspon amb la desena part del total dels 
bens de la hisenda matrimonial. El lloc on es celebra el matrimoni és Benirredrà i l’època 1731. 
Els dos membres del matrimoni renuncien a tots els drets que els pogués donar la llei al respecte i 
pacten a l’escriptura notarial el que ha de passar en les arres i el dot en cas de ruptura del matrimoni 
per enviduament o bé per divorci. 

J. Cardona
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España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Archivo Histórico de la Nobleza. OSUNA, C.1207, D.21
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Maria Gavilà Cabanilles, 
Maria la Morena

Diuen que al nàixer experimentem el primer joc d’atzar de la vida. Ninguna persona, abans de 
nàixer, sap quins braços la bressolaran, quines veus la dormiran ni  quines mans l’acompanyaran 
en les seues primeres passes. I és que, la família, a diferència de les amistats, no es tria. Jo no la 
vaig escollir, però vaig tindre la sort de caure al mig de la família Peiró Gavilà. Si coneixeu a ma 
uelo -Paco Peiró, El Vagonero- i vàreu conéixer a ma uela -Maria Gavilà, La Morena- entendreu 
perfectament la magnitud de la meua fortuna; una sort superlativa que compartisc amb la meua 
família, que alimenta les arrels del nostre arbre familiar i ens fa créixer com a persones. I de la 
mateixa manera, entendreu que, com a néta, el mínim que puc fer és dedicar-li a ma uela unes línies 
en aquest llibre, el llibre de festes del poble que l’ha vist nàixer, d’un poble del que ella es sentia 
orgullosa i que va ser l’escenari predilecte de la seua trajectòria vital. 

Avui em permet parlar en boca de tots els seus fills i filles, nebodes i nebots, néts i nétes, 
cunyades i cunyats, perquè més enllà del vincle familiar, compartim la immesurable gratitud i 
l’amor infinit per aquella dona que va ser (i és) un pilar fonamental en la vida de cadascuna de 
nosaltres. I si aquestes són les raons íntimes d’aquest homenatge de paper, també hi ha d’altres 
menys profundes... Benirredrà va ser còmplice i partícip de la història de ma uela. I al mateix 
temps, les seues experiències i vivències composen la història del seu estimat poble, en tant que la 
història d’un lloc s’escriu amb les històries de les persones que l’habiten. 

La seua història és la història d’una dona que, com moltes altres dones, es va deixar la pell 
treballant per a tirar endavant a la seua família. La història d’una dona que, com la majoria de la 
seua generació, va viure en primera persona què és la fam i va aprendre el que val un plat de calent 
damunt la taula. La història d’una dona que, arrel d’això, li va atorgar una importància tan gran al 
menjar, que va arribar a convertir la cuina i les seues receptes en l’eix vertebrador de la seua vida. 
Les setmanes succeïen al voltant d’un menú deliciós que rematava amb la paella dels diumenges. 
El canvi d’estació arribava als nostres paladars gràcies als plats amb els que a cada temporada 
ens delectava. Les festes eren un festival gustatiu marcat per les coses típiques de cada moment: 
pastissets i casques per Nadal, bunyols per Falles, mones i embotit per Pasqua, conserva de tomaca 
i gelats per l’agost... 

La seua memòria, com ella, tenia gust, olfacte, sentiment i bona traça. I es que fins i tot recordava 
la dolçor d’aquell meló d’Alger que, el 3 d’agost de 1961, la nit abans de que nasquera la seua 
primera filla, va encetar el seu Paco. Fins i tot recordava el tamany de la bajoqueta que collia just 
abans de posar-se de part del seu Antoniet... Tal i com em contava ella i encara recorda ma uelo, 
quan eren joves, la seua vida quotidiana girava al voltant de tota una sèrie de treballs amb els que 
garantien que a les seues tres filles i als seus tres fills no els faltés de res. Juntament amb ma uelo 
Paco, va capitanejar la criança d’una família nombrosa a la perfecció, una criança que ens ha 
deixat un fum d’anècdotes i “passaetes” que conformen la nostra història familiar. 

La seua experiència com a mare la va convertir en una uela especial... Ella va tindre un paper 
protagonista en la meua infantesa, va ser responsable de que la xiqueta que vaig ser, cresquera 
envoltada d’estima, atencions i diversions. I al igual que jo, el meu germà, la meua germana, les 
meues cosines i cosins, van gaudir del mateix privilegi, el de tindre una uela tan autèntica i tan 
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artista com ella. Nosaltres anàrem creixent i, com és llei de vida, ella també, però el pas del temps 
no va esborrar ni una miqueta eixe caràcter alegre i vivaç que la definia i la feia única.  

Com no pot ser d’altra manera, guarde el calaixet de la memòria plenet de moments amb ma 
uela. Si tanque els ulls encara la veig amassant la pasta per a fer pastissets per a tota la família; si 
tanque els ulls encara sent les seues rialles al costat de la seua Consuelo i el seu Paco; si tanque els 
ulls encara sent l’olor de les floretes de gessamí que les vesprades d’estiu es posava al pit amb una 
agulla; si tanque els ulls encara assaborisc els seus menjars... I sense tancar els ulls encara la sent 
ben propet meu. 

Dona, mare, tia, uela... ella va ser tot això i més, perquè per a tots i totes nosaltres va ser una 
mestra de la que aprendre, un exemple a seguir, un mirall en el que voler reflectir-nos. Ma uela em 
va ensenyar que la felicitat està en les coses xicotetes, en el fet de poder compartir el dia a dia amb 
la gent que estimes. Tenia eixa gran virtut de convertir qualsevol moment quotidià en un moment 
especial, de celebrar les coses diàries amb alegria i il·lusió. Amb el seu exemple li va donar forma i 
profunditat a conceptes com humilitat, generositat i bondat. Amb el seu carisma innat i el seu paper 
matriarcal, va construir un lligam entre la seua família que ens uneix i ens fa fortes. Tenim el seu 
referent i, tot i que el llistó el va deixar ben alt, hem assumit el relleu de la seua inestimable tasca, 
un treball que passa, inevitablement, pel propòsit de ser cada dia millors persones, tan bones com 
Maria La Morena i Paco El Vagonero.

