




La XXVI Trobada d�Escoles en Valencià de La Safor-Valldigna,
amb el lema �La nostra Escola�arriba per primera vegada a Benirredrà.
Des de l�Ajuntament, i en representació de tot el poble, vull expressar
la meua alegria i il·lusió en organitzar aquesta fita, capdavantera en la
lluita per la defensa de l�educació i de la nostra llengua; una tasca que
sempre s�ha portat endavant, atenent a la defensa dels interessos educatius
i formatius i arrelada en la més pura tradició valenciana.

El poble de Benirredrà, des de sempre, ha realitzat una tasca
incansable per la normalització, manteniment i difusió de la nostra
llengua i cultura. Esforçant-se, des de la humilitat, per fer en valencià
la vida diària al seu àmbit i que ara col·laborarà en l�organització de la
XXVI edició de la Trobada d�Escoles en Valencià, un acte emblemàtic
que afegir al nostre calendari cultural, cenyit a les necessitats del nostre
poble i del que ens sentim orgullosos.

Són moments de reivindicació on aquesta trobada encara té més
importància davant els atacs i retalls a l�escola pública i al valencià.
Però davant aquesta situació hem de fer-nos forts i treballar per tot el
que s�ha construït al llarg dels anys. La Trobada ha de significar un acte
de reivindicació de la llengua i l�educació barrejat amb festa i activitats.

Si la societat està unida, podrem demostrar que altres maneres
de governar, per als valencians i en valencià, són possibles. Perquè des
de la racionalització i la gestió responsable, hem d�entendre que el més
important són les persones.

Amb la Trobada d�Escoles de tota la comarca, Benirredrà passarà
a ser el referent educatiu i cultural de La Safor-Valldigna durant estos
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dies, en els que celebrarem tot un seguit d�actes lúdics i culturals que
culminaran la vesprada del dia 17 de maig, on els carrers de Benirredrà
s�ompliran de cultura en el més ample sentit de la paraula.

Agrair a Escola Valenciana i a la Coordinadora Safor-Valldigna
per haver confiat en aquest menut poble i pel seu recolzament en tot
moment i els moments que encara ens resten per viure; a totes les
escoles; col·lectius de mestres i professors; les AMPA i les diferents
associacions de voluntaris que van sumant-se a aquesta gran festa per
l�educació i el valencià. I, com no, a tot el poble de Benirredrà que farà
possible que siga un dia per recordar.

Agrair especialment als regidors Marcos i Emilio, i a Vicenta
Llorens el seu esforç en fer realitat aquest somni per l�educació i el
valencià; i com no, al nostre veí, Adrià Serralta per fer-nos la imatge
d�aquesta trobada a Benirredrà, que simbolitza un dels bolets de la
nostra Escola Infantil.

Us esperem a tots per fer comboi i eixir al carrer el proper 17
de maig per celebrar el dia de les escoles valencianes i del valencià.

        Loles Cardona Llopis



Els centres educatius que participen a les Trobades 2014 són la
nostra escola. Són l'exemple de l'escola que ens obri la porta a les
llengües, amb professorat i famílies que creuen en aquest model educatiu
d'èxit, bastit amb la implicació de la societat des de fa trenta anys.

El lema Escola Valenciana, la nostra escola és la crida dels qui
tenim el convenciment que la millor escola possible és l'escola a la qual
tothom té dret, l'escola conformada pels mestres i pel professorat amb
il�lusió, per aquelles i aquells que treballen de valent perquè tot l'alumnat
tinga una educació òptima. És l'escola de les mares i els pares participatius,
l'escola de les comunitats educatives que apliquen els valors propis
d'una societat valenciana que sap estar a l'altura de les circumstàncies,
malgrat les actuacions de l'Administració educativa. La  nos t ra  és
l'escola digna i arrelada a l'entorn més proper, la que aplica de forma
profunda els criteris de democràcia participativa elementals i necessaris
amb l'objectiu últim d'afavorir el millor aprenentatge possible a un
alumnat divers en un context intercultural.

