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Projecte nova Biblioteca. Vista exterior

Naix un gran espai
jove per a la cultura

Iniciades les obres de
la nova Biblioteca i
Centre d’Estudis

El
Projecte. Planta primera

Projecte. Zona de menuts

dia 1 de març s’iniciaven
les obres d’adequació de
l’edifici de l’antic Centre de Salut a la nova Biblioteca i Centre d’Estudis. Unes obres
que renovaran completament l’edici que sols
mantindrà l’estructura i
la façana.
Més de 600 m2
En uns mesos aquest edifici municipal tornarà a
obrir les seues portes convertit en un gran espai jove
per a la cultura i l’estudi.
Un centre per a totes les
edats que tindrà capacitat per a més de
37.000 llibres, 141 llocs
d’estudi i lectura, 3 sales
independents d’estudi i treball,
espais per a menuts i menudes,

ordinadors amb connexió a internet, xarxa wi-fi, llibres electrònics, zona de premsa,
i, fins i tot, una terrassa exterior en la
que gaudir d’un bon llibre.

canya

Projecte. Sala d’Estudi
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Projecte. Terrassa
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Editorial

Entrevista

Más posibilidades para
los jòvenes

...i què pensa
de Picanya?
Podria definir Picanya en un
parell de paraules?
No he conegut cap poble
com aquest

La
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más extendida (e interesada) crítica a nuestro pueblo es que no ofrece
nada para los jóvenes. Es una
especie de mantra repetido
una y otra vez sin más argumento.
La verdad
La verdad, sin embargo, es la
que dice que nuestros jóvenes
son los que, de pequeños, han
podido ir a colegios públicos de
calidad sin preocuparse de quedarse fuera por falta de plazas o
sin recibir clase en barracones.
Son los que ya de jóvenes, han
podido acudir a un Instituto público de calidad sin tener que
salir de su pueblo, los que, más
tarde pueden acudir a la Escuela de Adultos a completar su
formación (sin tener que “emigrar” a otro municipio) o al
Centro de Desarrollo Local a
formarse en especialidades
profesionales o nuevas tecnologías.
Son nuestros jóvenes los que
han disfrutado en las escuelas
deportivas municipales y los
que luego utilizan las instalaciones deportivas bien a título individual o a través de los clubs.
Son nuestros jóvenes los que
hacen uso de la Sala de Ensayo
Musical, o los que acuden a los
Talleres culturales. Podríamos
seguir citando ejemplos.
Y seguimos mejorando
No tenemos pubs, ni discotecas, es cierto, ni nosotros ni
otros pueblos de nuestro tamaño. Pero... ¿es eso competencia
municipal?. Nuestro Ayuntamiento es responsable de proporcionar a los jóvenes un ocio
activo, positivo, formativo, cultural, y ahí es donde aparece la
nueva Biblioteca y Centro de
Estudios, una nueva posibilidad
al alcance de nuestros jóvenes
que sin duda, como las demás,
sabrán aprovechar.
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Què és el més positiu de viure a Picanya?
Que conserva la seua identitat com a poble
Quin és el seu racó favorit de
Picanya?
El parc de les Albízies, per la
seua tranquilitat i el seu ambient familiar
Nova Junta Directiva de la Unió Musical de Picanya

“Volem que Picanya se senta
orgullosa de la seua Unió Musical”
Javier Pellús i una renovada junta directiva
es fiquen al front de la UM de Picanya

La

Unió Musical de Picanya
ha renovat la seua junta
directiva. Al front d’un equip de
més de 15 persones està el seu
nou president, Javier Pellús que
substituïx a Josep Guerola, en el
càrrec durant els darrers 23 anys.
Aquest relleu al front de la Unió
Musical es produïx en un moment
en el que enfronta a nous i importants reptes.
Després de tants anys, en quin
moment es planteja la renovació
a la junta de la Unió Musical?
El treball de Pep Guerola al front
de la Unió ha estat immens. Mai
li reconeixerem prou tots els seus
anys de dedicació. Ell tenia ganes
de deixar pas a gent nova. Encara
que no li hem deixat marxar totalment i comptem amb ell per tal
d’aprofitar la seua experiència. A
més a més, l’anterior junta directiva la formaven només quatre
persones i el treball que cal fer,
només amb el dia a dia de la Unió
Musical, és molt. Calia renovar i
reforçar els òrgans directius per
tal d’encarar el futur.
Com han organitzat el treball?
El primer que hem fet és crear
comissions de treball per tal de
gestionar les diferents àrees de
la Unió i els projectes més immediats. Hi ha molta feina per fer,

però també molta il·lusió. Tots els
membres de la nova Junta han
arribat al càrrec amb ganes de
treballar i amb idees noves.
Quin és el principal repte que té
ara mateix la Unió Musical de Picanya?
Ara mateix estem en un moment
crucial. Hi ha un projecte per a
la construcció d’un nou local a
l’Ateneu de Picanya. La construcció del nou local estaria compartida amb l’Ateneu, l’Ajuntament i la
Penya el Coet. L’estudi de viabilitat econòmica del projecte és una
de les principals preocupacions
de la nova Junta Directiva. A més
a més, ja estem treballant en el
disseny d’aquest nou espai.
Un projecte molt important per a
la nova directiva...
Sí i no és l’únic. L’objectiu prioritari
per a nosaltres és rellançar al poble la nostra societat musical. Volem fer unió i que Picanya se senta
orgullosa de la seua Unió Musical.
Un dels principals treballs que
ens hem marcat és la comunicació amb els socis i la relació amb
institucions, falles, associacions i
empreses del poble.
Prendran la iniciativa en aquesta
aposta per la comunicació?
Sí, hem creat una comissió de
relacions externes. Encetarem