Ara que s’acosten les festes del poble, és impossible que no ens ressonen les seues paraules i el 
seu comboi... Com si la sentirem: “Paco, baixa la taula de dalt que el dia Sant Llorenç soparem 
al carrer” “Irene, escriu-me la lletra dels Goigs de Sant Llorenç que hi ha qui no se la sap i jo 
vull que se l’ensenyen!” “Carinyo, vindràs a festes? La uela farà un pà relleno pa sopar que 
estarà ole! També farem dàtils rellenos i unes tomaques que em portarà el tio Tano que pareixen 
caramelo de lo bones que són! Ja voràs que bé, vénen tots! Tots juntets, com li agrà a la uela!”

Isabel Gadea i Peiró 
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En els últims anys, les col·laboracions que he publicat en aquest llibre de festes han estat 
dedicades a recollir històries referents a personatges amb relació real o fictícia amb Benirredrà, 
buscant amb això despertar l’interès per aspectes desconeguts del nostre poble.

En aquesta ocasió, em vaig a prendre la llibertat d’aprofundir en un tema tan ampli i complicat 
com és la convivència, i que, encara que no ho semble, té molt a veure amb allò real i fictici, perquè 
és difícil determinar on acaba la veritat i comença la mentida, en la nostra relació personal.

Molt s’ha escrit sobre aquest tema, i com a mostra dos exemples. Un, el classicisme de Nietzsche, 
quan afirma que,

... en una paraula, el voleteig incessant entorn de la flama de la vanitat és fins a tal punt regla 
i llei, que a penes hi ha res tan inconcebible com el fet que haja pogut sorgir entre els homes 
una inclinació sincera i pura cap a la veritat ...

I d’altra banda, el famós escriptor Carlos Ruiz Zafón, quan en la seua última novel·la, escriu,

... Segons es mire, en aquest sainet de mones vestides de seda que és el món, la falsedat és 
l’argamassa que manté unides totes les peces del pessebre. La gent, ja siga per por, interès o 
papanatería, s’acostuma tant a mentir i a repetir les mentides dels altres que acaba mentint fins 
quan creu que diu la veritat. És el mal del nostre temps. La persona sincera i honesta és una 
espècie en vies d’extinció, com el plesiosaure, si és que va existir alguna vegada ...

Així doncs, queda clar que viure és fàcil. Conviure resulta especialment difícil; exigeix anar 
amb la veritat per davant,   sensibilitat amb els altres i sentit de la coresponsabilitat. Conviure, en 
definitiva, significa viure una vida més humana, obrir-nos al diàleg i a la solidaritat cap als altres. 
L’ésser humà en si mateix és comunicació i convivència. Sense aquestes dos condicions la persona 
no creix ni maura; és més, es deshumanitza, degradant-se fins a límits insospitats. Ara bé, el saber 
conviure no s’improvisa, exigeixun   aprenentatge llarg i laboriós que implica diàleg, tarannà solidari 
i esperit fratern. I és una tasca que necessita el temps de tota una existència humana. Qui aprèn a 
conviure, aprèn a ser persona. I a hi està el quid de la qüestió; és tan fàcil caure en l’engany, creient 
ú que està preparat per conviure, quan en realitat no ho està!.

Ens enganyen les persones, els animals i les coses.

Harry Houdini, va deixar bocabadat el públic a l’hipòdrom de Nova York el 1918, en aconseguir 
la desaparició de Jennie, una elefanta de 2,7 tones. La tapava amb una cortina, disparava a l’aire, 
queia la cortina i l’animal desapareixia.

L’explicació és del tot senzilla, segons el llegendari mag:

... El que els ulls veuen i el que els oïts senten, és el que la gent creu ...

Conviure
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Si important és educar per adquirir consciència del que ú és i representa davant la vida, i tenint 
en compte que la família és l’àmbit on primer s’aprèn a conviure, a compartir, a suportar, a ajudar, 
a voler, a despertar el sentiment de pertinença, en definitiva; la tasca educativa ha de contribuir a 
afermar aquests impulsos i així créixer en la maduració d’una llibertat responsable, reconeixent 
que vivim amb els altres, al costat d’altres, sent dignes de la nostra estima i afecte. Per desgràcia, la 
propagació de la mentida, a part de deshumanitzar-nos, ens desestabilitza com a espècie pensant. Per 
tant, en la veritat, podrem reorientar les nostres prioritats de convivència i entesa, de reconstruir un 
pacte de sociabilitat, d’enfortir la creació de societats obertes, equitatives, inclusives i pluralistes. 
Al cap i al fi, tots som necessaris i imprescindibles. La mentida no.

        

       Pasqual Ivars
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La Violència de Gènere
A hores d’ara no ens queda cap dubte que la violència contra les dones ha estat i és una forma de 

dominació i sotmetiment de la dona a l’home i no deixa de ser altra discriminació a la que es veuen 
sotmeses les dones i que d’una manera o d’altra ha estat tolerada, deforma encoberta, fins a no fa 
massa temps. No són freqüents les denúncies al respecte per tot un seguit de motius que passen per 
la por o per la vergonya que solen produir aquests fets. 

A l’actualitat i a pesar que cada any van augmentant les víctimes de la violència de gènere, 
normalment les dones, i que tots considerem estos fets com una lacra social de gravetat immensa; 
tots entenem que es un problema que s’ha de solucionar i que cadascú ha de posar allò que estiga 
de la seua part i buscar una solució que moralment ha de ser acceptada i duta a terme per allò que 
anomenem “classe política”. 

