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Un nuevo servicio:
el Centro de Día

Nova corporació

Cuenta con una unidad especial
para personas con daño cerebral adquirido

El

5 de mayo la Conselleria de Bienestar Social
autorizaba la abertura del Centro de Día para
mayores y personas dependientes situado en el complejo del final de la Av. 9 d’octubre donde también se
sitúa el grupo de viviendas adaptadas.
En funcionamiento
Ya está abierto al público, definitivamente, el Centro de Día de Picanya. Un centro socio-sanitario de
35 plazas que atenderá a personas en situación de
dependencia y cuenta con una unidad especializada para personas dependientes a causa de un daño
cerebral adquirido (DCA).
Sala para terapias
El horario de apertura del Centro es de 8 a 18 horas de lunes a viernes, pudiendo elegir el horario
según las necesidades de las personas y las de su
familia.
El Centro ofrece terapias cognitivas y ocupacionales, técnicas específicas enfocadas a la estimulación, guiadas por un psicólogo y un terapeuta
ocupacional y rehabilitación física dirigida por un
fisioterapeuta. Todo ello a cargo de diferentes profesionales cualificados como médico neurólogo,
psicólogo, enfermera, terapeuta, gerocultor, trabajadora social y fisioterapeuta.
El Centro también ofrece desayuno y comida y
Comedor
cuenta con una gran zona ajardinada, excelente
luminosidad y un equipamiento adecuado a las
necesidades de la personas en situación de dependencia libre de barreras arquitectónicas y dotado
de salas terapéuticas, salas rehabilitadoras, enfermería, baños adaptados…
Ayudas públicas
Las personas interesadas en acceder al
Centro podrán tramitar las subvenciones correspondientes, a título individual, a través del programa de ayuda
a la dependencia. De hecho, el propio
Centro ofrece los servicios de una
trabajadora social para ayudar a las
Zona de rehabilitación
familias en los trámites necesarios.
Beneficio para las viviendas adaptadas
La apertura de este Centro de Día también supone un importante beneficio para las
personas mayores que viven en el conjunto de viviendas adaptadas anexo al Centro
dado que podrán acceder a servicios como comedor, talleres, charlas y contar con un apoyo más directo en caso de cualquier necesidad
inmediata que pueda surgir.

Centro de Día de Picanya
C/ Zenobia Camprubí, 2
Teléfono: 961 591 182
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Nova corporació 2015/2019

Més de 3.000 vots donen
l’alcaldia a Josep Almenar
PSPV-PSOE obté 9 regidors, 3 per a
Compromís i PP i 2 per a Ciudadanos

El

diumenge 24 de maig el nostre poble va tornar a viure
una intensa jornada electoral. En esta ocassió es tractava
d’eleccions autonòmiques i municipals.
En primer lloc cal destacar el civisme i la normalitat amb la que es
va desenvolupar tota la jornada que va acabar amb un percentatge de participació superior al 75% (superior a la mitjana de l’estat
espanyol 64,94% i de la Comunitat Valenciana).
Eleccions municipals
Respecte de les eleccions locals el resultat fou que la candidatura encapçalada per Josep Almenar, resultà la guanyadora a totes
les meses electorals i va aconseguir superar els 3.000 vots tot i
millorant els resultats de les eleccions de 2011 quan no va arribar
a eixa xifra. Amb esta quantitat de vots la llista del PSPV-PSOE
aconsegueix 9 regidors i regidores i triplica en número de representants a les llistes de Compromís (segon partit més votat amb
1.248 vots i tres regidors) i del Partit Popular (amb 1.228 vots i
també tres regidors). Per primera vegada s’incorpora al plenari de
l’Ajuntament de Picanya la formació Ciudadanos que va aconseguir 644 vots i dos regidors. Esquerra Unida amb 306 vots, no va
aconseguir cap representació
Respecte de les eleccions anteriors el PSPV-PSOE manté una més
que amplia majoria amb 9 regidors/res, la coalició Compromís
guanya 2 i passa d’1 a 3, el Partit Popular perd 4 i passa de 7 a 3
i apareix Ciudadanos amb 2 representants quan abans no tenia
presència.
Nova corporació
El dissabte 13 de juny tingué lloc l’acte de presa de possessió de
la corporació 2015-2019. Esta nova corporació estarà integrada
per: Josep Almenar (Alcalde), Rosi González, Manolo Dasí, Sandra
Herrero, Guillem Tortosa, Rosa Alejos, Mario Guillén, Paula Rodríguez i Albert Sanchis (per part del PSPV-PSOE), Xavier Rius, Helena Ferrando i Alba Encinas (per part de la coalició Compromís),
Juan Llopis, Begoña Laserna i Javier Prosper (per part del Partit
Popular) i Laura Palacios i Diego Soriano (per part de Ciudadanos).
Eleccions autonòmiques
A les eleccions autonòmiques la Coalició Compromís fou la candidatura guanyadora amb 1.764 vots i més del 26% dels vots
emesos, el PSPV-PSOE fou la segona força amb
1.491 vots i més del 22% dels vots emesos i el Partit
Popular va aconseguir 1.282 vots i poc més del 19%
dels vots. Ciudadanos amb 825 vots i Podemos amb
690 ocuparen els llocs 4t i 5é i Esquerra Unida va
sumar un total de 265 vots.
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Natàlia Perelló