Visites molt especials
a l’escola infantil municipal

El

Amb el suport per a l’ús del valencià de:

Podeu ampliar algunes de les
informacions ací publicades a:
www.picanya.org/picanyatv

Impressió: Gràfiques Vimar SL
Dipòsit legal: V-257-1992
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el contacte directe amb tots els
col·lectius del poble per a oferir la
nostra col·laboració. Som la Unió
Musical del poble de Picanya i
volem ser sempre la primera opció per a les falles de Picanya, les
festes de Picanya, les associacions
del poble... Estem estudiant oferir
preus i serveis especials per al poble. I si al final no ens contracten a
nosaltres, pels motius que siguen,
no passa res. La col·laboració, la
comunicació i les bones relacions
s’han de mantenir sempre, perquè tots som de Picanya.
Quin és el missatge de la nova directiva al soci de la Unió Musical?
Que són una part fonamental
d’aquesta societat. I ens hem
plantejat cuidar-los. Ara mateix
tenim 295 socis. Per a nosaltres és
fonamental la comunicació amb
el soci. Tenim com a projecte immediat redissenyar l’espai web de
la Unió Musical per tal de convertir-lo en un mitjà d’informació i
comunicació amb els socis. Volem
que el soci sàpia el que s’està fent.
A més a més, necessitem rebre les
seues idees i suggeriments per a
millorar la Unió Musical. I volem
que se senten partíceps de la seua
societat musical, per exemple,
amb concerts exclusius per a ells.
Volem cuidar els socis que tenim i

Dia dels iaios a l’Escoleta

passat dissabte 5 de març
l’escola infantil La Mandarina
de Picanya va celebrar una jornada de portes obertes. L’objectiu era
donar a conèixer a la població les
instal·lacions de l’escoleta (l’única
homologada per la Conselleria de la
GV al nostre municipi) i facilitar als
pares dels futurs alumnes tota la informació sobre el procés de matriculació.
Dia dels iaios i les iaies
Un altre dia ben especial fou la visita dels iaios i iaies del Centre de
Persones Majors que compartiren
unes hores de cançons i contes amb
l’alumnat de l’escoleta sota el lema
“Gràcies per ensenyar-nos”.

Creu que és millor viure a un
poble com Picanya?
Sens dubte. Abans vivia a
València i les primeres nits a
Picanya em costà dormir perquè no se sentia res!

www.

www.uniomusicalpicanya.org

volem augmentar el seu nombre
per tal de fer més gran la Unió
Musical.
Quina importància té l’escola de
música per a la Unió Musical
L’escola és fonamental per al futur
de la Unió Musical. És el viver d’on
ixen els nous músics. A més a més,
el nivell és molt alt. L’any passat,
per exemple, el 90% dels alumnes
que feren la prova d’accés al nivell
mitjà del conservatori, aprovaren.
Ara tenim prop de 150 alumnes i
hem d’ampliar les classes perquè
hi ha molta demanda. A més a
més, ens hem marcat com a projecte convertir l’escola en professional, per tal que tots els alumnes puguen obtenir el títol de
nivell elemental quan acaben els
seus estudis de música a Picanya.
Ara mateix, han d’anar fora a fer
les proves d’accés al grau mitjà i,
si no aproven, no tenen cap títol.
Tenen molt de treball per davant
Sí, però això ja ho sabíem quan
donàrem el pas endavant. Ara el
que més ens espenta és la il·lusió
i les ganes de fer la Unió Musical
de Picanya més gran. Hi ha moltes
coses per fer, però ens hem marcat unes prioritats per tal d’anar a
poc a poc i segurs.
G. Serrano

Educació

Matriculació
escolar

D’ací

poc comença un
nou procés de
matriculació per al curs 20112012.
Del calendari d’admissió volen
ressaltar la data de presentació de sol·licituds als centres
d’Educació infantil i primària
que serà del 5 al 16 de maig.
En breu, des de l’Ajuntament,
es posaran en contacte amb pares i mares per tal d’informarlos d’una forma personalitzada
sobre la documentació necessària, l’oferta de centres educatius de la població i el calendari
i procediment d’admissió.
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Noves teconologies

El web municipal, renovat,
ampliat i pioner de nou
La nova plana oferix més serveis,
més facilitat d’accés i més opcions d’ús
PicanyaTV
Més facilitat d’accés
Al març de 2007 Picanya ficava
en marxa la primera televisió
local per internet desenvolupada íntegrament per un Ajuntament a tota Espanya. Avui
l’anomenada televisió a la carta
és una realitat fins i tot per als
canals tradicionals de TV.
En aquests anys PicanyaTV ha
superat l’oferta de 200 vídeos i
sols l’any passat es descarregaren més de 35.000 vegades.
En aquest nou espai web PicanyaTV manté el seu aspecte anterior però també s’interrelaciona
amb tota la plana web de manera que en cada apartat podem
veure els vídeos relacionats disponibles.

Per

quarta vegada des de 1999
el nostre poble renova per
complet el seu web. No pot ser d’altra
manera en un món tan canviant com
és el d’Internet. Picanya no pot quedar
arrere i, de fet, el seu espai web sempre
ha anat un pas per davant. En aquesta

ocasió no és diferent. El nostre poble disposa d’un nou portal més fàcil, amb més
possibilitats, i amb una enorme quantitat d’informació en diferents formats...
un portal que ens acosta un poc més a
l’administració del futur: molt més accessible gràcies a les noves teconologies.