La desigualtat de gènere ens ve determinada per pautes antiquíssimes, ja siguen de caràcter 
cultural, social, econòmic, ètic o religiós, que sovint van perpetuant la condició d’inferioritat que 
tradicionalment es ve assignant a les dones en els més diversos àmbits de la vida, com la família, 
el treball i la societat en general. Normalment les relacions entre home i dona no són unes relaci-
ons d’igualtat d’oportunitats, ni d’igualtat en el treball; predominen les raons de prestigi que fan 
que els més forts s’aprofiten del marc de gènere creat per tal d’anar perpetuant-se al poder, fent 
que vaja creant-se una dependència i inseguretat en els més diversos àmbits i que cada vegada 
siga més difícil que les desigualtats s’eradiquen i que continuen sent una lacra social que segueix 
avergonyint-nos.  

No fa massa temps la jurisprudència encara legitimava certes accions que per no ser massa vi-
olentes les tolerava, com el fet de cridar o bufetejar a la parella amb la intenció de demostrar una 
superioritat física, ja que moltes vegades no era ni moral ni intel·lectual; o bé tolerant les accions 
violentes contra els adúlters, com qualsevol nació islàmica medieval, justificant-ho com la neteja 
de l’honor personal. 

Es veritat que la llei, la política, la societat, la jurisprudència cada vegada són menys tolerants 
amb aquestes actituds; però no deixen de ser iniciatives que es troben amb accions ja fetes i el que 
fan es penalitzar. Tal vegada encara no s’ha utilitzat degudament la primera i més efectiva de les 
mesures: l’educació. 

És cert que es convida a les dones a que no guarden silenci davant la violència de gènere, que 
no siguen tan comprensives amb les seues parelles i que no perdonen estes actituds violentes, la ja 
coneguda tolerància zero amb els maltractadors. En definitiva, es convida a les dones a denunciar 
els maltractaments. La societat en general ha de manifestar la seua repulsa contra tot tipus de con-
ducta de caràcter violent. 

A l’Estat Espanyol, als darrers anys, són assassinades una mitjana d’unes 60 dones a l’any per 
les seues parelles o ex-parelles. És ací on trobem l’aparició del major nombre de casos de violència 
de gènere en eixa relació de parella, bé dintre del matrimoni, del festeig o de les diferents formes 
d’emparellament. 
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Que aquesta situació afecta al legislador és un fet i no tenim cap dubte que, l’ordre de protec-
ció de víctimes de la violència domèstica aprovada el 31 de juliol de 2003, que inclou les ordres 
d’allunyament i mesures d’assistència i protecció social, ha donat un primer pas en la recerca de 
solucions i en la no-tolerància de les agressions a les dones, i ha deixat de ser tractat com un tema 
privat a ser considerat com un tema d’importància pública i com a tal ho tracten els polítics en la 
seua agenda. 

Fer que la ruptura entre parelles no produïsca víctimes seria un fet molt important en la lluita 
contra la violència de gènere en l’àmbit familiar. Al respecte és de màxima urgència que hi haja 
un pacte d’Estat contra allò que anomenen violència de gènere. Este projecte no resoldrà comple-
tament els conflictes que es produeixen entre les parelles ni eradicarà completament la violència 
de gènere; però crec que ajudarà a millorar-lo i que per tant disminuirà paulatinament la violència 
contra les dones. 

Ximo Carbó Camarena   
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Millor Caminar
Si el powerwalking, o comunament conegut com caminar, li ha guanyat la partida al running, 

ara sembla que el senderisme s’ha convertit en l’esport de moda.

Durant una jornada de senderisme s’usen els mateixos músculs (o fins i tot més) que en l’atletisme 
o la natació -els dos esports considerats més complets-, i es millora la força, la resistència, l’equilibri 
i la coordinació. A més, no pateixes el mateix impacte en les articulacions que amb el running. Per 
si això fora poc, explorar la natura que ens envolta té beneficis psicològics i cognitius.

De fet, els experts asseguren que gaudir dels espais naturals pot tenir efectes positius en el 
benestar tant físic com mental. Caminar pel bosc o la muntanya, augmenta la concentració, redueix 
l’estrès, elimina els pensaments negatius i facilita conciliar la son, el que es tradueix en millor ànim 
i aspecte. Seran estes les raons per les quals tantes celebrities el practiquen? El que sí tenim clar 
és que el senderisme és un gran aliat per a la nostra pell. Aquests són alguns dels seus beneficis.

Redueix l’estrès i rejoveneix la cara.

Una manera fàcil i natural de rejovenir la pell és gaudir d’un lloc amb arbres. En un estudi 
recent realitzat amb un grup d’estudiants, els que van ser enviats a un bosc durant dues nits van 
presentar nivells més baixos de cortisol (una hormona que s’allibera amb l’estrès) que els que van 
passar aquest temps a la ciutat. Fins i tot el simple fet de contemplar la naturalesa per una finestra 
s’associa a nivells més baixos d’estrès.

Aquesta relaxació que sent el teu organisme pot rejovenir la pell, evitant que apareguen 
imperfeccions com l’acne, arrugues prematures o pell seca -tots símptomes d’un estat de 
nerviosisme.

Calma les irritacions.

Corporals i emocionals. Les tensions de la faena, l’estrès diari i els problemes personals poden 
tenir conseqüències negatives en el teu cos, com malalties intestinals o irritacions a la pell. Una 
caminada per un entorn a l’aire lliure, poden alleujar aquests símptomes tan molestos i reduir els 
nivells d’irritació.

Reforça el sistema immunològic.

El senderisme millora la circulació sanguínia, disminueix el colesterol i els triglicèrids, i millora 
la capacitat antioxidant. A més, la pell que entra en contacte amb la natura està millor preparada per 
fer front a les impureses que suren en els ambients contaminats i, per tant, lluir un aspecte més sa.

Si vols començar a fer exercici, aprofita el bon temps i descobreix les meravelles que et pot 
aportar la natura que ens envolta. És recomanable programar com a mínim una ruta a la setmana.

Des del Club La Terreta, estem disposats a ajudar-te.