Natàlia Perelló, la veu
picanyera que triomfa a Berlín
Vídeo disponible a:

Annie

Passió pels musicals

Els Cors de la Unió Musical ofereixen
“Annie” i “Los Miserables”

El

dissabte 30 de maig el Centre Cultural va acollir les versions
dels reconegudíssims musicals “Annie” i “Los Miserables”
que, durant setmanes, havien preparat els Cors infantils i jove de la
Unió Musical de Picanya. El resultat foren dues brillants representacions en les que joves i menuts van barrejar interpretació, música,
ball i cant com correspon a este tipus d’espectacles totals. El públic,
que plenava el Centre, va disfrutar de valent.
A PicanyaTV
Podeu disfrutar totes dues actuacions completes a la webTV local
PicanyaTV amb accés des de www.picanya.org.

Preinscripció per a
l’Escola d’Adults

Natàlia és soprano a la Rundfunkchor (Cor de la ràdio de Berlín)

Natàlia

Perelló és
una jove
picanyera que va començar al
món de la música, com molts
xiquets i xiquetes del nostre poble, a la Unió Musical on va estudiar clarinet tot i que, finalment,
va acabar per apostar pel cant
líric animada per la grandíssima
qualitat de la seua veu.
Una aposta que, a dia d’avui,
l’ha dut a obtindre una plaça
(per oposició) com a soprano
del prestigiós Rundfunkchor
de Berlin (el Cor de la ràdio de
Berlín). Aquesta agrupació coral és el cor mixte amb més èxit
d’Alemanya. Nombrosos premis,
entre ells tres Grammy i bon
nombre de premis ECHO Klassik,
deixen constància de la qualitat
internacional d’esta institució
que, des de fa un temps, compta
amb el talent de Natàlia.

Un intens recorregut
Tot i la seua joventut (va nàixer
al 1988) Natàlia Perelló ja compta amb un intens (i exitós) recorregut al món del cant. Després
de finalitzar els seus estudis de
magisteri musical i de cant, primer amb Maria Ángeles Peters
i després amb Gloria Fabuell al
Conservatori Superior de València, es va traslladar a Berlín per
a realitzar un màster d’òpera a la
Universität der Künste. Allí va tindre l’oportunitat de realitzar classes magistrals amb artistes amb
tant de prestigi com ara Thomas
Quasthoff o Barbara Bonney.
A València durant els anys 2011 i
2012 va formar part de l’Acadèmia
de Perfeccionament Plácido Domingo i al 2013 va debutar com
a solista amb l’Orquestra de la
ciutat de València interpretant el
Rèquiem de Fauré.

Del 13 al 24 de juliol es pot tramitar la
preinscripció per al nou curs

L’any passat fou quan començà a
treballar amb el Rundfunkchor de
Berlin (Cor de la ràdio de Berlín),
formació amb la que va debutar
amb la Filharmònica de Berlín baix
la batuta de Gustavo Dudamel i Simon Rattle i, com ja hem dit adés,
als darrers mesos ha obtés una
plaça per oposició a este cor.
Al mateix temps, en el camp escènic ha representat rols com Frasquita (Carmen), Despina (Così fan
tutte), Sophie (Werther), Amore
(Orfeo ed Euridice), Blondchen
(Die Entführung aus dem Serail),
Susanna (Les nozze di Figaro de
Fígaro)…
Recentment ha estat becada per
la fundació DAAD per a continuar
els seus Projectes a Berlín.
Com diem al titular, Natàlia Perelló, la veu picanyera que triomfa
a Berlín i, en breu, a tot el món.