Novetats
Allò més nou
La primera plana sempre conté aquests accessos
tipus “banner” a les darreres novetats publicades
al web.
Mapa web
Tot el contingut
Obrir-lo permet tindre a la vista tots els diferents
apartats i subapartats que conté aquest nou espai.
Cercador
Per a trobar-ho tot
No saps on està allò que vols? Prova a fer servir
el cercador de continguts.
Multillengua
Pionera a l’Estat espanyol
El web turístic de l’Ajuntament de la ciutat de
València s’ofereix en 9 idiomes, la plana web del
mateix Ajuntament en 2 (castellà i valencià). La
nova plana web de l’Ajuntament
de Picanya està accessible en 19
idiomes i es pot ampliar a més llengües en el moment que es considere oportú. És la primera web municipal a l’Estat espanyol en oferir
aquesta possibilitat.
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Menú personalitzable
A la teua mida
Aquest menú es pot personalitzar d’acord als interessos de l’usuari. Qualsevol apartat es pot afegir
i tindre així un accés directe en la primera plana.
Més accessible
Per a totes i tots
Variar el tamany de les lletres o accedir als diferents apartats per combinacions de tecles permet
una navegació més fàcil a les persones amb dificultats de visió.
Rebre informació
Apunta’t i ho sabràs tot
Per mitjà de Facebook, Twitter, RSS o el servei
de correu electrònic L’alt@veu pots rebre informació de forma directa i conèixer de primera mà
l’actualitat del nostre municipi.
Guia ràpida
En un click
La guia d’instal·lacions municipals, les farmàcies
de guàrdia, la previsió de l’oratge... Una sèrie
d’icones permeten accedir a diferents serveis de
forma directa .
Administració electrònica

Menú
Accés a 167 apartats
El menú de navegació permet
accedir a les 167 planes que integren aquesta primera part de
l’espai web municipal. Des de
trobar la programació cultural,
les farmàcies de guàrdia, l’oferta
esportiva, les instal·lacions municipals, informació sobre tràmits administratius, urbanístics... fins a descarregar una
imatge de Picanya per a fons de
pantalla del teu ordinador, tot és
possible.
Fotogaleries
Imatges per a compartir
Aquest apartat permet la publicació de les imatges de determinades activitats culturals,
esportives, festives, socials... a
l’abast de qualsevol persona interessada a poder veure i reviure l’esdeveniment.

Picanya + fàcil

Darrere d’aquesta icona trobarem el portal municipal per
a l’administració electrònica. En aquest espai anomenat
Picanya + fàcil trobem la possibilitat de relacionar-nos
amb l’Ajuntament de forma telemàtica. Tota una sèrie
de tràmits administratius es poden realitzar des de casa
sense més condició que disposar de signatura electrònica (que es pot aconseguir gratuïtament a l’Ajuntament de
Picanya sense cap altre tràmit que presentar el DNI).
Aquest servei d’oficina virtual tot just ara acaba d’encetar
el seu camí però, sens dubte, en uns anys serà la forma de
relació més habitual entre la ciutadania i l’Ajuntament o
qualsevol altra administració pública.

La wi-fi pública
supera els 200 usuaris

Són

Senyalització zones wi-fi

dcc106copianueva.indd 3

ja més de 200 les persones que, en les poques setmanes de funcionament,
s’han donat d’alta al servei de
wi-fi pública de l’Ajuntament de
Picanya (sols cal presentar el DNI
a l’Ajuntament). El públic, especialment el públic jove, ha vist en
aquesta opció una forma ben eficaç d’accedir a internet i per això
cada vegada és més habitual veure
a persones assegudes als nostres
parcs i jardins amb el seu ordinador
portàtil sobre els genolls. A hores
d’ara ja són 11 els punts gratuïts de
connexió a internet dels que disposa el nostre poble.

Ampliació

El Parc de
les Albízies també
tindrà zona wi-fi
L’acceptació entre la nostra població (especialment entre la
gent jove) de la xarxa de wi-fi
pública ha animat l’Ajuntament
a ampliar el nombre de punts
de connexió i en eixe sentit
està previst l’establiment d’un
nou punt d’accés al parc de les
Albízies.
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Entorn i medi ambient

Cuestión de
civismo
Una nueva campaña
municipal quiere agradecer
la actitud responsable de
quienes recogen los excrementos de sus perros y
concienciar a quienes
todavía no cumplen con
esta obligación
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Es

realmente muy desagradable descubrir que
acabas de pisar un excremento
y, más desagradable aún, será
el proceso posterior de intentar
“recuperar” tus zapatos.
Gracias
Afortunadamente la gran mayoría de propietarios y propietarias
de perros en nuestro municipio
hacen diariamente una demostración de responsabilidad retirando (sólo hace falta una bolsa

cualquiera de plástico) los excrementos de sus animales y este
sencillo gesto debemos agradecerlo porque es la ÚNICA solución efectiva a este problema y
una demostración de civismo.
Obligatoriedad
Cabe recordar también que la
recogida de estos excrementos
es obligatoria de acuerdo con las
ordenanzas municipales y que
no cumplir esta normativa puede suponer una sanción.

i

También en PicanyaTV
En nuestra televisión por
internet también está prevista la difusión de un pequeño
spot que en clave de humor
buscará promover y agradecer la cívica actitud de la
mayoría de los propietarios
de perros y animar a aquellos que todavía “escurren el
bulto” a ser responsables.

Hemos evitado la emisión
de 5 toneladas de CO2
y la contaminación de
4 millones de litros de agua

Somos ejemplo de
responsabilidad ambiental

Desde

el año 2009
tres contenedores naranja nos invitan a reciclar un elemento altamente
contaminante: el aceite usado
de cocina. Nuestro pueblo, una
vez más, ha ofrecido una excelente respuesta y en este segundo año la media de litros/contenedor recogidos ha subido en
más de un 15%.

107 l.
93 l.