Eixa és l'escola valenciana que tenim i l'escola valenciana que
defensem.

És l'escola que entre totes i tots fem per millorar cada dia,
malgrat els greus atacs als quals ens tenen sotmesos.

Davant de la marginació de l'ensenyament plurilingüe en valencià,
davant de la insuficient oferta educativa en la nostra llengua; davant
d'un Decret de plurilingüisme sense recursos; i davant de la imposició
de lleis pròpies de l'era predemocràtica com la LOMCE, totes i tots els
qui ens sentim identificats amb el model educatiu que és l'escola pública,
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en valencià i de qualitat ens sentim orgullosos d'estar enxarxats en un
moviment que de cap de les maneres permetrà que un dret universal i
bàsic com l'educació siga marginat i desvirtuat per les més altes instàncies
institucionals.

Les Trobades d'Escoles en Valencià 2014 se centren en la defensa
d'escola que millors resultats acadèmics dóna: l'escola en valencià, un
model que està establert, bàsicament, en el sistema educatiu públic.

Les Trobades 2014 són el símbol del treball que esteu fent els
qui creieu en la nostra escola. Festes lúdiques i reivindicatives que
recorren les comarques per visualitzar l'estima pel valencià i per a
defensar la necessitat de destinar els recursos públics que es mereix
una escola com la nostra, la que està formant els valencians i les
valencianes del futur.

És inacceptable que un govern tanque centres educatius. És
antidemocràtic que s'intente eliminar l'ensenyament en valencià. Cada
família a la qual es nega el dret bàsic que els seus fills i filles estudien
en valencià està patint una política governamental autoritària.

Les Trobades són l'exemple de la democràcia participativa, els
altaveus socials del treball invisible i l'actitud constructiva de totes les
persones que dignifiquen l'escola i, així, dignifiquen també una altra
manera de ser valencians.

Fa anys que estem obrint pas al valencià de l'escola al carrer,
un pas fonamental per a la normalització de la nostra llengua i perquè
l'alumnat tinga referents en valencià més enllà de l'aula. Els mitjans de
comunicació són clau en aquest sentit. El govern ha deixat els xiquets
i les xiquetes valencians sense cap mitjà audiovisual d'àmbit de país
que emeta programació en la nostra llengua. S'ha fet un colp d'estat
mediàtic i ens han privat de mitjans de comunicació públics en valencià.
L'alumnat té dret a referents audiovisuals que parlen en valencià; és
més, qui ens governa té l'obligació d'oferir aquest dret a tota la ciutadania.



És per això que la nostra escola vol que es recupere un espai
mediàtic que fomente el nostre màxim tret d'identitat i que servisca de
model per a treballar continguts també a l'aula.

Els màxims responsables polítics han de respectar la llengua
dels valencians i de les valencianes. Els que ocupen càrrecs a les grans
institucions han de ser models i referents de la normalització del valencià.
Hauria de ser lògic que s'expressaren en la nostra llengua. És per això
que han d'assumir la seua responsabilitat i ser els primers a utilitzar-
la i promoure-la. Han de fer tots els possibles perquè l'oferta
d'ensenyament en valencià es normalitze i perquè el valencià tinga el
seu espai en tota la resta d'àmbits d'ús

Qui qüestiona la nostra llengua qüestiona les persones que hem
escollit viure en valencià. La nostra és una escola a tot color i qualsevol
atac que la vulga pintar de gris està marginant el model d'ensenyament
òptim al País Valencià, l'escola en valencià, la nostra escola.

La nostra escola



No hi ha massa trànsit a Benirredrà, no es passa per Benirredrà
per anar a cap lloc, a Benirredrà s'ha d'anar a propòsit i tan solament
tenim els trànsit dels nostres vehicles; aleshores, el poble és com una
bassa d�oli i això és prou per als temps que corren. El veïnat segueix
el ritme tranquil que es respira al poble.