Mayores

Amb

Picanya utilitza paper

reciclat

l’objectiu d’ajustar de la millor manera oferta i demanda de determinats cursos des del Centre de Formació d’Adults de Picanya s’ha decidit obrir un període de preinscripció. En concret caldrà tramitar preinscripció (del 13 al 24 de
juliol de 10.00 a 13.30h a la Casa de la Cultura) per al cursos de
gradutat en E.S.O., preparació de proves d’accés a la Universitat
per a majors de 25 i 45 anys i preparació de proves d’accés a cicles
superiors d’FP. Per als tallers i la resta de cursos la inscripció es
tramitarà al setembre.
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Exhibición comarcal de coreografías

Los mayores de Picanya participaron en el encuentro

En

los últimos tiempos ganan fuerza los encuentros de
mayores de diferentes poblaciones en los que se
realizan actividades deportivas y sociales. Este año, además,
desde el Consorcio Esports Horta se organizó la 1a Exhibición
Coreográfica de Personas Mayores. El encuentro tuvo lugar
en el polideportivo de Paiporta el día 10 de junio y hasta allí
se desplazaron grupos de diferentes pueblos para mostrar
sus coreografías e incluso, premiar los mejores trabajos midiendo aspectos como la originalidad, el vestuario o la coordinación. Allí estuvo el grupo de mayores de Picanya que
mostró la calidad del trabajo que realizan habitualmente en
las clases en el Centro de Mayores.

Encuentro gimnástico
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Participantes en el
intercambio escolar

Segunda parte del
intercambio con Panazol
El alumnado de los colegios Ausiàs March
y Baladre visitaron la localidad francesa

Tal

foto: Sento

como estaba previsto, entre el lunes 18 y
el domingo 24 de mayo, ha tenido lugar
la segunda parte del intercambio escolar entre los
colegios Ausiàs March y Baladre, y École Turgot de
Panazol. En esta ocasión han sido los picanyeros y
picanyeras los que han devuelto la visita y han viajado hasta Panazol donde han disfrutado de un extenso i variado programa de actividades con visitas
a Futuroscope, Limoges, Carcassone, parques... con
excursiones y rutas senderistas, actividades culturales, deportivas.... organizadas de forma ejemplar
por el Comité de Hermanamiento de Panazol.
Experiencia inolvidable
El intercambio se ha desarrollado con total normalidad sin más anédotas que las propias de un desplazamiento con tantos niños y niñas. Para todos los
participantes ha vuelto a suponer una experiencia
inolvidable en la que han descubierto otra cultura,
otro idioma... que, a pesar de todo, no son más que
pequeñas barreras siempre superables a través de
la convivencia y la amistad entre las personas, la
auténtica lección de todo intercambio.

Carcassonne

École Turgot

Alfred Ramos recollint el premi

Trobada d’Escoles en valencià

Alfred Ramos guanya Trobada d’escoles
el Baldiri Reixac
en valencià
Amb un treball sobre pedagogia

El

que fou mestre i director del CP Ausiàs
March Alfred Ramos acaba de sumar
al seu extens currículum com a escriptor i investigador el premi Baldiri Reixac que, anualment, convoca la fundació Carulla. El seu treball tracta de recobrar la memòria i la història
dels mestres freinetistes valencians dels anys
30 que es comprometeren per canviar l’escola
i s’emmarca al context de l’Escola Republicana
per tal de recuperar el record dels mestres i
de les seues revistes que volgueren transformar el món a través de l’educació i pel que, en
molts casos, foren durament replesaliats.
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El 30 de maig a Benetússer

El

dissabte 30 de maig la localitat de
Benetússer va acollir la 28a Trobada
d’Escoles en valencià de l’Horta Sud. Com en
anys anteriors els centres educatius del nostre
poble van voler estar presents en este encontre a mig camí entre la festa i la reivindicació
del valencià com a llengua educativa, formativa i integradora. A esta trobada van acudir
representants (professorat, alumnat i pares i
mares) de les escoles Ausiàs March, Baladre i
Gavina i també de l’escoleta infantil municipal
“La Mandarina” que van organitzar diferents
tallers per a menuts i menudes.