Año

2009

este modo las emisiones a la
atmósfera de gases efecto invernadero, que son los causantes
del calentamiento global y cambio climático.
Se calcula, que de 1lt de aceite
usado, un 98% se transforma en
biodiesel.
Considerando, que 1 litro de
biodiesel evita lanzar 1.32 kg de
CO2 a la atmósfera y que como
se ha dicho anteriormente, que
con 1 lit. de aceite usado obtenemos aproximadamente 1lt de
biodiesel, podemos estimar que
en Picanya, con los 3.857 litrosque se han recogido de aceite
usado en el año 2010, se ha evitado la emisión de 5.091,24 kg
de CO2 a la atmósfera.

2010

Media de litros por

contenedor y mes en Picanya

Foto de l’exposició 100% natural

Admirar la natura,
preservar la natura
Fins

Exposició

el proper 17 d’abril, a la Sala Municipal d’Exposicions de Picanya, es podrà visitar la mostra de fotografia de l’Obra Social de la CAM, 100% Natural, amb fotos de
J. B. Ruiz. Aquesta exposició, recull algunes de les millors fotografies sobre la natura realitzades pel fotògraf alacantí. Aquesta mostra itinerant, ha recorregut ja les principals ciutats del
país i és una gran oportunitat per a poder admirar algunes de
les fotografies de Ruiz, fotògraf de renom que treballa per a
diferents agències internacionals i que ha vist publicades les
seues espectaculars fotografies a publicacions com ara National Geographic o Geo International.

www.

www.cienporciennatural.org

La Plaça de la Biodiversitat
Entre el 29 i el 31 de març, la
Plaça del País Valencià de Picanya es convertirà en la Plaça
de la Biodiversitat. L’obra social
de la CAM porta a Picanya la
seua instal·lació didàctica per a
mostrar els més menuts la importància de preservar els nostres ecosistemes i com l’acció
de l’home està deteriorant la
vida i perjudicant les espècies
del seu entorn. Aquesta proposta educativa pretén atraure
l’atenció dels xiquets i xiquetes
sobre els problemes dels ecosistemes, amb especial atenció
a l’ecosistema mediterrani, el
més proper a ells.

Ja pots recollir
la borsa reutilitzable

Des

del dijous 31 de març ja podeu recollir a l’Ajuntament
(i a alguns comerços de la localitat) la
borsa reutilitzable que forma part de
la campanya municipal per a reduir
l’ús de borses de plàstic que, al nostre
país, arriba a xifres destrellatades amb
una mitjana de més de 300 per persona i any i un temps d’ús que no supera
els 12 minuts de mitjana.

dcc106copianueva.indd 4

Aquesta borsa està fabricada amb
plàstic reciclat, a partir del material
dipositat al contenidor groc, i pot reciclar-se pel simple procediment de
deixar-la al mateix contenidor groc
una volta finalitzada la seua vida útil.
Pressumeix de Picanya i defensa el
medi ambient. Demana la nova borsa reutilitzable i fes-la servir en cada
compra!

Considerando que 1 litro de
aceite puede contaminar 1.000
litros de agua, mediante la
puesta en marcha de la recogida selectiva de aceite de cocina
y contando que se han recogido
3.857 litros en el año 2010, hemos evitado la contaminación
de 3.857.000 de litros de agua
en dicho año.
Biodiesel, menos CO2
Además, este aceite usado , una
vez procesado se convertirá en
biodiesel, con lo cual estamos
favoreciendo el uso de un combustible alternativo que emite
menos CO2 a la atmósfera que
el diesel convencional derivado del petróleo, reduciendo de

Seguretat ciutadana

Nou vehicle per a la Policia Local

Nou vehicle per
a la Policia Local

Ja

està circulant pels nostres carrers el nou vehicle de la Policia Local. Des
d’aquest mes de març els
agents de la Policia Local de Picanya fan servir aquest nou Fiat
Brava dotat amb tots els mitjans
per a poder desenvolupar de la
manera més eficaç possible el
treball diari.

Escoles
En les primeres setmanes
de març els agents de la Policia Local han comptat amb
uns col·laboradors de luxe
a la porta de les escoles. Els
membres del Consell de Xiquets han volgut col·laborar
per a controlar el trànsit i intentar conscienciar a pares i
mares de la importància de
respectar els vianants.
23/03/2011 15:16:14

Urbanisme

Ya está en marcha el
nuevo Centro de Salud

Se cierra así un proceso que se inició
hace 15 años con la adquisición de los
terrenos por parte del Ayuntamiento

El
Más

pasado 21 de febrero abría sus puertas el
nuevo Centro de Salud de Picanya situado
en la Plaza de la Constitución.
En un sólo fin de semana, y en buena parte,
gracias al esfuerzo y compromiso del equipo de
trabajadores y trabajadoras del propio Centro,
se pudo trasladar el material necesario para poder atender, el lunes 21, a los pacientes citados
para ese día y que fueron los primeros en poder
disfrutar de esta nueva instalación con la que la
Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha cumplido su compromiso con la población de Picanya que, de esta manera, dispone del
Centro de Salud que le corresponde.
Por fin, una instalación adecuada
Este nuevo Centro de Salud dispone de una superficie de 1.696 metros cuadrados de unas instalaciones mucho más cómodas y mejor adaptadas que el anterior edificio que ya hacía años
que había dejado de reunir las mínimas condiciones para albergar este tipo de instalación.
Incremento de plantilla
Con el nuevo edificio también podemos celebrar la incorporación de un médico más y la
prevista incorporación de un enfermero en los
próximos días.
Mayor horario
También la puesta en marcha de este nuevo
Centro así como la ampliación de plantilla ha
permitido ampliar el horario de atención al público que pasa a ser de lunes a viernes de 8.00
a 21.00h (antes cerraba los viernes tarde) y los
sábados de 8.00 a 15.00h. En el resto de horarios la atención de urgencias se realizará, como
hasta ahora, en el Centro de Salud de Paiporta.