      La Junta Directiva C.E.M.E. La Terreta 
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La Pols dels Filòsofs Grècs
       Abans de començar la Civilització grega, els grecs eren una barreja de la Civilització 

Minoica (instal·lada a l’illa de Creta), la Civilització Micènica (situada a la ciutat de Micenes) i 
de la Civilització Troiana (emplaçada a la ciutat de Troia). En realitat, tenint en compte el poema 
èpic “La Iliada” d’Homer, el qual recull la lluita entre les tribus d’aqueus i el poble troià, aquest 
poble va ser incomunicat fins que l’Ulisses, guerrer, valent i astut, va conquerir a Troia mitjançant 
el famós truc del cavall de fusta. Cap a l’any 1100 a.J. foren destruïdes totes les civilitzacions 
mitjançant la invasió  de les tribus dòries. A causa de tot això i el creixement considerable de la 
població, els grecs  s’expandiren a les costes de la Mediterrània: uns anaven a la Mediterrània 
Oriental on colonitzaren les ciutats con Milet, Samos, Clazòmenes i Efes, i d’altres a la Mediterrània 
Occidental, on formaren Elea i Grotona a la Magna Grècia (avui situada al sud d’Itàlia) i endemés 
les ciutats de Siracusa, Leontins i Agrigent (avui estan situades a l’illa de Sicília).

      Al segle VI a.J. els grecs van descobrir la raó, en realitat, va néixer el filòsof. Els primers 
filòsofs s’abracen al principi físic i únic (en grec Arkhe) deixant a banda els principis dels mites 
i de les faules. Aquests filòsofs s’anomenaven “monistes”.  Els primers filòsofs grecs vivien a la 
ciutat de Milet (a l’Asia Menor), de fet s’anomenava l’Escola de Milet, de la qual eren membres 
Tales i els seus deixebles com Anaxímenes i Anaximandre. TALES (624-543 a.J.) va néixer a Milet 
(ciutat jònica de les costes de l’Asia Menor). Ell ensenyava mitjançant la demostració deductiva. 
Tales de Milet per un costat va estimar l’altura de la piràmide egípcia de Keops, i, per altre va 
avaluar la longitud entre la costa i un vaixell que navega pel mar Egeu. Al camp de l’astronomia, 
va predir un eclipsi de sol. L’arkhe era l’aigua, es a dir, tot provenia de l’aigua. Tales de Milet, va 
ser considerat el primer dels set savis de Grècia. ANAXÍMENES (586-526 a.J.) tenia un principi 
físic i únic que era l’aire, però per a  ANAXÍMEDRE (610-547 a.J.) era “l’aporion”, el qual 
és una substància infinita i indeterminada. Ell va crear el primer mapa a la terra, a causa de les 
explicacions dels mercaders, i, a més ell diu: “que els mons han sorgit evolutivament”, de fet, fou 
el primer filòsof de l’evolució.

      Els perses (situat a Irà), com a guerrers van anar a Asia Menor fins a les colònies gregues 
de Jònia, en veritat, es van enfrontar perses contra grecs. Aleshores, els filòsofs grecs tenien 
dues vessants, d’una banda (com Pitàgores) forçaren a l’emigració, d’altra (com Heràclit) es van 
romandre a la seua ciutat natal.PITÀGORES (582-500 a.J.), matemàtic, místic i músic. Ell va 
néixer a l’illa de Samos (a Jònica), va emigrar i s’estableix a Grotona (Magna Grècia) on ell i els 
seus deixebles van fundar l’Escola de Pitàgores. Tenien com a lema “totes les coses són nombres”. 
D’altra banda, el filòsof jònic HERÀCLIT (550-476 a.J) va nàixer i morir a la ciutat d’Efes. Ell 
expressava que “totes les coses de l’univers estan canviant. L’Arkhe era el foc. A ell s’oposà el 
filòsof PARMÉNIDES d’Elea (540-470 a.J) deixeble d’Heràclit, ell va afirmar que si tot canvia, 
aleshores, en què consisteix la realitat, endemés, “Els sentits arrepleguen aparences de les coses, 
però, la raó arreplega l’essència (l’Esser), per tot això, va començar la metafísica.  ZENON (490-
430 a.J) filòsof i deixeble de Parménides, ell va nàixer a Elea (Magna Grècia). Zenond’Elea és 
cèlebre per la paradoxa d’Aquiles i la tortuga. Aleshores, va començar el concepte de l’espai i el 
temps.
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Mentre passava això, les ciutats independents o Polis, s’agrupaven formant un idèntic espai 
geogràfic sota la mateixa llengua, “el grec”, la qual es dirà “la Civilització grega”. A partir del 
segle VII a.J. apareix la polis d’Atenes amb unes sèries de reformes legislatives com “el codi de 
Draco” (draconià), “la constitució de Salo” (Salònica) i el sistema de la “Tirania”. Pisistrat fou 
un tirà d’Atenes. Durant el segle V a.J. a Atenes va tindre lloc “El segle d’or de la cultura grega” 
sota el govern de Pericles. Tot això va ser possible per la replegada dels tributs de les ciutats (La 
Lliga de Delfos). Pericles va portar una nova recerca intel·lectual. Va ser el fundador del sistema 
democràtic a Atenes, aleshores, va proclamar la igualtat dels ciutadans i van aparèixer uns filòsofs 
radicals respecte als anteriors (els sofistes), ja que es preocupaven més de la democràcia que el 
principi físic i únic. Pericles va donar una situació extraordinària referent al món de les lletres 
com, al teatre (d’Esquil, Eurípides i Sòfocles), la història (Heròdot i Xenofonte) Durant les guerres 
Mèdiques (els perses contra els grecs). A Atenes es van cremar moltes construccions públiques, 
llavors, Pericles va tindre que construir els temples del Partenó (estil dòric) i de la Victòria Aptera 
(estil jònic). Per altra banda, va donar feina als escultors com Políclet, Miró i Lísip.