pàg. 3

Recomanacions per a evitar
la propagació del mosquit-tigre
Qui és?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit que es caracteritza per les seues potes ratllades en blanc i negre i el seu cos xicotet,
blanc i negre. És originari del sud-est asiàtic però ja s’ha estés pels
cinc continents. A Espanya va arribar l’any 2004 i ha colonitzat molt
bona part de la costa mediterrània.
Per què és tan molest?
Perquè, com a nova espècie, el nostre cos no està “preparat” per a
la seua picadura i perquè, a més, a diferència dels moquits “tradicionals” poden picar més d’una vegada i generar moltes més molèsties.
Si el veus, és que està criant molt prop
El mosquit tigre rarament vola més enllà dels 400 metres del lloc
de cria. Per tant, si el detectes voldrà dir que s’està criant molt prop
de tu. Eixe moment de la criança és el moment FONAMENTAL per a
evitar la seua propagació.
Evitar que crie
Per a evitar la propagació del mosquit tigre l’acció més determinant és EVITAR QUE
CRIE. El mosquit tigre posa els seus ous a
l’aigua i allà és on crien les larves que, després donaran lloc als mosquits. No necessita gran quantitat d’aigua, l’aigua que queda
al plat baix un test, serà suficient per a que
una femella deposite entre 80 i 200 ous. En
7 dies, estos ous, poden generar més de
30.000 mosquits.
La col·laboració ciutadana és fonamental
El 60% de la criança de mosquit tigre es
produeix a l’interior de propietats privades.
Piscines malament mantingudes, desaigües, plats sota els test, bassals d’agiua als
jardins... són focus de cria i, donat que són
propietat privada, no poden ser tractats pels serveis públics sense
autorització expresa dels propietaris.
Què podem fer?
Com hem dit adés, allò més important i efectiu és evitar la posada
d’ous i el creixement de larves aquàtiques per tant, cal eliminar tots
els punts d’aigua on pot créixer el mosquit tigre.
- Buida dues vegades per setmana els recipients de l’exterior de
la teua casa on es puguen acumular aigua: joguets, pitxers,
plats sota els tests, piscines de plàstic, etc.
- Buida dues vegades per setmana o tapa amb tela mosquitera
de ferro els desaigües.
- Evita acumulacions d’aigua en zones de desguàs o en les canals
de desguàs dels edificis, són llocs on els mosquits tigre poden
posar les seues larves.
- Evita els forats i depressions en el sòl on es puga acumular aigua
i tapar els forats dels troncs d’arbres emplenant-los de sorra.
- Elimina l’aigua dels recipients on es troben les larves del mosquit tigre.
- Si tens un estany amb aigua, et recomanem que poses peixos,
ja que es mengen els ous i larves dels mosquits tigre.
Si detectes presència de mosquits tigre comunica-ho ràpidament a
l’Ajuntament (tel. 961 594 460) per a que l’empresa que realitza els
tractaments puga ficar-se en contacte amb tu i avaluar la situació.
Tractaments
Com a últim recurs s’arriba al tractament per al control de mosquit
adult, cal entendre que els tractaments aeris són indiscriminats i
afecten a tots els insectes, tant als perjudicials com als beneficiosos
i inofensius i, per tant, s’han de fer de forma responsable i prudent.
L’Ajuntament de Picanya utilitza en els seus tractaments PIRETRINES
NATURALS, les quals es descomponen ràpidament i són les més inofensives tant per a l’entorn com per a les persones.
Per tal de reduïr al mínim la necessitat d’estos tractaments
l’Ajuntament realitza entre els mesos de maig a novembre un intens
control de larves a imbornals, barranc i zones d’aigua estancada.

El 60% de les
larves es desenvolupen a domicilis particulars
(jardins, piscines, desguasos,
bassals...)
La col·laboració
ciutadana és
fonamental.
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Festes Majors de Picanya 2015
Del 2 al 12 de juliol
EXPOSICIÓ: PICANYA EN EL RECORD
Mostra de fotos antigues del Centre
d’Estudis Locals

A la Sala Municipal d’ Exposicions.
Horari: de 19 a 21h Festius de 11 a 14h Dissabte
4 (Microteatre), Dilluns 6 i dimarts 7 de juliol,
tancat per motiu d’actes festius.

DISSABTE 27 DE JUNY
09.00h a 21:00h
V TORNEIG DE FESTES DE FUTBOL 7
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Al camp de futbol del Poliesportiu.
Inscripcions: abans del 25 de juny a les oficines
del C.D. Juventud Picanya.

22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT

Plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al DIGAM de l’Ajuntament de Picanya
des del 19 fins al 25 de juny.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.
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22.30h
FESTA I EXHIBICIÓ DE 25 ANYS DE BALLS
DE SALÓ A PICANYA
Plaça País Valencià

DIMARTS 30 DE JUNY
17.00 a 22.00h
PARC INFANTIL ESPORTIU
Plaça País Valencià

DIMECRES 1 DE JULIOL
10.00h
III CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE LA
SANG
Pinada del Poliesportiu

19.00h
III PATINADA POPULAR I FAMILIAR

Eixida Plaça País Valencià
Finalitzarà al Col·legi Baladre amb activitats
d’animació

19.30h
FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA
SANG
Missa solemne

DIJOUS 2 DE JULIOL
10.00h
III CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE LA
SANG
Pinada del Poliesportiu

19.00h
IV CONCENTRACIÓ DE VEHICLES SENSE
MOTOR

Per a menors de 6 anys (2 nivells: de 0 a 3 anys
i de 4 a 6 anys). Des dels gronxadors del Parc
Infantil del Passeig de la Primavera. VINE AMB
EL TRICICLE, amb el patinet, amb el correcorredors, amb els patins, carro de nadons...
després de l’esforç hi haurà un refresquet per
als participants

20.00h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:
PICANYA EN EL RECORD
20.30h
ORNAMENTACIÓ DELS BALCONS

Pel recorregut de Moros i Cristians tot i penjant
les banderoles de la CREU I LA MITJA LLUNA

21.00h
GRAN CONCURS DE PAELLES

C/ COLÓN
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA
Quota d’inscripció: 30€ per paella per a 10
persones. Es facilitaran els ingredients de la
paella, la sorra i la llenya. La paella i els trespeus son per compte dels participants.
(20€ la inscripció i 10€ la fiança. La fiança es
tornarà en el moment en que queden replegades totes les restes de les fogueres).
Lloc d’inscripció: al servei DIGA’M (Ajuntament)
Data d’inscripció: Des del 22 fins al 30 de
juny.
Les paelles no inscrites sols tindran dret a sorra. La llenya i els ingredients seran per compte
de cada grup.