Obres al parc de les Albízies

calidad
de vida

Nuevo teléfono de Cita previa: 963 108 200
Dirección: Pl. de la Constitució, 2 - Picanya
Urgencias: CSI de Paiporta: 96 3425460.
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Sala d’espera
Parc Bellavista

Inauguración

Albízies i Bellavista
completen la renovació de
tots els jocs infantils

Ja

Josep Almenar y Manuel Cervera

El Conseller de Sanidad
Manuel Cervera inauguró
el nuevo Centro de Salud

estan en marxa les
obres de renovació dels
jocs infantils del parcs Albízies
i Bellavista. El retràs de la Generalitat Valenciana a l’hora
d’autoritzar l’inici de l’actuació
havia deixat en l’aire la finalització del procés de millora de
tots els conjunts de jocs infan-

tils dels nostres parcs. Finalment, aquesta renovació es podrà tancar amb aquestes dues
actuacions que aniran en la
mateixa línia que les realitzades
anteriorment i que permetran
dotar a les dues zones de major
comoditat i seguretat per a menuts i menudes.

El

lunes 21 de marzo, el Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Manuel
Cervera Taulet, en compañía de Josep Almenar,
Alcalde de Picanya, fue el encargado de la inauguración del nuevo Centro de Salud. Un breve acto
en el que se descubrió una placa y se realizó una
pequeña visita al edificio.
Instalación de pantallas acústicas

Consulta
Vídeo disponible a:

Empieza la instalación de
las pantallas acústicas

En

unas semanas el nivel
de ruido que genera la
autovía se verá sensiblemente
reducido en la zona de Vistabe-

lla. Ya se han iniciado las obras
de instalación de las pantallas
acústicas que aislarán la carretera de la zona habitada.

Millores en el camí del Poliesportiu

Millores en el camí
del Poliesportiu

El

Nuevo Centro de
Salud de Picanya
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camí al Poliesportiu s’ha
millorat amb una senyalització horitzontal que vol fer més
segur aquest recorregut per a

vianants i biciclets. Als encreuaments s’han pintant passos de
vianants i s’ha marcat el carril
bici.
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Falla Barri del Carme

Actividades
para mayores

ABRIL
I ENCUENTRO COMARCAL DE BAILES DE SALÓN
PARA PERSONAS MAYORES
Organizado por la Mancomunidad Intermunicipal de l´Horta Sud.
El grupo de gimnasia de personas mayores de
Picanya realizará una exhibición.
Día: 10 de Abril
Hora: 17.00h
Lugar: Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet

MAYO
COMIDA HERMANDAD
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de la
UDP de Picanya organiza para los días 3, 4 y 9
la Comida Anual de Hermandad para todos los
socios en el Rte. Canyamel de El Palmar.
Más información en la oficina de la Asociación
en el Centre de Persones Majors.
FET A MÀ: Taller de Patchwork
Se realizará un camino de mesa con ésa técnica.
Días: 10, 17 y 24 de mayo
Hora: de 16.30 a 19.00h en el Centre de Persones Majors.
Taller dirigido a 15 personas.
Inscripciones: del 3 al 9 de mayo en el Ayuntamiento.
Cada persona aportará el material necesario.
FET A MÀ: Manualidades con fieltro
Se realizarán manualidades con fieltro para,
posteriormente, venderlas en el rastro solidario.
Día: 11 de mayo
Lugar: Centre de Persones Majors
Horario: de 16.00 a 19.00h
Abierto a la participación de todas las personas
que quieran colaborar.
Traer fieltro de colores y todo lo necesario para
coser: agujas, tijeras, hilos…
RASTRO SOLIDARI
Participación de las personas mayores en la 17ª
Edición del Rastro Solidari
Día: 29 de mayo
Lugar: Plaça Major de Picanya
Horario: 10.00 a 15.00h

Vídeo disponible a:

TALLER LECTURA
Reunión del grupo amig@s de la literatura, para
hacer el comentario de la novela “El tiempo entre costuras” de María Dueñas.
Es la historia de Sira Quiroga, una joven modista empujada por el destino hacia un arriesgado
compromiso en el que los patrones y las telas de
su oficio se convertirán en la fachada de algo
mucho más turbio y trascendente.
Día: 31 mayo
Hora: 17.00h
Lugar: Centre de Persones Majors
JUNIO
EXCURSIÓN: CRUCERO FLUVIAL POR EL JÚCAR
Navegaremos por la Reserva Natural de la Muela
de Cortes.
Durante el recorrido un guía profesional nos
detallará lo más relevante, sobre la flora, fauna,
geología de este extraordinario entorno natural.
Visita cultural al Mundo Apícola en Ayora.
Por último nos trasladaremos a un restaurante
de la zona a comer.
Día: 8 de junio - Plazas: 50 plazas
Precio: 15 euros
Salida: 8.00h desde la C/ Colón
Regreso: A partir de las 17.00h
Inscripciones: del 23 al 31 de mayo, en el Ayuntamiento.
COMIDA FIN DE CURSO PARA
LOS GRUPOS DE GIMNASIA
Día: 17 de junio
Lugar: Polideportivo de Picanya
Llevar bañador, se realizarán ejercicios en piscina.
El precio de la comida y la hora de salida se comunicarán en las clases.
CAMES FORA
Caminata por la playa de El Saler.
Llevar bañador, toalla, crema protectora, gorra,
almuerzo y agua.
Día: 20 de junio
Salida a las 9’30h desde la C/Colón
Regreso a las 13’00h

