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La primavera
arranca amb teatre
a carrers plens
La 3a edició de “PicaArts” plenà
carrers i places de cultura i diversió

Ja

fa tres anys des que va
nàixer PicaARTS. Fruit
de l’acord entre l’Ajuntament
de Picanya i l’empresa 23 ARTS
Brothers Projeccions, PicaArts
pretén ser una oportunitat única per conèixer les darreres produccions de teatre de carrer de
companyies d’àmbit nacional.
Un tast teatral suggerent, estimulant i divertit, adreçat a tots
els públics, a la vegada que un
punt d’encontre entre professionals del sector de les arts escèniques interessats en el teatre
de carrer. L’empresa 23 ARTS és
l’encarregada d’aportar els espectacles mentre l’Ajuntament
de Picanya s’encarrega de la publicitat i difussió de l’event així
com de la coordinació d’espais
i elements necessaris per a esta
gran festa del teatre de carrer.
Consolidació
En esta tercera edició els nostres carrers i places s’han tornat
a plenar de cultura i diversió i la
resposta del públic (tant de
veïns i veïnes de Picanya com de
persones arribades d’altres pobles) permet qualificar esta tercera edició de PicaARTS com
la de la consolidació d’esta
mostra, un referent clar
de les arts escèniques de
carrer.

Obres per a
uns carrers més
segurs i còmodes
Pàg. 7
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Acte de reconeixement
a les entitats

25 entitats celebren els 25 anys
de vida del Centre Cultural
L’acte tingué lloc al mes de febrer

El

14 de febrer el Centre Cultural
plenà el seu escenari amb un
motiu ben especial: se celebraven
els primers 25 anys d’este espai públic fonamental en l’evolució de la
cultura al nostre poble. En eixe sentit
l’Ajuntament va decidir retre homenatge a aquelles entitats, associacions i col·lectius que en este quart
de segle han estat els protagonistes
i dinamitzadors de la vida del Centre
Cultural.
Així, un per un, foren vint-i-cinc els
col·lectius que van pujar a l’escenari
per a rebre de mans de l’Alcalde de
Picanya, Josep Almenar, un xicotet
recordatori i un fort aplaudiment per
la seua fonamental aportació a la cultura del nostre poble. Entitats educatives, musicals, de ball, de fol-klore,
de festa, falleres, científiques, literàries... van anar explicant també la
seua especial relació amb este espai.
Emocions, records, agraïments...
es van anar barrejant amb imatges que van anar des d’escoltar
l’audio original amb el que començaven els actes allà pels
anys 80, veure les imatges de
l’acte d’inauguració, o escoltar les paraules de l’ex-regidor Daniel Almenar, responsable de la direcció de les
obres de construcció del
Centre.

Més Cultura
L’acte també va comptar, com no
podia ser d’altra manera, amb actuacions de música, ballet i folklore
i també vam poder disfrutar d’un
vídeo-homenatge a les entitats culturals del nostre poble vinculades al
Centre Cultural.
En este acte foren reconegudes
aquelles entitats que en estos 25
anys han mantingut una relació directa amb el Centre Cultural i que
són: CEIP Ausiàs March, CEIP Baladre,
Escola Gavina, IES Enric Valor, Centre
Formació Adults (EPA), Mestresses
de Casa Tyrius, Dones Progressistes
de Picanya, Escoles de Balls de Saló
de Picanya, Centre Persones Majors
(Assoc. Jubilats i Pensionistes), Cáritas Picanya, Societat Herpetològica
Valenciana, Interpenyes de Picanya,
Falla Barri del Carme, Falla Plaça País
Valencià, Falla Sta. M. del Puig, Junta Local Fallera de Picanya, Grup de
Danses Realenc, Grup de Danses Carrasca, Rondalla Faitanar, Assoc. de
Dolçainers i Tabaleters, Associació
de Ballet de Picanya, Soc. Filharmònica “Música i Art”, Unió Musical de
Picanya, Associació Alumnat Escola
d’Adults i Edicions del Bullent

Vídeo disponible a:
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Joves

Pop picanyer per al món

Senderisme
per a totes i tots

“Polonio”, amb els picanyers Toni Cárdenas
i Ernest Aparici estrena nou disc

Javier Alonso organitza, cada mes,
exides des del nostre poble
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El

jove picanyer Javier Alonso organitza eixides i excursions a la natura destinades a tots els públics. Javier Alonso és llicenciat en
activitats físiques i de l’esport amb molta experiència en temes relacionats amb l’esport al medi natural. Exerceix la seua activitat professional
com a entrenador personal al nostre poble i des de fa un temps, promou i dirigeix estes eixides a les que convida a participar a qualsevol
persona interesada en el món del senderisme.
Les excursions són gratuïtes (els desplaçaments són pel compte de cadascún) i sols cal inscriure’s previament.
A hores d’ara ja s’han realitzat tres eixides en les que s’ha dividit als
participants en diferents nivells de dificultat per a adequar el recorregut a les condicions de cada persona.
En les properes dates estan previstes les següents eixides:
- Diumenge 31 maig: El Saler, sender pel bosc i esport a la platja
- Diumenge 30 de juny: Piscines Naturals d’Ontinyent
- Diumenge 31 de juliol: El Retorn del riu Cabriel
Per a més informació: Javier Alonso: tel. 630786730
jalonsoler@gmail.com - www.entrenadorpersonalpicanya.com

Dues setmanes més
d’ampliació d’horari a
la Biblioteca
Entre el 4 de maig i el 27 de juny

L’

any passat la Biblioteca i Centre d’Estudis de Picanya va encetar,
a meitat del mes de maig l’horari especial per a preparar els exàmens de fInal de curs. Enguany, la finalització, més prompte, del
c u r s a secundària i la bona resposta de
l’alumnat en cursos anteriors,
ha animat als responsables
del centre ha avançar
l’inici de l’horari extens
i des del 4 de maig la
Biblioteca oferirà horari extens per a estudiants. Així, entre
el 4 de maig i el 27
de juny la biblioteca
obrirà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 01.00h
(horari especial per a estudiants de 20.00 a
01.00h) i els dissabtes de 10.30 a 13.30h amb horari especial per a
estudiants de 16.00 a 21.00h.