22.00h
SOPAR DE PAELLES

Amb amenització musical al C/ Colon.
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al servei DIGA’M (Ajuntament) des
del 22 fins al 30 de juny.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.

01.30h
PREGÓ INTERPENYES FESTES 2015

DIVENDRES 3 DE JULIOL
17.30h
II TORNEIG ENTRE CLUBS DE FRONTÓ
Poliesportiu

20.30h
REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT

del recorregut de la processó per la penya El
Coet amb acompanyament de tabal i dolçaina

22.00h
SOPAR D’OLLETES
FESTA MORA I CRISTIANA

Al C/ Colón.
IMPORTANT: Per reservar TAULES I CADIRES
cal inscriure’s al DIGA’M de l’Ajuntament de
Picanya des del dia 22 fins a l’1 de juliol i esta
reserva serà gratuïta. Si vols sopar olleta has
de saber que LA RACIÓ D’OLLETA té un PREU
d’1€ i s’haurà d’abonar en el moment de fer la
reserva.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.

23.30h
Amenització de XARANGUES
01.00h
ENTRADA FALSA de Moros i Cristians

Recorregut: Pl. País Valencià, C/ Sant Josep,
Avgda. Jaume I, C/Bonavista, C/ Torrent, Pl.
País Valencià

01.30h
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major

DISSABTE 4 DE JULIOL
10.00h
ESMORZAR DEL PENYISTA
AMB CONCURS DE DISFRESSES

Plaça Major
Requisit per a participar: VINDRE AMB DISFRESSA.
Amenitzat amb xaranga.

17.30h
II TORNEIG ENTRE CLUBS DE FRONTÓ
Poliesportiu

1r FESTIVAL DE MICROTEATRE

amb Alma Herrero, Águeda Llorca, Joan Ballester, José A. Rodríguez i Vicent Domingo.
(Accés lliure. Aforament limitat a la Sala
d’Exposicions.)
19:00 h Sala d’Exposicions:
“CUATRO TETAS Y UN FUNERAL”
19:20 h Pl. País Valencià:
“TODO ESTÁ BORROSO”
19:40 h Pl. Major:
“UNA NOCHE COMO ESTA”
20:00 h Sala d’Exposicions:
“CUATRO TETAS Y UN FUNERAL”
20:20 h Pl. País Valencià:
“TODO ESTÁ BORROSO”
20:40 h Pl. Major:
“UNA NOCHE COMO ESTA”

22.30h
XIX GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS

Recorregut: C/ Colón, C/Jaume I, C/Sant Josep, Pl/ País Valencià, Pl/ Major.
IMPORTANT: A causa de la llarga durada de
l’acte, es recomana al veïnat del recorregut
que traga cadires a les voreres per veure la
desfilada

01.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major

DIUMENGE 5 DE JULIOL
11.00h
FESTA INTERPENYES

21.30h
CERCAVILA DEL FANALET

Acompanyats de la Banda de Cornetes i
Tambors Sta. Cecília d’Alfafar. Regrés des del
recinte de la coetà, Avgda. Sta. Mª del Puig, C/
Senyera, Pl. Major 11.

21.30h
Festa Interpenyes – PASSACARRER

Eixida de la Plaça Major al Parc Europa pels
carrers P. Sang i Dr. Herrero.

22.00h
Passacarrer

Dels grups de danses des del CEIP Ausias, Avgda.
l’Horta, C/ Jaume I, C/ Sant Josep, Pl. País
Valencià.

22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT

Plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al servei DIGA’M (Ajuntament) des
del 22 de juny fins al 1 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.

22.30h
FESTIVAL DE FOLKLORE

Plaça País Valencià
Amb la participació de:
- Colla Brials de València.
- Agrupación Folklórica Santa Cecilia de Huesca.

00.30h del 6 de juliol
CORDÀ

Al recinte de la coetà (Av. 9 d’Octubre -darrere
Parc Albizies)

DIILUNS 6 DE JULIOL
12.00h
LLIURAMENT DE PREMIS ALS ESPORTISTES I CLUBS DESTACATS EN LA TEMPORADA 2014/2015
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Picanya.