Viviendas
adaptadas y
Centro de Día

Todas

aquellas personas interesadas
en una de las casas del grupo de
viviendas adaptadas pueden iniciar los trámites
para acceder a una de ellas en el momento en el
que se produzcan vacantes.
Los requisitos para acceder a estas viviendas son:
- Jubilados y/o pensionistas mayores
de 60 años.
- Empadronados en el municipio de
Picanya.
Las personas interesadas se pueden dirigir al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento (Pl.
País Valencià, 11).
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Acte de l’Ofrena

S’apaga la flama...
fins l’any vinent
Les Falles de Picanya completaren
un intens programa d’actes

Les

falles de Picanya han
viscut els seus dies
més intensos al llarg d’aquest
mes de març. El dia 1 de març
es va obrir al públic l’exposició
del ninot, on cada any es poden
contemplar els millors i més enginyosos ninots de cadascuna de
les falles de Picanya.
Però on millor es viuen les falles
és al carrer i els carrers de Picanya van ser els testimonis de la
Cavalcada del Ninot. Aquesta tradicional desfilada de les comissions és un dels actes més divertits i lúdics de la festa.
I com és tradicional, la nit del 15
de març va ser llarga, molt llarga.
Tant com va ser necessari per a
que cadascuna de les tres comis-

sions falleres del poble tinguera
preparat el seu monument, una
plantà que enguany es va veure
seriosament dificultada per unes
condicions meterològiques ben
dificultoses.
El dia 18 es va celebrar l’acte
més emotiu de la festa, l’ofrena
de flors a la Mare de Déu dels
Desemparats. Aquest acte és el
preludi al gran dia faller, el dia
de Sant Josep, que veu convertirse en cendra els monuments i el
treball dels fallers. Unes cendres
des de les quals torna a nàixer la
il·lussió per les Falles 2012.

Cinquena edició
de poesia Camí
de la Nòria

Sopar popular
per al mig any de
Moros i Cristians

proper 15 d’abril finalitza el termini per a la
presentació de treballs per a
la cinquena edició del premi
per a poetes inèdits Camí de la
Nòria que cada any convoquen
l’Associació d’Alumnat d’EPA i
l’Ajuntament. Els poemes, que
han de ser originals i no poden
estar publicats, es poden presentar a l’Escola Permanent
d’Adults de Picanya, al carrer
Bonavista. Bases completes
al web municipal.

dissabte 16 d’abril, tot
el poble de Picanya està
convidat al sopar popular de
la Festa del Mig Any de Moros
i Cristians. Aquest sopar se celebrarà al pati del col·legi Ausias March a partir de les nou i
mitja de la nit. I per a després
del sopar, hi ha preparada
una discomòbil per a que
tots els assistents
s’animen a
ballar.

El

Vivendes adaptades

Centro de día
El Ayuntamiento de Picanya ha realizado los trámites necesarios para obtener la subvención
económica para financiar 40 plazas públicas de
atención específica a personas mayores en el
Centro de día ubicado en las viviendas adaptadas
para mayores de Picanya, acogiéndose a la Orden
40/2010, de 27 de diciembre de la Conselleria de
Bienestar Social por la que se regulan y convocan
ayudas en materia de Servicios Sociales para el
ejercicio 2011.

vídeo disponible a:

El
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Cultura
Vídeo disponible a:

Miguel Hernández, después del odio

L’univers poètic de
Miguel Hernández

El

Xiquetes i xiquets a l’Hort de Lis. Picanya 1937

La nostra història més
solidària i mai contada

Un llibre recupera la història de les
colònies infantils a Picanya

El

dissabte 26 de març es
presentà a l’Hort de Lis
de Picanya el llibre Els horts solidaris. Les colònies escolars de
Picanya 1937-1939, de Cristina
Escrivà i Rafael Maestre. Aquest
llibre és la plasmació del projecte que va guanyar la dotzena
edició del Premi d’Estudis Locals de Picanya l’any 2008.
Aquest treball d’investigació
naix de la intuïció de Cristina
Escrivà, qui va fer un recorregut
pels horts de tarongers de la comarca de l’Horta allà per l’any
2006 i va associar la imatge
d’aquests espais amb velles fotografies de xiquets republicans
evacuats de Madrid durant la
guerra que havia vist a la Biblioteca Nacional. Durant una altra
visita a Madrid, va trobar sobres amb fotografies de xiquets
que durant els anys que van del
1937 al 1939 havien estat evacuats a Picanya. Junt a Rafael
Maestre, de la Fundació Salva-

dor Seguí, començà a treballar
al projecte.

G. Serrano
Al conegut arxiu de Salamanca
trobaren un llistat amb més de
200 noms de xiquets i xiquetes
que havien estat als horts de
Lis, Albiñana i Coll, al nostre
poble. I ací trobaren veïns que
encara recordaven les colònies

Tria el teu
llibre favorit!
La
Presentació
de El tiempo
mientras tanto

El

passat 2 de març, l’escriptora de Picanya, Carmen
Amoraga va presentar al Centre
Cultural la seua darrera novel·la,
El tiempo mientras tanto, amb
la qual ha aconseguit ser finalista del Premi Planeta. La presentació va córrer a càrrec de
Carme Alborch. Durant la presentació, l’escriptora va agraïr
totes les felicitacions que ha rebut dels seus veïns de Picanya,
del seu poble, del que assegura
sentir-se molt orgullosa.
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escolars dels anys de la guerra.
Cristina Escrivà i Rafael Maestre han aconseguit contactar
amb alguns dels xiquets supervivents que passaren eixos
anys a Picanya. En molts casos
els han penjat el telèfon, en altres els han donat altres excuses poc serioses. Però a voltes
han aconseguit entrevistar-se
amb alguns dels supervivents,
els quals els han contat com va
ser la seua vida de xiquets refugiats i com tornaren amb la
seua família, a una realitat molt
dura, que no s’imaginaven
quan corrien entre els tarongers de Picanya.