Picanya utilitza paper
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Polonio

Des

de la factoria del local d’assaig municipal de Picanya ix al món “Gran
baile de música moderna”, elnou treball del grup Polonio.
Polonio és un grup de pop luminós, tranquil i fresc que beu de
fonts molt diverses per a acabar
produint un so molt particular i
propi. D’este so tan característic, del que este “Gran baile...”
és un magnífic exemple, són
responsables en primeríssima
persona, els picanyers Antonio
Cárdenas (guitarres acústiques,
espanyola, percussió i veu i Ernest Aparici (trompeta i cors)
dos joves músics però de llarga
trajectòria a les seues esquenes.
Trajectòria
El recorregut del grup Polonio
arranca a la primavera de 2011
i des d’eixa data no han deixat
de recòrrer la geografia espanyola tant en format acústic com

elèctric. Han compartit escenari
amb grups com ara Sidonie, Dorian, La Habitación Roja... i han
participat en diferents festivals.
En matèria de premis destaquen la seua condició de finalistes al concurs de maquetes Vini-

Cultural de Xàtiva 2012; semifinalistes del Projecte Demo 2013
i 2014, finalistes del certamen
Villa de Bilbao (Bilborock) 2014;
millor grup de pop-rock valencià
al Valencia Crea 2014, etc...
Per a saber més
www.polonio.bandcamp.com
Concert

Disfruta Polonio
en format acústic

loValencia 3.0, la 6a posició del
Revelación Nacional 2012 del
Festival Contempopránea, Alburquerque; el primer premi
al concurs de grups del Centre

Polonio, en format acústic,
oferirà un xicotet tast de
les seues cançons a l’acte
de lliurament del premi
Llig Picanya el dijous 14 de
maig a les 18.30h al Centre
Cultural. Per a este acte
cal invitació que podeu
arreplegar a l’Ajuntament
o a la Biblioteca.

Activitats a la
natura per a joves

Entre febrer i juny hi ha diferents
eixides programades

Un

any més, la xarxa JOVES.net, de la qual foma part
l’Ajuntament de Picanya, ha organitzat un extens
programa d’activitats de coneixement, millora i conservació del medi ambient.
Des del dissabte 21 de febrer s’han estat desenvolupant
activitats, pràcticament cada cap de setmana. La programació arribarà fins al mes de juny.
Senderisme, rutes en bicicleta, repoblació forestal, neteja en l’Albufera, tallers d’agricultura... són algunes de les
propostes plantejades als joves i adolescents dels nostre
municipi.
En concret este és el calendari de les activitats:
Racons de Picassent en bicicleta - Dissabte 21 feb.
Repoblació forestal Parc del Turia - Dissabte 28 feb.
Caminant per la ruta de l’aigua - Dissabte 7 març
Neteja de l’Albufera - Dissabte 28 març
Descobrint la Serra Perenxisa - Dissabte 18 abril
Taller d’agricultura ecològica - Dissabte 25 abril
Senderisme Moncada - Dissabte 9 maig
L’Albufera (bicicleta i barca) - Dissabte 16 maig
Senderisme a la llum de la Lluna - Divendres, 5 juny
A la web www.joves.net/hortaneta es pot ampliar la informació de cadascuna d’elles. També podeu ampliar informació i tramitar la vostra inscripció (gratuïta) per a les
activitats que encara queden per fer, a la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya a la Pl. Major.
En les activitats col·laboren diferents entitats i institucions, concretament: Caixa Popular, el Col·lectiu Soterranya, l’associació Girasols, la Colla ecologista de Massarrojos i la Coordinadora en defensa dels boscos del
Túria a més de la Diputació de València, el Parc Natural
de l’Albufera i el Parc Natural del Túria adscrits a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la
Generalitat Valenciana.
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Desenvolupament

Plan de ayudas municipales a la
contratación de desempleados y
a las iniciativas emprendedoras
Segunda edición del Plan Local de Ocupación
La 5a Ruta de la Tapa volvió a
llenar terrazas y locales

El fin de semana de
las 22.000 tapas
Nuevo éxito de la PicaNYAM!
Ruta la tapa por Picanya

Según

los datos presentados por
los 21 establecimientos participantes (récord de participación)
en la 5a PicaNYAM! Ruta de la
Tapa por Picanya en los dos días
de esta nueva edición han sido
más de 22.000 las tapas vendidas.
Es evidente que, una vez más, la
hostelería de nuestro pueblo de-

mostró su capacidad para ofrecer
platos atractivos y de calidad y la
respuesta del público convirtió
esta nueva edición en un claro
éxito. Un resultado que anima a
nuestros bares y restaurantes a
preparar una nueva PicaNYAM!
en la que volver a deleitarnos con
sus pequeñas tentaciones.
Premis

El bar “Pensat i fet” gana,
por primera vez, el premio a la mejor tapa
Bar Canari y Hostal Nova Picanya también premiados

En

esta pasada edición
de la PicaNYAM! Ruta
de la Tapa también se realizó
una votación popular para elegir la mejor tapa con la novedad, esta vez, de otorgar tres
premios. Se recogieron más

de 2.000 votos y los premios
fueron: 1r premio para el Bar
Pensat i Fet y su tapa “Cordón
blue”, el 2º para el Bar Canari
y su “Xe que bo” y el 3r trofeo
para el Hostal Nova Picanya y
su “Carrillada al vino”.

Todo el sabor de la Feria de Abril
en el Mercado Municipal

El Mercado se llena
de Feria de Abril
El
viernes 24 de abril el Mercado Muncipal se llenó con
todo el sabor de la Feria de Abril.
Una iniciativa de los comerciantes del Mercado que, con el apoyo del Ayuntamiento, se convirtió
en una gran fiesta de farolillos,
cante y baile y que permitió a un
numeroso público disfutar del
ambiente de la feria sevillana.
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Merca-pintxos
La oferta cultural y festiva se
completó con una propuesta gastronómica muy interesante: los
merca-pintxos. Pequeños platos
en formato pintxo elaborados
con productos del propio mercado y ofrecidos (y degustados) en
las paradas del mercado. Sabor
mediterráneo cien por cien.