19.00h
OLIMPIADES POPULARS I ALTERNATIVES

(competició per equips, jocs populars i esports
alternatius) a la pinada del Poliesportiu. Medalles per a tots els participants. Imprescindible
“puntualitat”

20.00h
“PASSÀ” DEL QUADRET de la Preciosíssima Sang
Recorregut: C/ Major, C/ Torrent, C/S. Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ P. Sang, C/ S. Antoni
Abad, C/ Pilar, C/ Salvador Martínez, Ajuntament, Avgda. Sanchis Guarner, Església, Avgda.
Ricardo Capella, C/ S. Francesc, C/ Torrent C/
Major 16.

22.30h
ESPECTACLE DE MÚSICA I DANSA

Sarsuela “LA GRAN VÍA”
Interpretada per la Unió Musical, la Unió Coral i
l’Associació de Ballet de Picanya
Plaça País Valencià
(Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran cadires
per veure l’espectacle).

01.00h a 1.45h del 7 de juliol
COETÀ

Al recinte de la coetà. Av. 9 d’Octubre (darrere
Parc Albízies)

01.30h
KARAOKE PARTY BAND
Pl. Major

DIMARTS 7 DE JULIOL
16.00 – 21.00
UNFLABLES TOBOGAN AQUÀTIC, FESTA
DE L’ESCUMA, LLISCADORS D’AIGUA ...

A les pistes de bàsquet del Parc Europa. Vine
amb roba de bany i participa.

Paelles a la Pl. Major

17:30h
V TROFEU DE VOLEIBOL DE FESTES

Passeig de la Primavera
FESTA PARTICIPATIVA DE
LES BOMBOLLES DE SABÓ

20.00h
OFRENA DE FLORS

amb amenització musical

23.30h
CONCERT, BALL I FESTA AMB LA MAGNÍFICA ORQUESTRA MONTECARLO

12.30h
BOMBOLLADA

16.30h a 21.00h
Festa Interpenyes
VESPRADA EIVISSENCA
20.30h
CERCAVILA DEL FANALET

Acompanyats de la Banda de Cornetes i Tambors Sta. Cecília d’Alfafar. Eixida des de Pl.
Major 11, C/ Església, (encesa del fanalet) Pl.
Constitució, C/ Senyera, Avgda. Sta. Mª del Puig
i recinte de la coetà.

21.00h a 21.30h
COETÀ INFANTIL

Al recinte de la coetà
(Av. 9 d’Octubre - darrere Parc Albízies).

Pavelló Esportiu Vicent Martí

Eixida: Plaça de l’Ajuntament. Recorregut: C/
del Pilar, C/ Dr. Herrero, C/Sant Josep; Pl/ País
Valencià, Pl/ Major, Església.

Plaça País Valencià

01.30h a 2:30h
Descans de l’Orquestra i ANIMACIÓ DE
XARANGA
2:30h
Continuem la FESTA AMB L’ORQUESTRA
MONTECARLO

Programa

DIMECRES 8 DE JULIOL
(Dia de la Festa)
11.30h
MISSA SOLEMNE A LA PRECIOSÍSSIMA SANG
Presidida per l’Excm. i Rvdm. Dr. D.
Manuel Ureña, arquebisbe emèrit de
Saragossa.
13.00h
RECEPCIÓ A TOTES LES ASSOCIACIONS,
COL·LECTIUS I PERSONES PARTICIPANTS
A LA FESTA. LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LA VILA.
Presentació del llibre “Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya
(30/06/41 a 15/08/42)”
Al Centre Cultural

14.30h
MASCLETÀ

A càrrec de Pirotècnia AITANA
Al Barranc

19.00h
IX MOSTRA DE
TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA

amb la participació dels següents espectacles:
- GEGANTS I CABUTS DE BENETÚSSER
- EL VIATGE DE TIRANT de Visitants Teatre
- PUEBLO FOTO del col·lectiu Ameba
- AMBUCLOWN d’Engrata Cia. de Teatre
- EL CLAN DE LA NUBE d’Animasur
- BANDARRÁSTROFE SONORA ORIGINAL
de Bandarra Street Orkesta
Itinerari: CP Baladre (eixida), Av/ Generalitat
Valenciana, C/ Senyera, C/ Pilar, C/ Dr. Herrero, C/ Colón, C/ Torrent, C/ Sant Francesc,
C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià

22.30h
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
amb final pirotècnic.

DIJOUS 9 DE JULIOL
(Dia del gos)
11.00h
MISSA A LA PRECIOSÍSSIMA SANG

A continuació BESAMANS a l’Esglèsia

18.00h
CURSA CICLISTA
58é Gran Premi Preciosíssima Sang

IMPORTANT, NOU CIRCUIT:
Av. Ricardo Capella, Travessera de Diputació,
C/ Alacant, C/ Valencia.

