
EXAMENS JUNTA QUALIFICADORA VALENCIÀ 

Continua obert el període  de matrícula  per als exàmens  de la  Junta  Quali-

ficadora  de  Coneixements de Valencià,  fins el pròxim dijous 27 d'abril.  

Pots d escarregar-te  el  full  de matrícula, i obtenir més informació, des de la 

web de la Junta Qualificadora:  http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv  

Continua obert el termini d'inscripcions per a l'Escoleta de Pasqua 2017, 
fins aquest dimecres 12 d’abril. Cal apuntar-se a les a les Oficines 
Municipals. L'escoltea de Pasqua tindrà lloc els dies 18, 19, 20 i 21 d’abril, 
oferint una Escoleta de qualitat on els més menuts gaudiran de tot tipus 
d'activitats relacionades amb la Pasqua com: taller de rebosteria infantil, 
ous de  pasqua personalitzats, jocs i cançons populars de Pasqua. 

L'Ajuntament amb aquesta Escoleta vol conciliar la vida laboral i personal 
durant les vacances de Pasqua amb preus populars i ampliant l'horari 
matiner de 9-10 h., per a les famílies que ho necessiten. Vos esperem! 

ESCOLETA DE PASQUA 2017 

MANUALITATS AMB FANG (II) 

Dimecres, 3 a les 18:30 h., Aula de Cultura. 

Continuació del Taller de manualitats de fang, on pintarem
les figures creatives fetes pels participants, al taller anterior
fet al mes d’abril.
Vos esperem.

Divendres Grup i Obra Sinopsi 

 5 

de Maig 

Apamar Dénia 

 Trastoca2s 

Sis personatges pateixen diferents tipus de 

Trastorns Obsessius Compulsius i l'ansietat els 

traeix amb idees de les quals no poden 

escapar... El psiquiatre que els ha convocat no 

apareix i acabaran traguen les seues pròpies 

conclusions. 

12 

de Maig 

Xirimir Teatre 

Estacions 

Comèdia romàntica que, a través de les històries

de 4 amics, parla de la comprensió i 

incomprensió i de trovar el teu fil roig... 

19 

de Maig 

Bautxos Teatre 

Spot 

Spot amb el seu humor característic, veurem 

amb situacions quotidianes fins a quin punt la 

publicitat ha penetrat en les nostres vides, i com 

la gent es comporta com si visquera dins d’un 

sport inacabable. 

26 

de Maig 

Tres Fan riure 

Maries 

El senyor Tomàs, el retor del poble de 

BENIENRREDRÀT ja no sap que fer perquè les 

feligreses vagen a l’església, se li ocorre un pla 

estratègic amb canvi d’identitat per a inculcar la 

paraula de déu a les feligreses immorals i  

pernicioses.  

  2 

de Juny 

Tot és falla 

Criatures 

Gaudirem d’escenes que mostren la terrible 

distància que separa, els grans dels menuts. 
Amb una mirada burleta, els autors/es ens 

proposen la seva visió particular de la infància i

de l’edat adulta. Ens retrobarem amb el nostre jo 

infantil. 

TEATRES MES DE MAIG 

S’inicia la nova temporada dels “Divendres tots al teatre”. Des de l’Ajuntament, 

volem continuar oferint cultura al nostre poble, durant els divendres de maig.     
Són representacions per a tots els públics. 

Preu: 3€ (General). 1,5€ (Carnet Jove, jubilats i pensionistes). 

Lloc: Aula de Cultura, Ajuntament de Benirredrà. Hora: 20.30h. 

Les entrades es poden comprar a les oficines de l’Ajuntament o a la Biblioteca . 

ACTIVITATS SETMANA DEL LLIBRE 

      “VIIIé CONCURS DE REDACCIÓ” 

Divendres, 28  a les 20 h., Aula de Cultura. 

Dimecres, 19  a les 18 h., Aula de Cultura. 

MANUALITATS AMB FANG (I) 

Taller de manualitats per a treballar en família. La imaginació i el treball en 
equip serà el més important. Podeu crear diferents figures i en acabar les 
vostres creacions es duran a enfornar. I al proper taller programat per al 
dimecres, 3 de maig, les podreu acabar pintant les vostres creacions con 
millor vos agraden. Animeu-vos i participeu.