quarta edició del premi
Llig Picanya ja està en
marxa. Fins al proper 9 d’abril,
tots els veïns i veïnes de Picanya poder triar el seu llibre preferit i realitzar la seua votació a
l’espai web www.picanya.org. A
l’autora o autor seleccionat pels
lectors de Picanya se li lliurarà
el premi en un acte que se celebrarà al Centre Cultural de Picanya el proper 19 d’abril.

i

Pots demanar el teu
exemplar en paper (gratuït)
a l’Ajuntament o descarregar-lo en format PDF per
mitjà del web municipal

Noms de prestigi
L’any 2010, el Premi Llig Picanya
va recaure a l’escriptora Ángeles
Caso, per la seua novel·la Contra
el viento. Al 2009 Ana María Matute, amb Paraíso inhabitado,
va ser elegida com la millor escriptora pels lectors de Picanya.
I a la primera edició el guardó va
ser per a l’escriptora Almudena
Grandes, i el seu llibre El corazón helado.

divendres 15 d’abril,
arriba al Centre Cultural
de Picanya l’univers del poeta
Miguel Hernández, de la ma
de la companyia Teatre Crit i la
seua obra Miguel Hernández,
después del odio. Aquesta proposta fa un repàs per la vida i
la poesia del poeta oriolà, amb
música en directe i poemes.
L’obra sorgeix d’un text construït a partir de testimonis històrics, dades biogràfiques i una
visió actual de l’obra de Miguel
Hernández.
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Un clàssic
El dia 11 de març, l’escenari del Centre Cultural de
Picanya va acollir la representació de la companyia
La Pavana de l’obra Una
jornada particular. El text
original, dels italians Ettore Scola i Ruggero Maccari, ha estat versionat i traslladat a la postguerra espanyola per Rodolf Sirera.

Anem al Teatre amb les
rondalles d’Enric Valor

El

Centre Cultural de Picanya s’ha tornat a omplir
de xiquets i xiquetes per a veure
dues obres teatrals incloses
dins la campanya de teatre infantil Anem al Teatre. El dilluns
21 i el dimarts 22 de març, en
tres sessions, el cantacançons
Dani Miquel va representar Els
barrets de Valor, un espectacle
musical i de titelles per a acostar als més menuts les rondalles
d’Enric Valor.
Els dies 24 i 25 de març, va ser
el torn per a Rodolant Teatre,
amb Els valents de Valor, mun-

tatge basat al llibre de Manuel
Molins. Aquesta és una obra
d’acció trepidant en què
el personatge d’Enric
Valor conta al públic
algunes de les rondalles que va recuperar
de la tradició oral als
pobles de la Comunitat Valenciana. És
en aquest moment
quan comencen
a aparéixer a
l’escenari alguns
dels personatges
d’aquestes rondalles.

Sessió cool al Centre Cultural

El

4 de març, el saxofonista
Francisco Ángel Blanco
“Latino”, al front del seu Latino
Blanco Quartet, oferí un interessant concert de jazz al Centre Cultural de Picanya. Acompanyat dels músics Jordi Vila al
baix, Paul Evans a la trompeta i

Jeff Jerolamon a la bateria, presentaren les cançons de Cools
sessions, l’últim treball discogràfic del grup.
Aquest concert contà amb
l’especial col·laboració del picanyer i jove saxofonista Víctor
Giménez.

Piano i saxos de
nivell superior

Primer concert
del Trio Glinka

El

10 d’abril al Centre Cultural se celebrarà una
audició a càrrec del quintet de
saxos i piano del Conservatori
Superior de València.
Aquest grup està format per la
pianista Beatriz Almenar i els
saxofonistes Clara Juan, Pilar
Madrid, Javier Feltrer i Federico Fuster. El quintet està dirigit per Ana Isabel Roig Guaita,
professora de piano i música
de cambra del Conservatori
Joaquín Rodrigo de la ciutat de
València.

El

6 de març, el Centre Cultural serví d’escenari per
al primer concert del Trio Glinka,
un grup de cambra format pel
clarinetista Carlos Garcia, la
violoncel·lista Maria Garcia i la
pianista Teresa Alcaina. Aquest
trio es va formar el passat mes
de setembre, per tal de donar a
conéixer fora del món acadèmic
l’interessant repertori que hi ha
per a aquest tipus d’instruments.
El grup pren el seu nom de Mijail
Glinka, considerat com a pare de
la música nacional rusa.
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Esports

El Pavelló
durà el nom
de Vicent
Martí “Galán”

El
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El grup de Picanya amb les
samarretes ocre

Encontre esportiu per
a majors
El

Cames fora

passat 23 de febrer, un
grup de 43 persones majors de Picanya van participar
en un encontre esportiu per a
majors a Alcàsser. La matinal
va començar amb una taula
d’exercicis i gimnàstica. Després continuà amb un circuit de
jocs i activitats adaptades a les
seues capacitats i necessitats.
L’ambient va ser molt agradable
i tots els participants es quedaren amb ganes de més. De fet,
Picanya acollirà un nou encontre esportiu per a persones majors el proper 31 de març.