   Com hem vist abans, els filòsofs monistes tenien un ARKHE, els jònics donaven solucions 
cosmològiques (aigua, aire, aporión), l’escola de Pitàgores solucions matemàtiques i el filòsof 
Heràclit i els seus deixebles eren solucions metafísiques. Ara bé, per contra, els filòsofs 
pluralistes pensen que els elements de que està formada la matèria són més d’ú. Realment els 
pluralistes també tractaven de conciliar el contra-sentit d’idees entre els filòsofs metafísics. El 
filòsof EMPÈDOCLES (490-430a.J.) va nàixer a Agrigent (illa de Sicilia), ell afirma que els 
elements bàsics que constitueixen la matèria són quatre: la terra, l’aigua, el foci l’aire. El filòsof 
ANAXÀGORES (500-428 a.J.) va nàixer a Clazòmanos (la Jònica), a causa de la invasió dels 
perses, ell es va traslladar a Atenes, on va fer amistat en Pericles. Anaxàgores creia que el món es 
componia d’una infinitat de partícules mínimes. Tot això, va portar a l’escola de l’atomisme, el 
qual prové del grec “àtom” (indivisible i menut). Els precussors de l’atomisme foren LEUCIP de 
Milet i el seu deixeble DEMÒCRIT de l’Abdera. Al llarg de la història, es va descobrir que l’àtom 
no es indivisible sinó que està compost d’una sèrie de partícules indivisibles.

      Mentrestant a Atenes, a causa de l’esplendor de la cultura, es va imposar la filosofia, en 
realitat, va tindre lloc els grans filòsofs grecs com Sòcrates, Plató i Aristòtil.SÒCRATES (470-399 
a.J.)va nàixer i va morir a Atenes. Ell fou condemnat a beure cicuta. Expressava frases irònicament 
com “conèixer-te a tu mateix” i “només sé que no sé res” Un dels seus deixebles fou PLATÓ (427-
347 a.J.) que va viure molts anys a Atenes on tenia la famosa escola “La Acadèmia”. Per a Plató 
l’Arkhe és “la Idea”. Ell és un dualista i diu: el món es baralla entre dos mons, el món de les idees i 
el món sensible. Després de les guerres Mèdiques (500-475 a.J.) aparegué la guerra del Peloponès 
(431-404 a.J.) A causa de les guerres per tot arreu, apareixen greus tensions socials a les Polis, 
de fet, a Grècia entra un empobriment, per tot això el rei macedoni Filip II i el seu fill Alexandre 
van envair Grècia. Després de l’assassinat de Filip II, el rei Alexandre el Gran, va tindre com a 
educador ARISTÒTIL (384-324 a.J.). 
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El filòsof Aristòtil va ingressar primer com a deixeble i desprès com a professor a l’Acadèmia 
de Plató a Atenes, a continuació va fundar a Atenes una pròpia escola que es diu “El Liceu”. 
Aristòtil va crear la lògica formal i va escriure l’obra “organon”, on va estudiar les preposicions i els 
connectors com conjuntor (i)  i disjuntor (o). Fins al cap de vint i dos segles, el matemàtic George 
Boole (1815-1896 d.J.) el va estructurar matemàticament.  Més tard es va utilitzar pel hardware de 
l’ordinador. Alexandre va morir a Babilònia, aleshores va sorgir la civilització hel·lenística. Ella 
estava banyada per la llengua grega. Entretant, van aparèixer a Atenes diverses escoles filosòfiques 
com l’epicureisme, fundada pel filòsof EPICURI de Samos, l’estoïcisme, instituïda pel filòsof 
ZENÓ de Cition i l’escepticisme creada pel filòsof PIRRÓd’Elis, els quals tenien la mateixa 
finalitat: “proposar un criteri de comportament per a viure feliç”.        

José Bretó.
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Evolució demogràfica de Benirredrà durant 
el segle XVIII.

A hores d’ara podem afirmar que el segle XVIII valencià, des del punt de vista poblacional 
va estar considerat com d’un creixement excepcional. Encara que els especialistes en la matèria no 
es posen d’acord a l’hora de quantificar-lo. 

Sense cap dubte la població de Benirredrà començà a créixer des de mitjans del segle 
XVII, una vegada passats els efectes de l’epidèmia de pesta de 1647-48 (on van morir entre la 
quarta i la tercera part de la població) des d’aleshores el creixement poblacional serà constant i 
particularment notable als darreres anys del segle. No obstant hi ha un desconeixement generalitzat 
del creixement de la població durant aquest període (per una manca de recomptes) coneixem 
la gent que naix i la que mor, però desconeixem els que venen de fora  o els que se’n van; hi 
haurà que esperar fins a l’any 1712-13 (Vecindario  de Campoflorido) per tal de conèixer dades, 
que no seran de la població de Benirredrà, sinó que ho seran de la Safor encara que aplicant el 
mateix percentatge de creixement i consultant les dades de naixements i defuncions vegem com la 
població de Benirredrà està en constant augment.

Aquests Vecindarios (el de 1713 i el de 1735), tampoc donen la veritable dimensió del 
creixement demogràfic, ja que tenim ocultacions degudes al caràcter fiscal i militar que tenien 
aquests Vecindarios (sense anar més lluny el de 1735 va estar fet per tal de repartir l’impost de 
l’equivalent. Per a la Safor donen uns creixements del 23’90 % per a 1713 i del 14’15 % per al de 
1735; creixements a totes llums escassos.

Amb el cens d’Aranda de 1768 les xifres pareixen més reials per tot el País  i així el 
creixement per a la Safor és del 129 %. L’augment continua amb el cens de Floridablanca de 1787, 
amb creixement moderat del 12’37 %, que continua sent-ho en el cens de 1794, amb un creixement 
del 7’55%. Denotem que durant el darrer terç del segle XVIII la població té una tendència cap a 
l’estancament, que en línies generals serà la característica general del segle XIX.