Benirredrà no té personatges de renom a la seua trajectòria
històrica. Però té la seua particular i estimada història; la història d�un
menut poble amb les seues particularitats, que han forjat el caràcter
dels seus veïns i donat lloc al poble de Benirredrà. Diuen els majors
que Benirredrà és, millor dit era, un poble de llauradors i jornalers, un
poble de pobres, però també diuen que a Beniopa ho eren més encara.

Abans d�adintrar-nos en l�evolució del procés històric, situarem
el medi on s�han assentat generacions i generacions de benirredrans i
benirredranes, gent que ha nascut ací o gent que ha preferit viure ací i
fer de Benirredrà el seu poble.

El poble no es molt gran, però el terme encara ho és menys.
Benirredrà, és sense cap tipus de dubte el terme municipal més xicotet
de La Safor-Valldigna, i sense por a equivocar-nos podríem dir que
també ho és del País Valencià, i inclús de l�Estat Espanyol, amb una
extensió de 0�4 quilòmetres quadrats, i uns 1.650 habitants.

Benirredrà:
Sempre amb identitat de poble



En aquest xicotet espai podem trobar tres zones ben diferenciades:

-L�àrea urbana que queda assentada a partir del costat est, i
arriba pel sud fins les estribacions muntanyoses, formant una línia a
l�oest del cementiri que va a buscar cap al nord el terme de Gandia. El
casc urbà ocupa aproximadament la meitat de l�actual terme municipal
de Benirredrà.

-La zona d�horta situada al nord-oest, cultivada quasi
exclusivament de tarongers i de la qual a penes en queden unes 3
hectàrees. També en queda una xicoteta àrea de tarongerars al sud del
cementiri, en el camí que puja cap a l�ermita de Sant Antoni, abancalada
a l�est de les muntanyes i també en la seua vessant nord. Aquesta part
del terme, a l�igual que l�anterior, és d�origen quaternari i de terreny
argilós de caire compacte i impermeable, formant part de la plana de
Gandia amb sòls al·luvials, degut a la situació del terme, prop de la
desembocadura del riu Vernissa, i entre la ribera del riu Serpis i el
barranc de Beniopa, i travessat per nombroses sèquies. 

-Les estribacions de la serra Falconera, que ocupen una quarta
part del terme municipal, no sobrepassen els 130 metros d�alçada, però
deixen que el terme de Benirredrà tinga una zona de muntanya. Encara
que, entre l�autopista AP-7 i la carretera de  circumval·lació de Gandia,
formen unes barreres que fan que el poble de Benirredrà visca d�esquenes
a la seua muntanya. Aquesta formació muntanyenca s�inclou en eixa
zona de transició entre les serralades bètiques i les ibèriques, conforme
passa al massís del Montdúver, Serra Grossa i el pla de Marxuquera.
La seua formació correspon al període anomenat Cretàcic i la composició
del seu sòl vindria donada per terres calcàries, permeables i pastoses
amb la humitat (litosòls).

El terme forma com una illa dintre del terme municipal de
Gandia. Malgrat açò, els dos municipis han establert i mantés trests
diferencials entre ambdós termes mitjançant zones verdes i parcs públics.
Actualment resta separada d�aquesta ciutat pel parc del País Valencià
i per l�Avinguda de les Esclaves.



A l�hora de veure una possible articulació per al poble de
Benirredrà,  la trobem en el camí que venint del Real de Gandia travessa
tot el poble en direcció cap a Beniopa i amb el seu encreuament amb
el camí que provenint de la carretera de Gandia - Albaida, entra en
Benirredrà convertint-se en el carrer La Creu, primer, i també el carrer
Ample. Ací és on percebem la part originària del poble, canviada la
seua fisonomia, al llarg de segles, multitud de vegades.  Els més majors
encara recorden la xopada que hi havia a l�actual carrer del Forn, lloc
per un passava una sèquia. La zona de la plaça de l�Església, on es troba
aquesta, també formaria part d�aquest nucli originari, amb una part dels
seus carrers adjacents, Forn, Bonaire, part del carrer Llidoner i Nou.
Presentant un cúmul de carrerons entravessats, típics de l�época medieval
i tinent una presència estrellada, condicionada pels camins ja citats
provenint del Real, Beniopa i Benipeixcar. Precisament al carrer Forn,
es situa "La Casa Gran", que ens dóna a entendre el caràcter de la classe
benestant local.