El proper 30 de març se celebra una nova edició de
Cames-fora. Aquesta iniciativa consisteix en una caminada pel trajecte del carril
bici entre Picanya i Alcàsser.
Aquesta prova està oberta a tot el públic, ja que el
que es pretén no és batre
cap marca, sinó gaudir d’un
matí d’exercici físic en companyia de gent amb els mateixos interessos. L’eixida es
realitzarà des del Centre de
persones majors de Picanya
a les 9.30h del matí.

plenari de l’Ajuntament
de Picanya ha aprovat retre homenatge a
Vicent Martí Company “Galán”, figura imprescindible del ciclisme al
nostre poble. Per
això, s’ha decidit
posar-li al Pavelló
Esportiu Municipal el seu nom.
El dia 2 d’abril, al
migdia, es realitzarà l’acte oficial,
amb la presència del “tío Vicent”. Des d’eixe dia, aquesta
instal·lació s’anomenarà Pavelló Esportiu Municipal Vicent
Martí “Galán”.
Vicent Martí “Galán” porta tota
la vida dalt de la bicicleta. Ha
estat al llarg de 50 anys secretari de la Penya Ciclista Tarazona i ha organitzat bona part de
les proves que s’han realitzat a
Picanya i a altres pobles de la
comarca.

Ring ring
Camp a
través escolar per l’Horta
3 d’abril, tots els
al Poliesportiu El proper
aficionats a la bicicleta

El

passat 8 de febrer, més
de 350 xiquets i xiquetes
de tots els centres educatius
de Picanya van participar en
una nova edició de la cursa escolar camp a través.
El recorregut de la prova
va discórrer per la pista
d’atletisme i la pinada del
Poliesportiu. Els alumnes
de les tres escoles i de l’IES
Enric Valor van reunir-se al
Poliesportiu Municipal per
a gaudir d’una matinal esportiva i de confraternitat
amb altres xiquets i xiquetes del poble.

Tres medalles
al campionat
d’Espanya
Classificacions i vídeo
disponible a:

Competició de Judo

Campionat interclubs
de judo
El
26 de març, al Pavelló Esportiu de Picanya, se celebra el Campionat Interclubs
de Judo de Picanya. En aquesta
competició, organitzada pel Club
Bushido de Picanya, participen
uns 150 judoques d’entre 5 i 20
anys, vinguts dels clubs Herca de
Torrent, Esportiu València i Judo
Club l’Eliana. Aquesta competició
és molt especial per als xiquets
més menuts, que no disposen de
moltes oportunitats de competir.
D’altra banda, el Club Bushido
ha tingut una important participació als Jocs Esportius que
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organitza la Generalitat Valenciana. El passat 5 de març, a
Picassent, va finalitzar aquesta
competició provincial. En categoria benjamí masculí, Raul Torrijos va guanyar la medalla d’or
i Andrea Sánchez i Paula García
van quedar segona i tercera a
la categoria femenina. En aleví
masculí, José Antonio Segovia
guanyà la medalla de plata i, en
xiques, Ana Valentín va guanyar la d’or. En categoria Infantil
masculí, Javier Valentín guanyà
la medalla de bronze i en cadet,
Roberto Franco aconseguí l’or.

Equip infantil femení

Líders de tot

Els equips del Picanya Bàsquet lideren
totes les categories de formació

A

principi de març finalitzava
la primera fase de les competicions de formació (nivel NP)
organitzades per la Federació de
Bàsquet de la CV i el Picanya Bàsquet tancava aquesta fase amb
equips liderant grups de TOTES
les categories en què participa.
Així, l’equip aleví femení va liderar el grupo A amb 5 victòries i
sols una desfeta. En xics, els alevins nascuts l’any 2000 tancaven
fase en la primera posició del
grup D amb 9 victòries de 9 possibles i els nascuts al 1999, en
altre grup, es classificaven se-

tenen una cita important: un cicle passeig entre Picanya i el Realón, a Picassent. Per a aquest
nou “Ring-ring per l’Horta”
s’espera una assistència semblant a la de l’any passat, quan
participaren més d’un centenar
de ciclistes de Picanya, Torrent i
Picassent. La finalitat d’aquesta
iniciativa no és la competició i el
ritme de pedaleig és molt suau,
cosa que fa que habitualment
participen famílies senceres.
Una vegada arribe el grup al
Realón, tots els participants esmorzaran junts. Una nova oportunitat de gaudir de la bicicleta
com a mitjà d’esplai en família.

gons amb 8 victòries. En infantil
masculí els picanyers aconseguiren 6 victòries de 6 i ocuparen la primera posició del grup
B mentre les xiques infantils
guanyaren el seu grup amb 12
victòries consecutives. En cadet
masculí els xics del Picanya han
liderat el grup C i aconseguiren
una segona posició en el grup B.
Per últim les xiques cadets també són líders del grup únic amb
13 victòries en 14 partits.
Un balanç extraordinari que ens
parla del bon treball del bàsquet de formació picanyer.

Toni

Avilés treballa com
a socorrista a la Piscina Coberta de Picanya. Aficionat a l’espeleologia i les curses
de muntanya, aquest esportista
“popular” com ell es considera,
té en ell mateix el seu contrincant més dur.
Toni ha format part de la selecció
valenciana d’espeleologia que va
participar el passat mes d’octubre
al campionat d’Espanya on aconseguí tres medalles de bronze i
les ganes de no perdre’s el campionat d’Europa del proper mes
de setembre a Marbella.
A més a més, participa a curses
de muntanya. La darrera participació va ser a Alfondeguilla, a
Castelló, on va recórrer els quasi
18 kilòmetres i mig en dues hores i cinc minuts. En arribar a la
meta, li acompanyava “Smile”, el
seu nas roig de la sort. Toni llueix
“Smile” en arribar al final de cada
prova per tal de mostrar el seu
suport a persones
pròximes que,
com ell, lluiten
per fer front
a la vida amb
il·lusió i un
somriure.
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