19.00h
BERENAR

Per a totes les PERSONES MAJORS de Picanya
Plaça País Valencià
IMPORTANT: Per al BERENAR cal inscriure’s al
DIGAM de l’Ajuntament de Picanya des del 22
de juny fins al 4 de juliol.

20.00h
SESSIÓ OBERTA D’AEROSALSA
Plaça País Valencià
dirigida per AQUA PICANYA
Anima’t a participar!!!

23.30h
MÚSICA EN DIRECTE
“NO COMMENT”
Veu femenina Sandra Polop

Plaça Major
amb la col·laboració d’INTERPENYES

DIVENDRES 10 DE JULIOL
19.00 a 00.00h
MERCAT MEDIEVAL
C/ Torrent i C/ S. Francesc

22.00h
XXI PICANYA ROCK

C/ Alacant
Actuen:
FAKE AGAINST THE MACHINE
(Banda tribut a RAGE AGAINST THE MACHINE)
ORKESTA PARAÍSO

DISSABTE 11 DE JULIOL
11.00h
JORNADA DE BTT PER A
MENUTS I MENUDES

Parc Albízies
Circuit i tallers de bicicleta de muntanya.
Edat: de 5 a 14 anys

18.00 a 00.00h
MERCAT MEDIEVAL

C/ Torrent i C/ S. Francesc

DIUMENGE 12 DE JULIOL
18.00 a 22.00h
MERCAT MEDIEVAL
C/ Torrent i C/ S. Francesc

Balcó de l’Ajuntament

Festes... a TOT CARRER!
dcc119.indd 4
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Cultura

Jurat i premiats al 10é Camí de la Nòria

Acte del Pregó d’Interpenyes

“El principal objectiu és
aprendre i millorar”

Parlem amb Ximo García president d’Interpenyes

Amb

les Festes Majors 2015 a punt
de començar xarrem amb Ximo
García, actual president d’Interpenyes l’entitat
supra-associativa que reunix a la gran majoria de les penyes festeres del nostre poble. Un
fenòmen, este de les penyes festeres, que en els
darrers anys ha suposat un més que important
canvi en el model festiu amb la incorporació de
moltíssima gent jove a l’activitat festera i amb
el repte organitzatiu que això suposa. Un canvi
i un repte del que Interpenyes ha estat protagonista amb propostes d’activitats festeres (pregó,
nit de monòlegs, concurs de disfresses...) i amb
la ferma voluntat que Ximo García, actual president d’Interpenyes planteja des del principi afirmant que “l’objectiu fonamental és aprendre i
millorar”. De fet, Interpenyes ja no centra la seua
activitat sols al programa de festes “enguany
també hem estat presents al Rastro Solidari perquè volem col·laborar amb el poble”. En esta línia de col·laboració destaca molt especialment
la voluntat de millora de la sempre difícil relació
amb el veïnat més directament afectat per les

festes “Entenem que des de les Penyes Festeres
hem de fer compatible la festa amb el dret dels
veïns i veïnes al descans. Les molèsties són inevitables però el respecte és fonamental i hem de
fer tot el possible per a evitar els excessos”. En
eixe sentit des d’Interpenyes han volgut escoltar
la veu de veïns i veïnes i s’han reunit amb representants del veïnat més directament afectat
i de l’Ajuntament per tal de trobar solucions als
problemes que, inevitablement, genera la convivència. “Cal respectar horaris i normes, millorar
la convivència i fer que les Festes siguen motiu
de germanor, de cap manera poden ser font de
problemes” destaca Ximo.
Penyes més obertes
Ximo García també ens parla de com veu el futur i de la intenció d’Interpenyes de fer que les
penyes festeres siguen més obertes i oferixquen
“la possibilitat de que més joves s’incorporen a
les penyes actuals. El pas del temps fa que, com
és natural, algunes persones s’ho deixen. Per
tant, les penyes han de tindre la porta oberta i
voler sumar.“

Premis Camí de la Nòria en
homenatge a Ovidi Montllor
Deu anys de premis de poesia