Pel que fa als seus orígens hem de trobar-los associats a un clan
bereber, els Bani-Ridà que donaran nom al lloc, una antiga alqueria
musulmana tributaria del Castell de Bairén. Amb la conquesta cristiana,
per donació reial, l�Alqueria de Benirredrà passarà a les mans de Sainç
Rois de Corella, cavaller d�origen navarrés que acompanyarà a Jaume
I en el procés de conquesta. Ja en la segona part del segle XIII, les terres
les heretarà Roderic Llopis de Vaello, del que sabem que tenia serfs
sarraïns, com que també sabem que l�Alqueria de Benirredrà estava
composada per tres cases envoltades per un paisatge agrícola on
predominava el conreu de la vinya.

Després de moltes vicissituds i des de finals del segle XV,
l�Alqueria de Benirredrà va estar configurada com un senyoriu, la
propietat del qual la compartien dues institucions el Capítol de la Seu
de València i els Jurats de la Vila d�Ontinyent. Sent en esta época el
principal conreu la canyamel.

En 1609, davant el decret d�expulsió dels moriscos, vindran
repobladors de molts llocs, sobretot genovesos i també mallorquins.



A pesar d�aquesta repoblació Benirredrà no recuperarà el seu
nivell de producció anterior a l�expulsió. Tant el Capítol de la Seu de
València com els Jurats de la Vila d�Ontinyent es plantejaran la venda
dels seus drets en el lloc a En Francesc Escrivà, notari de Pego, que
passarà a ser nou senyor de Benirredrà l�any 1673. En aquesta família
recaurà, a principis del segle XIX, el títol de Comte de Ròtova.

Durant el segle XIX s�aniran perdent els privilegis feudals amb
les reformes burgeses a l�Estat Espanyol. Això, no obstant, no farà que
canvie l�estructura de propietat de la terra a Benirredrà; que tindrà,
durant els segles XVIII i XIX, com a principal cultiu la morera; passant
a ser la taronja a finals del segle XIX i fins l�actualitat. 

Durant el segle XX, sobretot des de la Transició Democràtica,
anirà configurant-se un model de poble que ens ha conduit al Benirredrà
de l�actualitat, un poble assossegat i tranquil amb una gran qualitat de
vida.

Les persones, els edificis, els pobles, la vida canvia en 37 anys
de democràcia. Benirredrà no anava a ser menys, és un fet palpable que
Benirredrà ha sofert un canvi molt considerable i de progrés als darrers
anys i el notem en els diversos aspectes que marquen la vida de qualsevol
població.

Hem de destacar el caràcter associatiu i de col·laboració dels
veïns de Benirredrà als diferents sectors com la cultura, l�educació,
l�esport i les festes, on el foment de la cultura del nostre territori està
present.Benirredrà és el poble que tots conegueu, i per a aquells que no
el coneixen, vos convidem a visitar-lo, més si cap a les seues festes: al
Porrat de Sant Antoni, Festa d�Interés Turístic Local des de 2010, on
hem recuperat la història i la tradició, barrejada amb cultura i oci; a les
Falles; a les Festes de Sant Llorenç, patró de Benirredrà, el 10 d�agost,
on tanta gent torna al poble, i som com una gran família, amb la
implicació i treball de totes les associacions municipals.



Respecte al seu patrimoni cultural, a banda de certes cases
emblemàtique s del poble, són tres els monuments a ressenyar a
Benirredrà. En primer lloc, l�Església Parroquial de Sant Llorenç, amb
el seu monumental campanari que data de 1535, construïda sobre una
antiga mesquita; l�Ermita de Sant Antoni, que encara que està situada
al terme de Gandia és obligatori el pas per Benirredrà per accedir a ella,
i finalment les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús amb les seues dos
magnífiques torres neogòtiques. Construïda a principis del  s. XX,
en 1908.