En quant a la densitat del terme municipal de Benirredrà tenim dos xifres de referència 
que apareixen en el capítol dedicat a la demografia del Llibre de la Safor (pag. 302). En 1646, 
Benirredrà té una densitat de 308 habitants per quilòmetre quadrat, que passa a ser de 1366 habitants 
per quilòmetre quadrat en 1787. Atenent-nos que el terme té una extensió de 0’39 quilòmetres 
quadrats, dóna una població de 125 persones en 1646 i 533 en 1787. Per tant la densitat de població 
es veu multiplicada per quatre al llarg del segle XVIII.
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Hauríem de trobar les causes per les quals es produeix aquest augment poblacional durant 
del segle XVIII al poble de Benirredrà, coincidint això si amb un augment generalitzat de població 
tant a nivell de País com d’Estat Espanyol. Aquestes causes per al cas de Benirredrà queden 
reduïdes a tres:

•	 Auge econòmic basat en una rica agricultura; amb l’ampliació de terres conreades (sinó 
al mateix terme, si a la zona de Marxuquera), augment del regadiu i dels productes que 
es conreen com ara blat, dacsa, oliveres, figueres, garrofes, hortalisses, fruits i sobretot 
moreres (la fulla de la qual alimentarà  el cuc de seda i serà el motor d’una indústria 
que donarà treball a molta gent, configurant també la fisonomia urbana). Aquest seria el 
motiu fonamental fins que apareixen dos factors que produiran l’efecte contrari. Per una 
banda la xicoteta extensió del terme que, en un moment donat, impedirà que la població 
continue creixent dedicant-se a l’agricultura, per que no hi haurà manera de subsistir, per 
tant l’augment demogràfic haurà d’emigrar. Per altra banda hi haurà un retraïment tant de 
batejos com de matrimonis en els moments en què hi haja crisi agrícoles provocades tant 
per raons climatològiques com per raons de tipus comercial.

•	 La segona causa tindrà com conseqüència el mateix creixement natural o vegetatiu unit a la 
causa anterior de bonança econòmica, amb la lògica disminució de la mortalitat (sobretot 
per una millor alimentació) amb certs avanços en higiene i medicina, encara que dintre dels 
paràmetres d’una societat amb cicle demogràfic antic, on encara tardarà molt en donar-se 
un canvi dràstic en el comportament demogràfic. També un augment de la natalitat per la 
possibilitat de poder casar-se més joves i la inexistència de mesures anticonceptives, així 
com comportament ideològic de les famílies de l’època que veien en els fills el seu pla de 
jubilació, per tant davant la gran mortalitat infantil (durant el segle XVIII més de la meitat 
dels òbits eren albats) concebien el major nombre possible de fills.

•	 Afegir també el moviment migratori positiu, ja que continua venint gent al País Valencià 
per tal de repoblar les terres abandonades pels moriscos. Aquest moviment continuarà a 
Benirredrà mentre no hi haja una ocupació total de les terres, en el moment que es produixca 
l’efecte migratori serà l’invers, ja que el territori de Benirredrà, en el model productiu de 
l’època no podrà mantenir un major nombre de pobladors. 

Si tenim en compte aquestes mitjanes cícliques, amb les taxes corresponents, i les 
comparem en les del segle passat observem, que han augmentat molt el nombre de naixements, 
també el de defuncions (tant en nombres absoluts com relatius, si atenem a les taxes) i matrimonis 
(que augmenten un poc en nombre, però la taxa de nupcialitat continua sent semblant). Però el 
que realment hem de destacar es que la diferència entre els que naixen i els que moren, allò que 
denominem creixement vegetatiu, es molt més gran i durant més temps que ho va ser durant el 
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segle XVII. La conclusió es evident, la població de Benirredrà creix en nombre absolut i relatiu 
durant aquest segle XVIII que estem analitzant.

Ens trobem encara davant un model demogràfic antic, amb elevades taxes de natalitat i 
mortalitat, normalment la línia de la natalitat està per damunt de la mortalitat però deixant un curt 
marge de creixement vegetatiu, també trobem que davant moments puntuals de crisi de subsistència 
o d’epidèmies la línia de la mortalitat es superior a la de la natalitat donant-se un creixement 
vegetatiu negatiu. Serà una característica al llarg del segle, encara que els moments de crisi cada 
vegada seran menys constants, i quant anemaplicant un creixement vegetatiu positiu, durant més 
anys a una població cada vegada major, la conseqüència serà que aquesta augmente cada vegada 
més.

Per tal fer un anàlisis més permenoritzat dividiren el segle en quatre fases, per tal d’anar 
veient la seua evolució:

4.2.1. 1701-1725.

Durant aquesta fase i de l’observació de les mitjanes cícliques de les variables demogràfiques, 
observem que hi ha una mitjana major de naixements, com també de defuncions, la qual cosa 
ens dóna un creixement semblant al que venia produint-se durant el segle XVII, encara que en 
tendència a créixer i tan solament interromput en moments puntuals.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades subministrades pel 
A.P.B. Quinqui Libri dels anys 1701-25.

Al principi de l’etapa veiem que perdura l’època de bonança demogràfica que ens ve del 
darrer període del segle passat, amb la inexistència d’epidèmies de magnitud, una conjuntura 
econòmica favorable i un territori amb unes densitats molt per davall de les seues possibilitats. 

Entre 1707 i 1717 la mortalitat duplica i en alguns anys triplica les taxes normals i es tal 
vegada ací on trobem la major crisi demogràfica de tot el segle. Podríem entroncar aquestes crisis en 
un context estatal i internacional molt advers, que en Benirredrà es veu agreujat per una conjuntura 
econòmica negativa i circumstàncies climatològiques adverses i com no les repercussions del 
desenvolupament de la Guerra de Successió i tots els esdeveniments negatius per a la població 
que comporta qualsevol procés bèl·lic. Els naixements tampoc tenen un comportament massa 
dinàmic tenint dos moments de crisi molt pronunciats en 1714 i 1717, que venen emmarcades per 
fluctuacions. En quant als matrimonis, tant el 1707 com 1717 marquen els dos punts de crisi no 
duent-se a terme cap.