El

Ayuntamiento de Picanya
pone en marcha el segundo plan local de ocupación para
estimular la contratación de personas paradas de nuestra localidad mediante la inversión de
30.000 euros destinados a
ayudas a las empresas que
contratan a personas paradas de nuestro municipio y a emprendedores
y emprendedoras que
creen su propia empresa. En total serán 25 ayudas
de 1.200 € por solicitud.
La situación actual de crisis
económica tiene como principal y más alarmante consecuencia la destrucción de
puestos de trabajo y el aumento del paro. Revertir esta
tendencia y propiciar un mayor bienestar social es uno de
los objetivos a conseguir.
Objetivo de las ayudas
1. Ayudas al Fomento de la
Contratación de personas
paradas de Picanya
2. Ayudas al Fomento de la
Iniciativa Emprendedora
Las ayudas se destinarán a las personas que
estando paradas inician
una actividad económica
como trabajador/a autónoma, asociada a una coope-

rativa o pequeña empresa con
cualquier fórmula mercantil legalmente admitida en derecho
y también, a las empresas que
contratan personas paradas empadronadas en Picanya.
Las ayudas tienen dos
convocatorias:
1.- Instancias presentadas hasta el 30 de junio
de 2015, (altas en seguridad social con carácter
retroactivo desde el 1 de
enero de 2015).
2.- Instancias presentadas
desde el 1 de julio hasta el 5
de diciembre de 2015.
Las solicitudes se presentarán al Servicio DÍGA’M del
Ayuntamiento de Picanya.
Segunda edición
Esta es la 2a edición del plan
local de ocupación, en la 1a
edición se concedieron un
total de 19 ayudas para la
contratación y puesta en
marcha de nuevas empresas. Fueron ocho las empresas beneficiarias, que contrataron un total de diez
personas desocupadas,
de nuestro municipio y
nueve los proyectos emprendedores que también
recibieron el apoyo de este
plan local de ocupación.

Apoyo y asesoramiento
Hay que destacar que, además
de la ayuda económica directa,
las iniciativas emprendedoras
han contado y contarán con el
apoyo del Centro de Desarrollo

En la edición
anterior se
generaron 10
contratos y se pusieron en marcha
9 proyectos
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Local “Alqueria de Moret” del
Ayuntamiento de Picanya que
también presta el servicio de asesoramiento en la puesta en marcha y desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Un servicio
gratuito y permanente que ya ha
permitido el nacimiento de varias
empresas en estos últimos años
alguna de las cuales, incluso, han
situado sus primeras oficinas en
el Centro Empresarial de la propia Alquería de Moret.
La información completa y toda
la documentación puede encontrarse en el web municipal:
www.picanya.org

Vivienda

El servicio municipal de vivienda
evita varios desahucios

La celeridad en acudir al servicio municipal de vivienda
resulta fundamental a la hora de evitar males mayores

Sin

lugar a duda, la parte más dramática de
la actual crisis económica en nuestro
pais es el caso de los desahucios y la pérdida
de la vivienda por parte de las familias. Ante
esta situación, y tal y como informamos en
este medio, el Ayuntamiento de Picanya
ofrece, a través de su Servicio de Vivienda,
asesoramiento directo, gratuito y personalizado
a aquellas personas afectadas por este tipo de
procesos. En el último año este servicio municipal ha intervenido en once procesos
de deshaucio. De estos procesos, en más
de la mitad, se han conseguido soluciones
positivas para los propietarios: aplazamientos, refinanciación... e incluso daciones en pago
con alquiler social, una opción que permite a las
familias seguir en sus viviendas en régimen de alquiler una vez entregada la vivienda como pago
del préstamo hipotecario.
Acudir lo antes posible es fundamental
Desde el Servicio Municipal de Vivienda se quiere insisitir en la necesidad de acudir lo antes posible a buscar el asesoramiento legal necesario.
En determinados casos, las personas afectadas
han acudido a las oficinas municipales cuando
el proceso estaba muy avanzado y ya resultaba
legalmente imposible evitar un final muy negativo para los afectados. El Servicio Municipal de
Vivenda presta atención al público de lunes a
jueves de 9.00 a 11.00h en las oficinas de Pl.
España 2. También se pueden realizar consultas
(y concertar citas en otro horario) a través del
teléfono 961 594 460.

Alquileres

Asesoramiento
en la tramitación
de ayudas de alquiler

A

principio del mes de abril, de forma sorprendente, la Generalitat Valenciana hizo
pública una convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda (hacía años que no se ofrecían este tipo de ayudas y aún hay inquilinos
que no han cobrado ayudas similares de hace
años). El plazo de presentación de solicitudes
era de tan solo 30 días cosa que obligaba a
una tramitación ágil. En ese sentido desde el
servicio municipal de vivienda se ha realizado
un trabajo intenso de información (en muchos
casos personalizada) y asesoramiento directo
a las personas interesadas que se han personado ante este servicio municipal.
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Comença el procés de
matrícula per al nou curs
L’Ajuntament ofereix assessorament
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A

de matriculació per
l’alumnat d’educació primària i infantil. En el cas d’alumnat
ja matriculat no és necessària cap tramitació però en el cas dels
menuts i menudes que s’incorporen, per primera vegada, a l’escola
realitzar una correcta tramitació de la documentació sol·licitada és
ben important.
En eixe sentit, com en anys anteriors, l’Ajuntament ofereix un servei
per tal de lliurar la documentació i resoldre tots els dubtes que puguen sorgir. D’esta manera es pot garantir que el procés de matriculació es puga dur a terme en les millors condicions.
Jornades de portes obertes
A més, per tal que les famílies que estiguen interessades puguen
conèixer les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis i
visitar les instal·lacions, els centres educatius organitzen jornades
de portes obertes a les quals vos animen a participar:
- CEIP Ausiàs March dijous 7 de maig a les 17,30h.
- CEIP Baladre dimecres 6 de maig a les 17,30h.

Tallers sobre criança
sostenible a l’escoleta

Lactància, acompanyament, alimentació...

