


DISSABTE 14 DE GENER
19.00 h. ACTE D’INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA ULLS 
DE MUSSOL. A l’aula de cultura de l’Ajuntament.

DIMECRES 18 DE GENER
9.30 h-13.30 h. PORRAT A L’ESCOLA. A la Plaça de l’Església. Durant el matí tindrem 
visita de l’alumnat de Primària del col·legi “Esclavas del Sagrado Corazón” amb l’ activitat 
“Porrat a l’escola”. L’alumnat de primer cicle de TSEAS de l’IES Gregori Maians d’Oliva 
realitzaran ACTIVITATS DE JOCS POPULARS per als més menuts.

DIJOUS 19 DE GENER
19.00 h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LAURA TOSCANO. A l’antic Ajuntament.
“Nos hemos dormido” és una exposició de l’artista Laura Toscano en la qual s’aborda 
el tema de la influència de la hiperconectivitat en les nostres vides i de com ens han 
dormit en un somni del qual és difícil despertar. Mitjançant el dibuix i la plasticitat de la 
pintura, l’artista convida a reflexionar sobre el propi acte de dormir per tornar a l’essència 
humana. En un món ple de pantalles, tant les literals com les imposades socialment, es 
perd la capacitat de connexió amb la pròpia vida. L’expressió artística convida a connectar 
de nou, a pensar i crear diàleg.

DIVENDRES 20 DE GENER
20.00 h. Inauguració del Porrat i pregó a càrrec de “NI FU NI FA EVENTS”. Els pregoners 
d’època ens contaran histories i xafarderies inaugurant el porrat. A la plaça de l’Ajuntament.
Autoritats, associacions, col·lectius i visitants amb la Banda de Música de Benirredrà. 
Acompanyats per la Societat Musical Benirredrà.
21.00 h. CREMÀ DE LA FOGUERA. En acabar el pregó totes i tots, ens desplaçarem fins 
la Plaça d’Espanya (plaça de l’església) , on tindrà lloc la tradicional cremà de la foguera.
A continuació en el Porrat podrem degustar en les paradetes de les Associacions Locals 
amb tot tipus de gastronomia, amb dolços, embotit i bunyols, entre altres.

ESPECTACLE DE DINOSAURES:
4 dinosaures recorreran els carrers del nostre poble en diferents moments del dia, 
divendres amb la crema de la foguera i dissabte i diumenge en torn de migdia i vesprada.

DISSABTE 21 DE GENER
11.00 h. Obertura del Mercat.
Horari del Porrat d’11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 21.30 h.
Gaudirem de parades de tot tipus: gastronomia, artesania i teatre de carrer amb 
personatges que s’encarregaran d’amenitzar el porrat de Sant Antoni Benirredrà-Gandia.

A les 11h, 12h i 13h. VISITES GUIADES a l’ermita de Sant Antoni (GRATUÏTES)
IMPORTANT CONSULTAR AFORAMENT AMB LA GUIA (Fanny 647108012)
Vols conèixer la història de l’ermita de Sant Antoni, el seu topònim islàmic, la seua 
arquitectura i a què sants està consagrada? No et pots perdre l’oportunitat de conèixer i 
saber de primera mà les curiositats i històries que dintre d’ella s’amaguen. Vos esperem!
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De 11.30 a 14.00 h I de 17.30 a 20.00 h Tallers Infantils i Ludoteca. 
A la plaça de l’Ajuntament.

Durant tot el cap de setmana, al porrat 
podrem gaudir de tot un replet d’espectacles, tallers i activitats, entre ells:

-Zona infantil d’atraccions.
-Ludoteca infantil amb taules de jocs.

-Exposició d’aspectes relacionats amb els dinosaures 
com rèpliques de fòssils i d’ous de dinosaure.

-Animacions itinerants d’acrobàcies, xanquers i espectacles de foc.
-Demostracions d’oficis d’artesans.

-Animació itinerant amb Dinosaures gegants mòbils.

12 h ESPECTACLE DE DINOSAURES. Espectacle itinerant de diversos dinosaures.

13 h ESPECTACLE DE BOLLYWOOD.
Actuació itinerant de dansa amb l’espectacle «Somnis d’Orient».

17 h GOJOS DE SANT ANTONI. A la Plaça de l’Església. 
Els gojos són una forma de litúrgia popular practicada en actes de devoció col·lectiva, que 
lloen les excel·lències del Sant. Estos són un gènere poètic d’arrel medieval.
Coneix els gojos de Sant Antoni d’una forma peculiar, contada pel propi Sant però 
contextualitzats a la societat i la situació actual.

17 h ESPECTACLE DE DINOSAURES. Espectacle itinerant de diversos dinosaures.

DIUMENGE 22 DE GENER 
11.00 h Obertura del Mercat.
Horari del Porrat d’11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 21.30 h.

11.00 h Exhibició de tocs històrics medievals a càrrec de l’Associació de Campaners 
de Benirredrà junt amb la Colla de Campaners d’Alqueria de la Comtessa, a la Plaça de 
l’Església amb el campanar de Benirredrà.
També els i les més menudes podran jugar i aprendre els tocs típics, noms de les diferents 
campanes i gaudir d’un ratet divertit amb el campanomòbil.

A les 11 h, 12 h i 13 h. VISITES GUIADES a l’ermita de Sant Antoni. (GRATUÏTES)
IMPORTANT CONSULTAR AFORAMENT AMB LA GUIA (Fanny 647108012)

De 11.30 a 14.00 h. I de 17.30 a 20.00h Tallers Infantils i Ludoteca. 
Plaça de l’Ajuntament.

12.00 h ESPECTACLE DE DINOSAURES. 
Espectacle itinerant de diversos dinosaures.

12.00 h MISSA en honor a Sant Antoni. Església de Sant Llorenç. Seguidament es farà 
la tradicional benedicció dels animals i repartiment del pa beneït a la Plaça de I ‘Església 
de Benirredrà. A càrrec de l’associació Tyrus de Benirredrà.
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13.00 h Actuació pel recorregut del Porrat de la Muixeranga de La Safor.
L’associació de Muixeranga de La Safor recorrerà els carrers del nostre poble 
acompanyats pels sons de dolçaina i tabal i acabaran en la plaça de l’església 
mostrant-nos el seu espectacle tradicional valencià.

14.30 h DINAR amb les cassoles d’arròs al forn. 
Com a dinar tradicional dels dies de Porrat, volem convidar a tots el veïnat de 
Benirredrà a compartir amb la família i amics del tradicional dinar de cassola d’arròs 
al forn.
Aquest dinar tindrà lloc a la carpa situada al carrer Tramuntana. 
L’ajuntament disposarà de taules i cadires.

16.00 h TARDEO AMB EL GRUP «LA SEDE». 
Vine a gaudir de la música pop d’aquest grup saforenc a la carpa situada al carrer 
Tramuntana i gaudeix d’un ambient festiu. 

17.00 h ESPECTACLE DE DINOSAURES. Espectacle itinerant de diversos dinosaures.

Ajuntament de Benirredrà. 
Ajuntament de Gandia.
Associació cultural Falla Benirredrà.
Associació de festeres Verge del Carme de Benirredrà. 
Associació de campaners de Benirredrà.
Associació de festers del Cor de Jesús de Benirredrà. 
Associació d’ames de casa Tyrus de Benirredrà.
Associació de fadrins i fadrines de Benirredrà.
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