A partir d’aquest any observem que una normalització demogràfica, amb certs alt i baixos 
tant en mortalitat com en natalitat, però que en cap cas podem catalogar com a crisi. Constatant 
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també una certa recuperació del nombre de matrimonis que evolucionarà cap a la normalitat. 
Destacar en aquesta fase que d’un total de 191 mort registrats en els quinqui libri parroquials un 
total de 74 corresponen a Albats, o siga mortalitat infantil, això vol dir que al voltant d’un 40 % 
dels mort ho son durant els dos primers anys de vida. La mitjana de fills per matrimoni la situem al 
voltant de 5 per matrimoni, dos dels cinc morien al nàixer o al principi de la seua vida.

4.2.2. 1726-1750.

Durant aquesta fase es produeix un continu augment de la població. Sembla que ha hi hagut 
una recuperació del trencament generacional que va suposar la Guerra de Successió. Apareixen 
mortaldats epidèmiques solament en la meitat de la dècada dels trenta però no s’observen mortaldats 
excessives i l’augment de la mortalitat sembla que ve donat en gran mesura per les males collites i 
la mala situació econòmica deguda als efectes del cordó sanitari per tal d’aïllar occident de la pesta 
d’orient, que impedeix un normal desenvolupament del comerç. Aquest període farà de frontissa 
entre els dos grans moments de creixement demogràfic d’aquest període. Les taxes de creixement 
vegetatiu arribaran a cotes molt elevades i els seus habitants s’incrementaran a uns ritmes inusuals 
en una societat pre-industrial. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades subministrades  pel 
A.P.B. Quinqui Libri dels anys 1726-50.

La natalitat té un comportament prou regular, no observant-se baixades espectaculars, si 
denotem que en alguns anys s’eleva sobremanera el nombre de naixements, donant per aquest 
període una mitjana de 20 per any, molt superior a la del període anterior xifrada en 11’4. La 
mortalitat en cap moment ultrapassa la línia de la natalitat, tan solament la iguala en moments 
puntuals, que com hem dit abans es corresponen amb l’època de mitjans de la dècada dels anys 30, 
en aquest sentit s’observa un increment sobre la fase anterior que va ser de 7’64, de totes maneres 
ens donaria un creixement vegetatiu molt superior en aquesta segona fase que en la primera.

És en l’apartat dels matrimonis on no hi ha un augment, és més observem un retrocés de 8 
centèsims respecte a la fase anterior. Això si el nombre de naixements per matrimoni continuem 
situant-lo al voltant de cinc.

Per altra banda la mortalitat infantil si que va a sofrir un important augment qualitatiu i 
quantitatiu en aquest període, així d’un total de 286 òbits, 172 són albats. Dit en altres paraules 
el 60 % de la mortalitat es infantil i si en la fase anterior, amb un nombre igual de fills per parella 
de cinc fills en morien dos ara dels mateixos cinc fills que tenen en moren tres. Això si el nombre 
absolut de naixements en aquesta fase és en molt superior a la fase anterior i fruit d’aquest factor 
tindrem una contribució més a l’augment de la població durant aquesta etapa.
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4.2.3. 1751-1775.

Aquest cicle continua sent clarament alcista, fins a 1761 l’evolució del creixement de la 
població va en augment, des d’aquest any fins 1769 observem que hi ha fluctuacions d’uns anys 
de creixement demogràfic i altres de baixada, per tant serà l’estancament poblacional la tònica 
predominant d’aquests anys. Els moments més crítics els trobem en el anys 1761 (on hi ha més 
defuncions que naixements) i en els anys i 1763-67 (on s’igualen les dades d’òbits i naixements).

Diverses són les causes d’aquestes fluctuacions la fonamental hi ha que recercar-la en les 
diverses crisi de subsistència que afecten a la població en aquest període, produïdes sobre tot per 
les inclemències meteorològiques, i que redundaran en la pujada dels preus del blat i que seran 
l’origen  de moltes revoltes anti-senyorials.

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades subministrades pel 
A.P.B. Quinqui Libri dels anys 1751-75.

Pel que a la natalitat respecta no apreciem variacions brusques, destacar els pics que es formen 
en els anys 1756 i 1774 i en l’aspecte negatiu la davallada de l’any1767. Continua elevant-se la 
mitjana de naixements per anys que en aquest període és de 21’8 naixements per any. La mortalitat 
en canvi roman estable i la situem en 11’8 defuncions per any. Tot açò propícia per al poble de 
Benirredrà el creixement més important durant el segle XVIII.

Pel que respecta a la mortalitat infantil, continua en les mateixes estadístiques que en el període 
anterior (58’98 % dels morts són albats), sent el principal grup poblacional que mor.

En quant a la mitjana de matrimonis es demostra les bones perspectives econòmiques de l’època 
ja que puja fins a 5’48 matrimonis per any, continuant sent elevat el nombre de fills per matrimoni 
(4’21 fills per matrimoni).

Cap a la fi d’aquest període s’aprecia una desacceleració del creixement poblacional donat sobretot 
per un creixement de la mortalitat, que sobrevindrà en un principi per les crisis de subsistència que 
donaran lloc a revoltes antisenyorials, com ara la del “Motín d’Esquilache”.

4.2.4. 1776-1800.

En línies generals durant aquest període es produeix la desacceleració definitiva de l’època 
de creixement que va ser el segle XVIII. Si ens atenem a les dades extretes dels quinqui libri 
de la parròquia de Sant Llorenç de Benirredrà, el nombre de naixements roman estable, inclús 
s’incrementa (555 en el període 1776-1800, front a 548 en el període 1751-1775); serà doncs en 
el capítol de les defuncions on hi haurà que trobar el motiu de la desacceleració del creixement 
vegetatiu 295 en el període 1751-1775 (la qual cosa dóna una mitjana de 11’8 defuncions per any) 
front a les 428 defuncions del període 1776-1800 (amb una mitjana de 17’12 defuncions per any).
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Les causes de l’augment de la mortalitat hi haurà que recercar-les en les continuades crisis 
de subsistències que ja apuntàvem a la fi del període anterior. Els anys amb un creixement vegetatiu 
negatiu foren 1784, 1787, 1793 i 1795; tinguen una especial repercussió els dos darrers coincidint 
amb les continues guerres entre la França revolucionaria i Espanya. L’obligació de contribuir a 
la guerra faria que aquesta economia de subsistència no poguera fer front a les necessitats de la 
població, sent especialment nombrosos les defuncions d’albats (21 de 34 en 1793 i 17 de 30 en 
1795); confirmant-se la teoria que diu que els elements poblacionals més febles són els primers en 
caure davant les adversitats.