Ésta és part de la història del nostre poble, una història que té
molts punts d�encontre amb la d�altres pobles de La Safor-Valldigna i
del món sencer; però per altra banda també és una història autèntica i
particular.

És la història de Benirredrà, el nostre POBLE.

Ajuntament de Benirredrà



Fotos d'actes Pre-trobada



Programa d'actes pre-trobada
Dijous, 13 de febrer, a les 19:00 h., a l�Aula de Cultura.
PRESENTACIÓ XXVI TROBADA D�ESCOLES EN VALENCIÀ.
Intervindran: Loles Cardona Llopis, alcaldessa de Benirredrà; Vicent Gràcia
Pellicer, coordinadora Safor-Valldigna pel valencià; i Miguel Àngel Picornell
Canut, periodista de RTVV.
Tot seguit: �TROBA-DÓS, LITERATURA I MÉS�, a càrrec de Santiago i
Miguel Díaz i Cano, amb la Societat Musical de Benirredrà

Divendres, 4 d�abril, a les 20:00 h., a l�Aula de Cultura.
RECITAL DE POESIA amb el títol, �PAU I AU�.
A continuació, �OH, FOLL AMOR!�. A càrrec del  col·lectiu poètic de l�Horta
Nord, format per Pau Sif, poeta, i Josep Vicent Tallada, músic.

Dimecres, 23 d�abril, a les 18:00 h., a l�Aula de Cultura.
�LA VERDICEL·LA DE LA POR�
Obra de teatre per a xiquets, protagonitzada per ex-alumnes de l�IES Veles i
Vents de Gandia. A continuació, Taller: �Com elaborar punts de lectura�,
commemorant el Dia del Llibre.

Divendres, 25 d�abril, a les 22:00 h. a l�Aula de Cultura.
TEATRE: �EL VERÍ DEL TEATRE�, de RODOLF SIRERA.
Amb la companyia Lletraferits Comediants, sota la direcció d�Ignasi Moreno
i els actors Joan Banyuls i Jesús García.

Dimecres, 30 d�abril, a les 19:00 h. a l�Aula de Cultura.
MOSTRA D�AUDIOVISUALS, DE L�IES VELES I VENTS.
Projecció de curtmetratges interessants i d�actualitat, com el tancament RTVV,
etc.

Dijous, 15 de maig, a les 19.00 h., a la Plaça de l�Església.
�PREMI SAMBORI�. Lliurament de premis, per promoure i difondre l�ús
literari del valencià dins de l�àmbit  escolar. Actuacions d�alumnes de les
escoles participants i de la Societat Musical de Benirredrà.

Divendres, 16 de maig, a les 20:00 h. a l�Aula de Cultura.
Inauguració de l�exposició fotogràfica �NO ENS MOURAN�:
Història del Teatre del Raval, a  càrrec de l�Associació Teatre de la Il·lusió.
En acabar s�oferirà un vi d�honor.



17.00 h. Arribada dels participants i concentració a la Plaça de l�Ajuntament.

17.15 h. Cercavila per tot el recorregut de la trobada amb el grup de danses
�La Faltriquera� d�Ador, Colla Dolçainers i Tabaleters �Farressol� i el grup
de Cabuts �El Llidoner� d�Ador.

Obertura de l�exposició fotogràfica �NO ENS MOURAN�, a l�Aula de Cultura
de l�Ajuntament de Benirredrà, on cada mitja hora els visitants gaudiran de
la història del Teatre del Raval.

17.30 h. Benvinguda i parlaments per part de les autoritats a la plaça de
l�Església.

18.00 h. Inici de les activitats, tallers i paradetes. Teatre itinerant �Circ de les
Papallones�, en diversos personatges i batucada per tot el recorregut.