“Una

criança sostenible és possible”, sota este suggeridor
títol, l’escola infantil municipal “La Mandarina” ha organitzat fins a quatre xerrades destinades a assessorar a pares i mares
i fomentar una criança més natural.
Les activitats arrancaren el dimarts 24 de març amb
una xerrada sobre acompanyament i lactància. El
21 d’abril tingué lloc una xerrada per a conèixer els
avantatges dels “portabebés” i com fer-los servir.
El 26 de maig s’abordarà el tema de l’alimentació
complementària i com introduir aliments de manera natural i al ritme adequat.
Finalment el 16 de juny es parlarà sobre un tema
tan actual com l’impacte de la televisió i les altres
tecnologies de la informació (mòbils, tablets, ordinadors...) en els nostres xiquets i xiquetes.
Per a més informació podeu adreçar-vos a l’escola infantil “La Mandarina” Tel. 96 159 42 95.

Acte de l’Ofrena

El mal oratge no aturà les Falles
Les tres comissions, i la Junta Local, feren el màxim
esforç per poder dur endavant els actes programats

Un

oratge més que complicat, amb pluja, vent
més que important, fred i unes condicions
que convidaven molt poc a eixir de casa, el mes de
març va voler posar a prova la determinació del món
faller picanyer i el resultat fou que tant les tres comissions com la Junta Local van tirar endavant moguts pel seu entusiame per poder presentar unes
festes falleres com Picanya mereix. Sols la “mascletà” va haver de ser suspesa perquè les condicions de
pluja, i, per damunt de tot, el fort vent, obligaren a
fer un exercici de precaució i seny. La resta d’actes
(crida, “plantà”, ofrena, “cremà”, cavalcada...) van
dur-se a terme i van permetre a fallers i falleres i poble en general, poder tornar a disfrutar de la màgia
de les Falles.
Premis
En este exercici 2015 la Falla de la Pl. País Valencià,
es feu amb els premis a la Millor exaltació fallera,
engalanament de carrers i un clàssic d’esta comissió, Millor llibret faller. Els premis a les falles infantils que foren: enginy i gràcia per a la Falla Barri del
Carme, 3r premi per a la Falla Pl. País Valencià, 2n
premi per a la Falla Barri del Carme i 1r premi per
a l’Av. Sta. Maria del Puig. Els premis a les falles
majors foren un 3r premi per a la Falla Barri del
Carme, un 2n premi Falla Pl. País Valencià i un 1r
premi a la Falla Av. Sta. Maria del Puig que, amb
este premi completava un doblet històric donat
que esta comissió mai no havia guanyat els dos
premis més importants en un mateix any i, de fet,
no guanyava el primer premi de les falles majors
des de l’exercici 1995/1996.

Cavalcada del Ninot

Lliurament de Premis

Nit de la Cremà

Anem al teatre i... de trobades!
Arranca una nova edició de la campanya
“Anem al Teatre” adreçada als centres educatius

Pràctiques al pati del CP Baladre

La policia ensenya l’ús
responsable de la pòlvora
Nous tallers a les escoles

Com

en anys anteriors i poc abans de les Festes Falleres, la Policia Local de Picanya visità les escoles públiques del nostre
poble per a impartir una sèrie de xerrades formatives sobre l’ús segur i
responsable de la pirotècnia.
En estes xerrades s’ha insistit, tot i que es tracte de materials de poca
potència, sobre les imprescindibles messures de seguretat i l’ús responsable dels petards, bengales, etc...
Amb el suport de material audiovisual, el lliurament a cada alumne d’un
fullet informatiu amb tots els consells i unes xicotetes pràctiques finals
(la part més divertida), s’ha volgut explicar a menuts i menudes com
disfrutar de la pirotècnia, tan arrelada a la nostra cultura, de la manera
més segura tan per als usuaris de la pòlvora com per a altres persones.
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Molts

espectadors
ja adults comenten que la primera vegada que van anar al teatre
va ser amb l’escola. Vint-i-set
anys de Campanya Intermunicipal ANEM AL TEATRE han
fet possible facilitar l’accés de
la població infantil i juvenil de
Picanya a un teatre de qualitat.
Aquest any 2015 prestigioses
companyies com Titiriteros de
Binefar, PTV clown, La Furtiva
i la Dependent han exhibit els
seus espectacles davant de
la població escolar del nostre municipi. Actors, actrius,
músics, ..., en viu i en directe
propicien una experiència única i sobre tot bastant diferent
a l’absència d’interacció a que

ens té acostumats la televisió.
El públic quan acaba la representació pot preguntar als actors i actrius tot allò sobre el
que senta curiositat i que ha
succeït a la representació teatral que acaben de veure.

L’escola que volem
D’altra part, les escoles del
nostre poble a més de sortir
del centre per assistir al teatre

ho faran també per reivindicar,
el dia 29 d’abril, l’escola que
volem per aquest segle XXI,
una escola a tot color, de qualitat, plurilingüe i intercultural,
valenciana, pública, gratuïta i
laica, inclusiva, democràtica,
oberta i participativa, crítica,
creativa i innovadora, compromesa amb l’entorn local i global, coeducadora i humana.
Homenatge a Montllor
En aquest acte a la Pl. del País
Valencià, preàmbul de les Trobades d’Escoles en Valencià
2015, es commemorà també al
polifacètic cantant, músic, actor, persona compromesa amb
la nostra cultura, Ovidi Montllor en el vinté aniversari de la
seua mort.
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Cultura

Dolores Redondo
guanya el premi
Llig Picanya

Art al carrer (Major)

La seua “Trilogía de Baztán”
ha venut més de 400.000 llibres
i ha estat traduïda a 15 idiomes

Com

bé sabeu al mes
de maig Picanya és
lletra. Al nostre poble celebrem
el Maig Literari, una iniciativa
nascuda de la mà de la nostra
escriptora Carmen Amoraga amb
la intenció d’unir els dos vessants
més importants del món dels llibres: autors i autores i lectors i
lectores.
En els darrers set anys el Maig Literari ha portat fins al nostre poble a escriptors d’enorme prestigi
com ara José Luis Sampedro, Ana
Matute, Maruja Torres, Juan José
Millás, Elvira Lindo, Almudena
Grandes, María Dueñas, Ferran
Torrent...