Categoria infantil ( 7 a 11 anys), categoria jove ( de 12 a 17 anys) i 
adults a partir de 18 anys. La temàtica versarà al voltant del poble de 
Benirredrà, amb un màxim d’1 fulls i en valencià. Es podran  
presentar fins el 21 d’abril, a la Biblioteca o oficines Municipals. Més  
informació a les oficines, biblioteca municipal o visitar el web: 
www.benirredra.es.  

FIRA DEL LLIBRE 

Dissabte, 29 d’11:30-14 i de 17-20 h. 

Tindrem paradetes al carrer Forn, i gaudirem d’activitats per a  
commemorar el dia del llibre. A més a més, durant tot el dissabte hauran 
tallers per a tots els públics. 

TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA, de 12 a 14 h. 

Al carrer Forn descobrirem els llibres, com iniciar-se al món de la  
lectura.  Un taller per a tots els públics, formen junts un Club de  
Lectura al nostre  poble. 

TALLER DE ROSES, de 18 a 20 h. 
Al carrer Forn tindrà lloc un taller de manulitat de roses de paper, per a 
fer el teu regal. 

Anima’t. T’esperem! 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv
http://www.benirredra.es


Dimecres 21, a les 18:30 h., a l’Aula de Cultura 

TALLER D’ORXATA 

Taller de fabricació d’orxata natural. Vine i gaudeix d’una experiència 
refrescant i tradicional.  

EIXIDES GRUP DE SENDERISME   “LA TERRETA” 

• Diumenge 7 de maig, a les 08:15 h, des de la Plaça de l’Ajuntament  de Benirredrà.

Ruta: “Cova de l’Aranya” a Bicorp. 10 km. A l’acabar possibilitat de dinar a Bicorp o voltants. 

• Diumenge 21 de maig, a les 08:15 h, des de la Plaça de l’Ajuntament de Benirredrà.

Ruta: “Pou Clar” Ontinyent. A l’acabar possibilitat de dinar a Ontinyent o voltants. 

• Diumenge 28 de maig, a les 08:15 h, des de la Plaça de l’Ajuntament de Benirredrà.

Ruta: “2ª Etapa Ruta dels Monestirs”. A l’acabar tindrem un dinar, opcional. 

• Dissabte 17 de juny, a les 19 h, des de la Plaça de l’Ajuntament de Benirredrà.

Ruta: “Eixida nocturna a l’Orxa”. A l’acabar tindrem un sopar, opcional, a un bar de l’Orxa. 

Tot el que vulga formar part d’aquest grup, pot inscriure’s a l’Ajuntament omplint un formulari 

Dissabte, 6  a les 19:30 h., a la Plaça de l’Ajuntament. 

Vine i participa del taller astronòmic on farem manualitats sobre la 

Terra i els seus moviments en el sistema solar. Després observarem,
amb l’ajuda d’un punter làser i un telescopi, el cel de primavera.

No t’ho perdes! Organitza: Ajuntament de Benirredrà. 

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA 

Dimecres, 17 a les 18:30 h., a l’Aula de Cultura 

Converteix-te en un gran científic i descobreix que fàcil és fer un munt d'experi-
ments. Aprendrem la importància de la Ciència.  Vine i participa. T’esperem! 

TALLER FENT CIÈNCIA 

“SETMANA DE LA GENT GRAN” 

Des de l’Ajuntament de Benirredrà, volem posar en valor la importància en la societat 
actual de la Gent Gran. Per això commemorarem i celebrarem del 22 al 28 de maig una 
setmana  d’activitats, tallers i altres. Valorem el paper fonamental i el protagonisme que hui 
en dia  aporten, en la família. Amb l’objectiu d’aconseguir viure i gaudir d’aquesta etapa de 
la vida. Amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà. 

Dimecres, 31 a les 18:30 h., a l’Aula de Cultura. 

Commemorarem el "Dia mundial sense tabac" per a xiquets/es, amb un taller 
molt  divertit per a donar a conèixer el problema de tindre conductes additius. 
D’aquesta manera volem que els xiquets/es arriben a comprendre la 
importància de no fumar, del perill ecològic que suposen les puntes de cigarret 
per al medi ambient, entre altres. 

JORNADES DEL MEDI AMBIENT 

L’Ajuntament de Benirredrà organitza al llarg de la primera setmana de juny 

jornades mediambientals, on es realitzaran tallers educatius i activitats tant per 

als veïns/es del poble, com per a alumnes de les Esclaves de Benirredrà.  

TALLER DIA MUNDIAL SENSE TABAC 

i fer-se soci/a. 