20.30 h. Cloenda dels tallers, paradetes, exhibicions, teatre itinerant i les
danses.

22.00h. Sopar al carrer Ronda.

23.00 h. Fi de festa amb l�actuació musical �La Gira 2014�. Grups musicals
participants: Tremp, King Kong Boy, Atupa.  Al carrer Ronda.

Dimarts, 20 de maig, a les 19:00 h. a l�Aula de Cultura.
CONCERT D'ESTIU
A càrrec de la Banda Jove, de la Societat Musical de Benirredrà

Programació Trobada d'Escoles
en Valencià, La Safor - Valldigna

Benirredrà, 17 de maig de 2014
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CEIP + AMPA Integrat La Murtera
CRA ALfauir-Ròtova
AMPA El Castell

CEIP El Castell
CEIP Sant Pere Apòstol
AMPA Sant Pere Apòstol
CRA Montdúver-Safor
CEIP Gregori Mayans
CEIP Sant Marc
FP La Safor
CEIP Jaume II el Just
Associació Cultural
de Benirredrà (Escoleta)
Esclaves del Sagrat Cor de Jesús

C. Nuestra Señora del Carmen
CEE Enric Valor
CEIP Montdúver
IES Ausiàs March
CEIP Roís de Corella
CEIP Cervantes

AMPA Cervantes
C. Abecé S.L
Escola Pia
IES Veles i Vents  i AMPA
Joan XXIII
AMPA Joan XIII
EIM Ninos

CEIP Francesc Carròs
CRA Verge de la Salut
CEIP Oliveretes
CEIP Alfadalí
CEIP La Carrasca
CEIP Lluís Vives
CEIP Santa Anna

Ador-Palma
Alfauir-Ròtova
Almoines

Alqueria de la Comtessa

Barx, Palmera i Potries
Bellreguard
Beniarjó
Beniarjó
Benifairó de la Valldigna
Benirredrà

Benirredrà

Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia

Gandia
Gandia
Gandia
Grau de Gandia
Grau de Gandia
Grau de Gandia
La Font d�En Carròs
+ Oliva

Ròtova
Miramar
Oliva
Oliva
Oliva
Oliva

Marca pàgina de goma eva
Imants nevera
Marca pàgines de Sargantana
(V.A.Estellés)
Roses de paper
Bossetes aromàtiques
Suc de la taronja
Polseres Divertides
Un llapis mariner
Les pilotes pintores
Plantes aromàtiques
Les taronges del meu poble
Cuina colorida i divertida

Taller de fer instruments:
Pal de pluja
Imants
Punt de llibre
A la nostra escola atrapem somnis
Clauers amb goma eva
Imants
Polseres, anells i complements
de colors.
Marca pàgines divertides
Mini llibreta
Reciclem ACPA: Faristol de cartró
Bombolles gegants i taller de milotxes
Escacs i Kid's brain
Suc de Taronja
Veure amb les mans

Pintem ventalls
Canasta la Bola
Ulls Bojos
Plantació de Petúnies
Un Punt Diferent
Imants de nevera
Polseres

POBLE CENTRE  AMPA NOM



Oliva
Oliva
Oliva

Piles

Simat de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
València
Villalonga
Xeraco

Xeresa

Com una Gàbia
Punt de Llibre
La màgia de l�aigua
Estalvia l�energia
Robots submarins
Llapis creatiu
Quin rotllo d�insectes
Decoració cucurutxos
per mongetes/bufes/roses
Polseres divertides
Fes-te la foto
Magramaraques
Caretes animades / Titelles
Indiaca
Ventalls de colors
per passar la calor
Marca pàgines
Polseretes

CEIP Verge dels Desemparats
EI EL Caragol
IES Gabriel Ciscar

CEIP Josep Pedrós

CEIP Valldigna

CEIP Divina Aurora
CEIP Sant Miquel
CEIP Magraner
Col·legi  Universitari de Magisteri
CEIP Verge de la Font
CEIP Joanot Martorell