Vuitena edició
En este 2015 el nostre Maig Literari arriba a la seua 8a edició
i, de nou, ens permetrà, entre
moltes altres coses, conèixer de
primera mà a autors i autores
tan imporants com ara Dolores
Redondo (amb 400.000 llibres
venuts de la seua “Trilogía de
Baztán” i pel·lícula en camí del
productor de la saga Millennium), Fernando Marías (guanyador d’un premi Goya), Marta
Rivera de la Cruz (finalista del
Premi Planeta), Xavier Aliaga
(Premi Joanot Martorell) o Víctor del Árbol (amb obra traduïda a deu idiomes).

Programa
4 de maig | 18.30h
Sala Exposicions
INAUGURACIÓ MAIG LITERARI
Presentació del programa i mostra d’una selecció de les Creacions literàries produïdes en els
Tallers Literaris impartits per Carmen Amoraga.
7 de maig | 18.30h
Centre Cultural
Fernando Marías i Marta Rivera
de la Cruz.
Diferents llenguatges, diferents
formats, diferents mitjans però el
mateix origen: la passió per contar històries.
Cine i literatura viatgen per camins paral·lels, que en ocasions
s’uneixen i de tot això ens parlaran Fernando i Marta.
Presenta: Carmen Amoraga
8 de maig | 9.30 i 11.45h
Centre Cultural
Campanya: Anem al teatre.
Adreçat a l’alumnat dels Centres
educatius de Picanya.
LA DEPENDENT presenta
LLETRAFERIDA 2.0
Passeig distret i entretingut per
la literatura valenciana, una bona
manera de conèixer els nostres
autors des del segle XV fins al segle XX.
12 de maig | 17.30h
Centre Cultural
Xavier Aliaga. Ens parlarà del seu
llibre El meu nom no és Irina. La
trama se centra en la vida d’un
adolescent i dels seus pensaments, Nèstor, a qui li agrada escriure i inventar històries.
Presenta: Juli Avinent.
14 de maig | 18.30h
Centre Cultural
ACTE DE LLIURAMENT PREMI
LLIG PICANYA
A l’escriptora Dolores Redondo
per la seua “Trilogía de Baztán”
Presenta: Angélica Morales
Amb l’actuació del grup de música
“Polonio” en format acústic
Accés amb invitació(*)
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18 de maig - 18.30
Centre Cultural
Victor del Árbol . Ens parlarà de
la seua darrera obra Un millón de
gotas. Farà una Classe Magistral,
dins del Taller de Creació Literària,
oberta a tot el públic.
Presenta: Júlia Ruiz
27 de maig | 18.30h
Centre Cultural
Lliurament dels premis de poesia
“CAMÍ DE LA NÒRIA” i COMMEMORACIÓ del 20é aniversari de la
mort de l’OVIDI MONTLLOR: cantant, poeta i actor.
Accés amb invitació(*)

Reivindicació
des de la balconada
Tallers

Per a començar
Com en anys anteriors el
Maig Literari també vol
ser una oportunitat per a
aquelles i aquells que volen
començar a escriure. Enguany a més, amb la novetat
d’un taller de poesia, dicció i
recitació.
TALLER DE
CREACIÓ LITERÀRIA
Impartit per l’escriptora
Carmen Amoraga
El dia 4 de maig a les 18’30h.
Sala d’exposicions; els dies 11
i 19 de 17 a 18’30h. Centre
de Persones Majors.
Classe Magistral a càrrec de
Victor del Árbol el dia 18 de
maig a les 18’30h. al Centre
Cultural
Inscripció gratuïta a la Biblioteca fins al 30 d’abril.
TALLER DE POESIA,
DICCIÓ I RECITACIÓ
Impartit per Paco Alegre
3 dies entre el 20 i el 30
d’abril. De 18 a 20 hores.
Inscripció i més informació a
la Casa de la Cultura: Centre
de Formació de Persones
Adultes.

(*) Les invitacions es podran arreplegar a l’ajuntament i a la biblioteca, des del dia 20 d’abril

Mini-Maig literari
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“Art al carrer” arriba
a la seua tercera edició

pàg. 5

Enguany,

les balconades del C/ Major foren el marc
per a una nova edició de la mostra “Art al
carrer”. Esta és una exposició a l’aire lliure de les obres realitzades
per diferents autors i autores del nostre poble (tant a títol individual
com col·lectiu) que en este 2015 ha arribat a la seua 3a edició.
Esta mostra està organitzada per l’Associació “Dones progressistes
de Picanya” amb el suport de l’Ajuntament i vol ser una invitació a
avançar en el camí de la igualtat real entre homes i dones.
En este 2015 han mostrat els seus treballs Xelo Mañas, Elizabert Casas, Cristina Solà, Fran de Rois, Lucía Sanz, Empar Bessó, Antonio
Manuel Landa, Anna Peris, Sheila Gallego, Mariví Martín, Alejandra
Cabello, Ana María Guiot, Max Vila, Fran García, Emilio Colomer,
Francisco Colomer, Helena Cholvi, Paula Ruiz i alumnes de l’IES Enric
Valor, dels Tallers de Pintura i dibuix de l’Escola d’Adults i de l’Escola
Infantil Municipal ‘La mandarina’.

Una dècada de premis
“Camí de la Nòria”
Convocada la 10a edició

Fa

quasi deu anys des de l’Associació de l’Alumnat de l’Escola
d’Adults i amb el suport de l’Ajuntament de Picanya es va posar en marxa una convocatòria de premis de poesia que va rebre el
nom de Premi Camí de la Nòria.
L’objectiu d’esta convocatòria no era un altre que animar a l’alumant
del centre, o a qualsevol persona, a descobrir i disfrutar el món de la
poesia. Un món sempre minoritari però més que interesant.
En esa dècada de vida, han estat un bon nombre de treballs els presentats i la qualitat de les obres presentades ha animat als organitzadors a continuar amb esta convocatòria any rere any.
Ara, el Premi per a poetes inèdits “Camí de la Nòria” arriba a la seua
10a convocatòria i ja es poden anar presentant treballs per a les tres
modalitats possibles: valencià, castellà i premi local.
S’establix un premi de 300€ per al millor poema en valencià i un altre
premi de 300€ al millor en castellà; i un accèssit local de 100€ per al
millor poema de persona natural o veïna de Picanya i el termini de
lliurament d’originals finalitza el 15 de maig.
Bases completes al web municipal: www.picanya.org

L’escriptora Mercè Climent a la Biblioteca

Passió pels llibres des de
ben menuts i menudes
La biblioteca torna a celebrar el
“Mini-Maig literari”

Tot

i coincidint amb el Maig Literari i tal com ja feren l’any
passat, des de la Biblioteca organitzen el seu particular
“mini-maig literari” per tal d’animar l’afició pels llibres i la lectura dels nostres menuts i menudes.
Diferents autors i autores de literatura infantil visiten la Biblioteca per a explicar als nostres escolars com és això d’escriure llibres.
Mercè Climent fou la primera enguany però en properes dates visitaran la biblioteca altres autors i autores. Estem segurs que més
d’una “vocació” d’escriptor o escriptora naixerà en estos dies.