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades subministrades pel 
A.P.B. Quinqui Libri dels anys 1776-1800.

La mortalitat infantil supera un poc la que es produeix en el període anterior situant-se en un 59’12 
% del total dels morts que hi ha en aquesta fase.

En quant al nombre de matrimonis també apreciem una certa reducció ja que la mitjana en aquest 
període la situem en 4’24 matrimonis per anys front als 5’45 de l’etapa anterior. També baixa el 
nombre de fills per matrimoni que en aquesta etapa el situem en 3’74 per matrimoni mentre que en 
l’etapa anterior arribava a la xifra de 4’21 per matrimoni.

Totes les dades ens donen indicis que el creixement poblacional es ralentitza, la població continua 
creixent però a un nivell inferior que durant els períodes centrals d’aquesta centúria, un decreixement 
que veurem com continua produint-se durant el proper segle. 

Diferencia absoluta d’habitants en cadascuna de les fases.

  

Font: elaboració pròpia.

A grans trets veiem com les dues fases centrals del segle són els que proporcionen una major 
diferència entre naixement i morts. El panorama es semblant al que es produeix al País Valencià i 
ve donat per una forta expansió del nombre d’habitants. 
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Observem que en el cas de Benirredrà els més forts creixements els trobem en el període 
1724-27, 1745-48, 1751-57, i d’una manera més continuada en el període 1768-83, ja en plena 
època de recessió trobem un cert impuls en el tram que va des de 1790 a 1792. 

Per contra els períodes amb un creixement escàs o fins i tot negatiu el situem al principi 
de segle en els anys que transcorren entre 1712 i 1723 i també en anys puntuals com ara 1761, el 
tram d’anys entre 1784-87 o els anys centrals de la darrera dècada del segle XVIII de 1793 a 1795.

Caracteritzant-se la resta del segle per un creixement moderat o bé un creixement zero, en 
els que el nombre d’òbits es semblant al de naixements, tinguen en la demografia una repercussió 
major el possibles moviments migratoris que es pogueren produir.

Comentàvem a principi del capítol que el creixement de la població de Benirredrà, encara 
que el situem en un 100 % del que hi havia a començament de segle, hauria d’haver estat superior 
degut fonamentalment a les nombres ocultacions produïdes per motius fiscals o militars i que 
atenent-nos a aquests paràmetres, no ens hauria de cabre cap dubte que la població era major que 
la que ens diuen els registres que hem examinat dels quinqui libri. 

Jordi Gil Montagut
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El nostre veí, Paco Braco 
Francisco Braco Carbó, fill de Francisco Braco i Filomena Carbó, el “fill dels carnissers”, nascut 
a Benirredrà, va ser anomenat,el passat 24 de maig de 2017, Segon Comandant  i Cap de l’Estat 
Major del Comandament d’Operacions de l’Estat Major de la Defensa (MOPS), destacant entre 
les funcions, la coordinació en Operacions Internacionals de les Forces Armades, generalment 
aquelles destinades a garantir la seguretat de la població civil que viu a zones de conflicte.

És un orgull per al nostre poble aquest fet i la trajectòria del nostre veí, a qui volem felicitar des de 
les pàgines del nostre volgut Llibre de Festes, perquè quede en la memòria històrica de Benirredrà.
Sabem que Benirredrà, el seu poble, sempre està al seu cor i pensament, i volem agrair-li la seua 
estima, desitjant-li tot el millor en la seua carrera militar en la que ha treballat i treballa amb molt 
d’esforç i dedicació.

Paco, t’esperem a Festes, el dia de Sant Llorenç, perquè per al poble de Benirredrà, sempre seràs 
el nostre veí Paco Braco.

Una abraçada de tota la Corporació Municipal i de tots els veïns i veïnes de Benirredrà.

Font: http://www.levante-emv.com/safor/2017/06/02/general-benirredra-cupula-ejercito-aire/1575212.html
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Records Fotogràfics

Entrega de Premits VIII Concurs de Betlems, Postals i 
Arbres de Nadal  

Tallers decoració Nadal

Visita Pare Noël i Elfs a Benirredrà

Nadal a Benirredrà

Imatges Benirredrà 2016-2017

Panoràmica del poble de Benirredrà mitjants S. XX
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Cavalcada de Reis

Visita Ses Majestats els Reis

Presentació i entrada a l’Església dels Reis Mags d’Orient

Entrega regals als menuts del poble

X Volta a Peu, Benirredrà 2017
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Guanyadors X Volta a Peu, Benirredrà

Taller observació astronòmica
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Sopar dia de la Dona Inauguració Exposició “Dejarnos de Cuentos”

Dia de l’Arbre 2017

X Cursa de la Dona 2017
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Volta Ciclista Valenciana de la Dona

Falles 2017
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Visita dels alumnes de les Esclaves i Roís de Corella a la Piscina Municipal

Cursos de Natació Estiu 2017

Dinar en honor al Patró dels Jubilats/des i Pensionistes de Benirredrà 2017

Dia de la Pau i No Violència 2017
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Concert Santa Cecília 2016

XIV Programa de Concerts d’Intercanvits Musicals Benirredrà 2017
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XIV Programa de Concerts d’Intercanvits Musicals Benirredrà 2017 
A.C. Dolçainers i Tabaleters de la Safor i A.C. Contrabanda

Escoleta d’Estiu 2017
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Les cares de
la Festa
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Ajuntament de Benirredrà
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Paelles
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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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