CEIP Sant Antoni de Pàdua

POBLE CENTRE  AMPA NOM

MOSTRES I ESTANDS

Ajuntament de Benirredrà
ACABS (amics Poble Saharauí)

Assoc. Cultural EL Rebrot Rafelcofer
Roda i volta (danses)
Assoc. La Ribera en bici
Maga Gandia
Docendo
Caixa Ontinyent
Ajuntament Atzùvia-Forna
Amnistia Internacional
Joves Socialistes de la Safor-Valldigna
Bloc Jove. Compromís Safor-Valldigna
SEPC
Casal Jove de Gandia
Associacions municipals i comissions de festes
Llibreria Ambra
Gavina llibres
Muixeranga de La Safor
COBDCV (Col·legi oficial de bibliotecaris)
AFS
Caterguai

ILP

Informació
Taller de tatuatges de henna
Taller de cal·ligrafia àrab
Informació i materials
Informació i materials
Informació i materials
Informació i materials
Plurilingüisme més que mai!
Informació i materials
El Castell-Palau de Forna
Taller d�Ombres
Roses i marca pàgines
Cistelles I figures divertides
Informació i materials
Informació i materials
Informació i materials
Punts de Llibres, diferents materials, cartró ...
Taller presentació de JUMPING CLAY
Taller de torres humanes
Biblioteca escolar: servei o magatzem?
Taller de Fotografia - Photocall
Paypal, ventalls de papers
Coques, granissat i orxata.
"Per una nova RTV"



ASSOCIACIONS MUNICIPALS

EDITORIALS

Societat Musical de Benirredrà

Associació Cultural Falla de Benirredrà

Associació Benirredrà C.F

Associació Festers Cor de Jesús de Benirredrà

Associació Festeres Verge del Carme de Benirredrà

Associació de Festers Fadrins i Fadrines de Benirredrà

Associació de Joves de Benirredrà

Associació de Mestresses de Casa i Consumidores Tyrius de Benirredrà

Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà.

Associació de Jubilats i Pensionistes de Benirredrà.

Gremis d�editors del País Valencià

L�Eixam editors

Editorial Denes

Editorial Camacuc

Amics de l�Alguer

Fundació Ferrer Pastor

Edicions 96

Llibreria Viridiana

Llibreria Vázquez Such

Edicions  del Bullent

Edicions Tívoli



Troba-ho
Estàs a Benirredrà, conex el nostre poble.
Ací tens unes fotos, ho trobaràs? Endavant.



Benirredrà en imatges



5 d'abril - GATA DE GORGOS - la Marina Alta - 1

6 d'abril - BENICARLÓ - els Ports/Maestrat - 2

6 d'abril - OLOCAU - el Camp de Túria - 3

6 d'abril - VINALESA - l'Horta Nord - 4

6 d'abril - CORBERA - la Ribera - 5

6 d'abril - ALACANT- l'Alacantí (Trobada de primària) - 6

6 d'abril - LA ROMANA - les Valls de Vinalopó - 7

11 d'abril - SANT JOAN D'ALACANT - l'Alacantí (Trobada de secudària i batxillerat) - 8

12 d'abril - BÈLGIDA/BANIATJAR/OTOS- la Vall d'Albaida - 9

10 maig - LLOCNOU DE'N FENOLLET- la Costera - 10

11 maig - ELX- el Baix Vinalopó i el Baix Segura - 11

17 maig - CATARROJA- l'Horta Sud - 12

17 maig - BENIRREDRÀ - la Safor/Valldigna - 13

31 maig - ORXETA - la Marina Baixa - 14

1 juny - CIUTAT VELLA - València - 15

7 juny - ONIL - l'Alcoià i el Comtat - 16

8 juny - BENLLOCH - la Plana Alta i la Plana Baixa - 17

15 juny - ALGAR DE PALÀNCIA - el Camp de Morvedre - 18

Lloc, comarques
i dates decada trobada