Picanya Swing

Jazz a pie de calle
Nace “Picanya Swing”

De

la mano del joven saxofonista picanyero Víctor Jiménez, el
fin de semana de la 5a Ruta de la Tapa y el 3r PicaArts, nacía
un nuevo evento cultural en nuestra población: Picanya Swing. Una
pequeña muestra de música jazz y swing que tiene en las calles y plazas su escenario. Hasta cuatro actuaciones se pudieron disfrutar en
esta primera edición. Cuatro mini-conciertos con los que descubrir
esta música de la mejor manera posible: en vivo y en directo.
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Salut

Agermanament

Programa de prevenció
del càncer colorrectal

Per primera vegada arriba a Picanya
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Participantes en el intercambio 2015

Nueva edición del intercambio escolar con Panazol
Participan un total de 70 alumnos y alumnas

El

Foto: Sento

lunes 20 de abril llegaban a nuestro pueblo los
escolares del pueblo hermanado de Panazol.
Era el punto de inicio de una nueva edición del intercambio escolar que desde mayo de 1993 mantienen
cada dos años nuestro pueblo y el pueblo francés de
Panazol. Este intercambio forma parte del intenso
programa de actividades generadas por el hermanamiento entre Picanya y Panazol y que van desde
visitas, a intercambios culturales, deportivos, gastronómicos... para favorecer el nacimiento de lazos de
amistad y conocimiento mútuo.
Más picanyeros que franceses por primera vez
En esta nueva edición del intercambio participan un
total de 47 escolares picanyeros de las escuelas públicas Ausiàs March y Baladre (alumnado de 5º y 6º de
primaria) y 23 alumnos del pueblo francés de Panazol. Se da la circunstancia que ésta ha sido la primera
edición en la que son más los picanyeros que viajan
a Francia que los franceses que nos visitan pero no
habrá ningún problema porque varias familias voluntarias en Francia alojarán a nuestros escolares.
Un intenso programa
La primera parte del intercambio ha supuesto un intenso programa de actividades que ha incluído todo
un abanico de visitas, excursiones, talleres... y, por
encima de todo, convivencia lo que, sin duda, supone
para nuestros escolares (y sus familias) una experiencia inolvidable.
Picanya en Panazol
En mayo tendrá lugar la segunda parte de este intercambio con el viaje de nuestros escolares a la población francesa. Este viaje tendrá lugar entre los domingos 17 de mayo y 24 de mayo.

Solidaritat

Actuació del grup “Balla Picanya”

Solidaris també ballant

La 3a gala “Picanya Balla per un món
solidari” recapta 969’10€

El

Protecció

Conveni per a la protecció de les
víctimes de violència de gènere
Policia Local i Guàrdia civil estableixen un protocol
d’actuació i assistència a les dones maltractades

El

Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Picanya va acollir l’acte de signatura
del protocol per a la protecció
de dones víctimes de violència
de gènere entre la Policia Local
de Picanya i la Guàrdia Civil.
Este nou protocol estableix les
pautes tant per a l’atenció a
les dones en casos de violència per part de parelles o exparelles com el procediment
per a la protecció de les víctimes i garantir d’esta manera
la màxima seguretat davant
la possibilitat de noves agressions, assetjament, etc... així
com l’atenció de menors en
cas d’estar implicats.
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18 de març l’Ajuntament de Picanya va rebre la comunicació
de que l’Hospital General de València també posava en marxa el programa de prevenció del càncer colorrectal.
D’esta manera la Conselleria de Salut ha atés la sol·licitud de diferents ajuntaments de la nostra comarca (entre ells Picanya) per a
que este hospital, de referència per a la nostra ciutadania, se sumara a este important programa que ja estava en marxa en altres
hospitals però que, dissortadament, no arribava al nostre poble.
Població entre 50 i 69 anys
L’objectiu d’este programa és la detecdió primerenca de pòlips o
càncer colorrectal en fases inicials mitjançant l’arreplegada de mostres d’excrements. Este programa està destinat a població entre 50
i 69 anys. Els veïns i veïnes del nostre poble d’esta edat rebran una
carta des del Centre de Salut Pública per a formar part del programa. Aquells que accepten participar rebran un sobre amb el test de
sang en deposicions amb instruccions detallades de com recollir les
mostres i degudament identificat. Les mostres s’hauran de dipositar al Centre de Salut.
Prevenció
Mitjançant les proves de sang oculta en femta es pot arribar a disminuir la mortalitat per càncer de còlon entre un 30% i un 35%. A
més, la detecció precoç permet que els tractaments siguen menys
agressius, per la qual cosa també millora la qualitat de vida de les
persones que pateixen esta malaltia.

diumenge 22 de març, tingué lloc la tercera gala “Picanya balla per un món solidari”. Una gala on mostraren les seues
habilitats al món del ball de saló les Escoles Municipal de Balls de
Saló i Llatins, el col·lectiu de balladors valencians “Ballem Ballant” i
el col·lectiu de persones majors “Balla Picanya”. Com en les edicions
anteriors l’objectiu d’esta gala fou el de recaptar fons per al Consell
per la Solidaritat del nostre poble. La magnífica resposta del públic,
que va plenar de dalt a baix el Centre Cultural ha fet possible la recaptació de 969’10€ una xifra rècord. I és que hi ha moltes formes
de ser solidari, també ballant.
25 anys de balls de saló a Picanya
Esta gala, a més, va servir com a inici de la celebració dels 25 anys
de les escoles de ball al nostre poble. Una iniciativa municipal destinada a recuperar el ball com a activitat social, cultural i, fins i tot,
saludable que des de 1990 ha fet “moure l’esquelet” a centenars i
centenars de picanyers i picanyeres.

Homenatge

Escoles Solidàries rebrà
el suport del Rastro
El
Acte de signatura del protocol

Treball permanent
La signatura d’este protocol
és un pas més en la decidida actuació de l’Ajuntament
de Picanya per tal de tractar

d’eradicar la xacra social de la
violència de gènere. Un problema que, des de l’any 2003,
ha provocat al nostre país la
mort de més de 800 dones.

falleciment, fa ben poc,
i de forma molt sobtada de la mestra de l’escola Baladre Xefa López ha provocat
que el Consell per la Solidaritat haja decidit la destinació
d’una part dels fons del proper Rastro Solidari (previst
per al diumenge 31 de maig)
als projectes de l’ONG Escoles
Solidàries. Xefa López era una
persona molt estimada i molt
activa en tots els temes relacionats amb la solidaritat (es-

Xefa López

pecialment al món educatiu).
Este suport per part del Rastro Solidari als projectes pels
que ella tant va lluitar, volen
ser un xicotet homenatge a
esta dona exemplar.
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Entrada de l’escola Ausias March

Lavabos de l’escola Ausias March
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Nuevo tramo de carril bici-peatonal

Conexión del carril bici de
9 d’octubre y calle Orihuela
Enlace con el parque de la calle Gómez Ferrer

Dentro

del conjunto de obras
que se están realizando en la
zona de la avenida Sta. María del
Puig y C/ San Vicente ya ha empezado una intervención planteada en la calle Dr. Gómez Ferrer. La esquina entre esta calle
y la avenida Sta. Maria del Puig
es un punto donde la vía se estrecha especialmente por la cercanía de edificaciones y vía del
metro y donde confluyen aceras,
carril bici y tráfico de vehículos.

Mayor seguridad
Con esta intervención, además
de renovar la acera existente,
se creará una plataforma elevada que prioriza el paso de peatones (como las que ya encontramos en los cruces de la zona)
y se unirá al actual carril bici de
la avenida 9 d’octubre con el
parque de Gómez Ferrer, cosa
que prolonga el carril para bicicletas y peatones desde esta
avenida, hasta el paso a nivel,
aprovechando el paso existen-

Calle Torrent

Nou tram per a vianants
al carrer Torrent

Ja

està finalitzat (a falta d’alguns detalls) la intervenció (en la línia de treballs anteriors)
en el tram del carrer Torrent entre el carrer Colón i
carrer Bonavista. Este espai s’incorpora a la trama
de carrers per a vianants (i vehicles autoritzats) i
és la perllongació natural de la intervenció realitzada en el tram anterior entre Pl. País Valencià i el
carrer ample.

te ya en el interior del parque.
Esto permitirá una circulación
separada del tráfico de vehículos y que los muchos usuarios
de este carril puedan enlazar
de forma más segura y cómoda
con el carril de la zona de Picanya Sur y, salvando una pequeña zona de la avenida Jaume I,
también puedan enlazar con el
carril del parque Jaume I y parque Europa que permite acceder a un recorrido periférico de
todo el núcleo urbano.

Renovació dins i fora de
l’escola Ausiàs March
Construcció d’un pas elevat i
renovació dels lavabos

Tot

i coincidint amb el període de vacances escolars de Pasqua s’ha realitzat l’obra de construcció d’un pas elevat
per a vianants a la porta de l’escola Ausiàs March.
Sobre l’avinguda l’Horta i sobre el carrer Verge de Montserrat s’ha
construit un pas elevat en forma de L que connecta les dues voreres i, per tant, ofereix un pas més segur a menuts i majors a l’hora
de l’entrada i l’eixida de l’escola.
Renovació de lavabos
També des de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Picanya s’ha
procedit a la reforma i modernització d’una part dels lavabos del
col·legi públic Ausiàs March. En concret s’han realitzat els treballs
d’insta·lació de nous inodors, urinaris i piques, pintura de portes i
renovació dels taulells. S’ha incorporat un toc de color diferenciat
en els diferents lavabos intervinguts.
Nueva jardinería junto al Baladre

Calle Valencia

Diferentes mejoras en la
acera de la calle Valencia

En

la calle Valencia, en la acera que conduce
al puente, se han realizado una serie de
mejoras destinadas a ordenar la zona y mejorar la
transitabilidad. Se han retirado algunos elementos
y también se ha aprovechado para mejorar la red de
agua potable. La intervención se completará con la
instalación de un banco y la creación de una pequeña zona de encuentro y descanso.

Jardinería e iluminación
junto al CP Baladre
Reordenación de la zona ajardinada

Carrer Sant Vicent

Renovació de voreres
al carrer Sant Vicent

Al

carrer Sant Vicent, (tram entre el carrer Marqués del Túria i l’avinguda Senyera), s’ha procedit a millorar les voreres i la transitabilitat de la
zona en la línia dels treballs ja realitzats (o en procés)
als carrers de les rodalies o fins i tot a altres trams
d’este mateix carrer. Nous paviments, equilibrat de
voreres i creació de passos elevats per a vianants
ofereixen més seguretat i facilitat de desplaçament.
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Pista skate Parque Europa

Más zona “patinable” a
petición de los jóvenes

A

instancia de los usuarios habituales de la pista
de skate junto al Parque Europa, se ha convertido en “patinable” la zona entre las gradas y la
pista que antes era de tierra suelta, también se ha
instalado una pieza metálica que permite el “grindeo” sobre el primer escalón de la grada y se han
instalado señales que indican el uso preferente de
la instalación por parte de los patinadores.

Los

alrededores del colegio Baladre (zona de entrada por
la Av. Generalitat Valenciana) también han sido mejorados. Se ha renovado la jardinería, con la plantación de nuevas
especies, una ordenación diferente que permite la creación de
zonas de paso y también de puntos de encuentro gracias a la instalación de nuevos bancos. Además, se ha renovado el césped
(grama) en varias zonas donde estaba deteriorado.
Más iluminación
En toda la Av. Generalitat Valenciana (en la zona ajardinada
junto a colegio e instituto) se ha procedido a la instalación de
puntos de luz (tipo led de bajo consumo pero alto rendimiento)
cada 15 metros con lo que se aumenta el nivel de luminosidad
de toda la zona.

27/04/2015 12:08:52

Esports

El Recreo-Cross
puja de velocitat

Per primera vegada se celebra el Corre-Cross
de la Dona per a atletes aficionades
De
casa
en
casa
Núm. 118
abril
2015
pàg. 8

Des

de fa més de 20
anys l’Ajuntament
de Picanya amb la fonamental
col·laboració de l’Associació de
Mestresses Tyrius i, en els darrers anys, del club d’Atletisme
Camesllargues organitzen el
Recreo-Cross de la Dona. Una
trobada a mig camí entre la
festa i l’activitat esportiva en
la que participen anualment
moltíssimes dones de tota la
comarca de l’Horta Sud. Este
recorregut a peu entre la Plaça
del País Valencià i el Poliesportiu Municipal té poc més de dos
kilòmetres de recorregut que
es tanquen amb un berenar i
bona cosa de balls i bon humor.
A finals de febrer, quasi 2.000
dones, de tota la comarca, van
disfrutar de la 24a edició d’esta
prova tan especial.
Primer Corre-Cross de la dona
Enguany, a més, i com a novetat, tinguè lloc el 1r CorreCross de la Dona, una cursa
d’atletisme amb el mateix recorregut del Recreo-Cross (Pl. País
Valencià-Poliesportiu) i que està
adreçada a aquelles dones que
practiquen atletisme i sí volen
disfrutar d’una autèntica prova
esportiva en mig de l’ambient
festiu del Recreo-Cross. En esta
primera edició foren quasi 100
les dones que van competir sobre un recorregut que el vent va
convertir en realment exigent.

Equip sénior masculí

Balls a l’eixida del Recreo-Cross

Equip júnior masculí

Participants al Corre-Cross

Els equips sènior masculí i júnior
masculí guanyen les seues competicions

Dos

Participants al Corre-Cross

Gimnastes i entrenadores

La rítmica picanyera al
Campionat d’Espanya
Tres gimnastes classificades

Un

any més, la gimnàstica rítmica picanyera
tindrà representació al Campionat Nacional Base d’Espanya. Si
l’any passat foren dos les gimnastes classificades, enguany el
club ha superat la seua pròpia
marca i a Guadalajara, entre el
23 i el 26, seran tres les representants del GR Picanya: Judith
Gacho, Claudia García i Cristina
Cambronero que competiran en
categoria aleví.
Un recorregut molt exigent
Les tres gimnastes encetaren el
camí cap al campionat d’Espanya
el 14 de març a Almussafes en
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Dos títols més per
al Picanya Bàsquet

la fase provincial del campionat
d’Espanya Nacional Base. Allí,
les nostres van aconseguir classificar-se per a la fase autonòmica. En esta fase, disputada
el 21 de març a Xàvia, Judith va
aconseguir la 5a posició, Claudia
la 7a i Cristina 19a, amb el que
les tres van entrar en el selecte
grup de les 20 gimnastes que
podran participar al campionat
d’Espanya. Autèntic objectiu per
a estes tres gimnastes que han
treballat moltíssim de la mà de
les seues entrenadores Esther
Soria, Amparo Daries, Ángela
Hernández i Aroa Rochina.

JC Ferrero al poliesportiu

títols més se sumen a les vitrines del bàsquet picanyer en
un espectacular final de temporada.
Ascens a autonòmica per a l’equip sènior
Per una banda, l’equip sènior masculí, després de la Lliga Valenciana assolida a principi de curs, va aconseguir davant d’uns 600 aficionats que van plenar per complet el pavelló municipal, el títol de lliga en categoria preferent i amb ell l’ascens a categoria autonòmica.
Ascens a autonòmica per a l’equip júnior
El dissabte 11 d’abril, l’equip júnior masculí aconseguí el títol de campió de categoria 1a zonal després de la victòria davant el CBC Manises
per 62-47.
Este campionat suposa també l’ascens a categoria Preferent per a la
pròxima temporada, a sols un pas de la màxima categoria del bàsquet
júnior masculí a la Comunitat Valenciana.
Des de la pedrera
Este nou èxit del bàsquet picanyer es fonamenta, de nou, en el seu
treball de pedrera. La pràctica totalitat dels jugadors d’estos equips
que ara han aconseguit ascendir de categoria són jugadors formats
als equips de base del club que van des de pre-benjamins a sènior
tant en xics com en xiques.

Per a descobrir la
comarca a colp de pedal

L’ex-número
Nova edició del cicle-passeig comarcal
un del tenis
diumenge 21 de juny està prevista
mundial, Juan
El
una nova edició del cicle-passeig
Carlos Ferrero, comarcal.
L’eixida tindrà lloc des de la
Plaça
del
País
Valencià amb un recorreal poliesportiu gut d’uns 12 kilòmetres
per la zona dels

El

passat 31 de gener l’extenista professional i exnúmero un del món, Juan Carlos
Ferrero va impartir una xicotet
xerrada tècnica al Poliesportiu
Municipal organitzada pel Club
de Tenis Picanya.
L’ex-jugador professional, guanyador de Roland Garros, guanyador de Copa Davis i ex-número un del rànking ATP mundial,
Juan Carlos Ferrero va compartir
pista i coneixements amb un bon
grup de menuts i menudes que
no van voler perdre l’oportunitat
d’aprendre d’un dels grans.

Horts fins al poliesportiu de Paiporta (on
ens trobarem amb els participants de les
poblacions de Paiporta, Massanassa, Albal i Alcàsser) i on es realitazarà alguna
activitat d’animació. L’activitat està destinada a majors de 6 anys amb bici pròpia
(els menors d’esta edat aconsellem que
vagen en la cadira de la bici d’un adult).
L’ús del casc és obligatori per a tots els i
les participants i també és recomable la
revisió de la bicicleta abans d’eixir (pressió rodes, frens, canvi...)
Cal inscripció prèvia
La inscripció prèvia cal tramitar-la per telèfon (961 594 460 - Ajuntament) o per
correu electrònic (esports@picanya.org).

L’ús del casc és
obligatori per a
poder participar
al cicle-passeig
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