De
casa
en
casa
Núm. 119
juliol
2019
pàg. 5

El

dimecres 27 de maig el Centre Cultural va acollir l’acte de lliurament dels Premis de Poesia “Camí de la Nòria”. Una edició molt
especial perquè, estos premis que arrancaren al 2006 arribaven a la
seua 10a edició.
10 anys de poesia
Els premis “Camí de la Nòria” de poesia començaren l’any 2006 promoguts per l’associació d’alumnat d’EPA i l’Ajuntament de Picanya, com
una mena de xicotet repte per als alumnes de la pròpia escola i, poc
a poc, van anar guanyant pes i augmentant el seu àmbit d’influència
i el nombre i qualitat dels participants. Poetes de reconegut prestigi
com ara Marc Granell o Lluís Roda han format (i formen) part del jurat
d’estos premis.
Edició 2015
En esta edició 2015 els premis van recaure en Laura Cabedo Cabo, per
“Un cor de metàfores”, Begoña Ronda per “Retazos” i Ricardo Ruiz Fran
per “La amable Edna”. En esta edició el jurat estigué format per Marc
Granell, Lluís Roda, Amós Belinchón, Antoni Ferrer, Lidia Mir, Xelo Alós
i Gemma Tarazona
Homenatge a Ovidi Montllor
En este 2015 l’acte de lliurament dels premis fou aprofitat per a retre homenatge a una figura de la cultura valenciana. En anys anteriors
havien estat Vicent Andrés Estellés o el grup Al Tall els homenatjats i
enguany, l’organització dels premis i les escoles de Picanya van voler
recordar la figura del cantant, actor i poeta Ovidi Montllor. Amb lectures, cançons i una lloa a càrrec de Vicent Torrent (membre del grup Al
Tall) el Centre Cultural es va plenar de la veu d’Ovidi Montllor, just ara,
quan han passat vint anys des que va faltar o, com ell mateix cantava,
va decidir “fer vacances”.

Vídeo disponible a:

“Els Turcs”

Alma Herrero en “Cuatro tetas y un funeral”

Microteatro de
la mano de Alma Herrero

La actriz picanyera presenta 3 piezas en formato “micro”

El

formato “microteatro” es un formato novedoso que presenta una pieza teatral
completa, con su presentación, nudo y desenlace pero en tan solo 15 minutos y en espacios
donde actores y público están muy cerca. Este
año, el programa de Fiestas Mayores incorpora
esta nueva propuesta de la mano de la actriz
picanyera Alma Herrero. Alma Herrero es actriz
y guionista y entre su amplio currículum está la
representación (con un éxito muy destacable)
de diferentes piezas de microteatro en Valencia
y Madrid.
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1r Festival de MicroTeatro
El sábado 4 de julio, en horario de tarde-noche,
la sala de exposiciones y las plazas Mayor y País
Valencià serán los escenarios del primer Microfestival de MicroTeatro de Picanya una novedad
en el programa de estas Fiestas de 2015. En total serán tres las piezas representadas: “Cuatro
tetas y un funeral”, “Todo está borroso” y “Una
noche como ésta” y se realizarán dos pases de
cada obra. Alma Herrero estará acompañada por
Águeda Llorca, Joan Ballester, José A. Rodríguez
y Vicent Domingo.

Més dansetes
Un

any més les “dansetes del Corpus” van
celebrar-se el dia anterior al diumenge de la Festa i la Processó. Enguany a més, hem pogut
gaudir de més balls i així, a les
ja conegudes “Nanos”, “Vetes
de Sueca”, “Magrana, “Arets de
Castelló” i “Moma” s’han sumat
els “Cavallets” (amb la construcció d’uns cavallets ben bonics), i
la “Dansa dels Turcs” que ha estat l’aportació de l’alumnat de
l’escola Baladre que, per primera
vegada ha participat de les dansetes junt als grups de Danses Realenc i Carrasca i les seues escoles
de dansa i amb la col·laboració
del grup de dolçainers i tabaleters
de Picanya autèntics promotors
de la conservació d’estes danses
tradicionals al nostre poble.

“Els Cavallets”

“Els Arets de Castelló”

“La Moma”
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Solidaritat

Desenvolupament i xicotet comerç
Vídeo disponible a:
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Vídeo disponible a:

21é Rastro Solidari

Un Rastro multitudinari
per l’educació
La recaptació superà
els 7.500€

Folklore

Com

ja vam publicar
a l’anterior número la recaptació d’este passat Rastro (superior als 7.500€)
està destinada a subvencionar
un projecte de l’ONG “Escoles
Solidàries”. En concret el projecte triat és el canvi del sostre de l’Escola Oficial Mixta de
l’Aldea Nueva Jerusalem del
Municipi d’Ixcán a Guatemala.
Esta escola fou construïda en
1986 i com a conseqüència de
les pluges i del grau d’humitat
existent, la fusta i el sostre (
de làmina de zinc) no estan en
bones condicions. Amb el suport a este projecte es vol reconèixer la tasca i el treball de
Xefa López, mestra de l’escola
Baladre i persona ben activa
i implicada en l’ONG Escoles
Solidàries.
www.escolessolidaries.org

Aspecte de la Fira el diumenge matí

Fira del Comerç Local
passada per aigua

L’esforç de comerciants i organització permeté obrir diumenge

El

1a Trobada
d’Escoles de Danses

Com bé sabeu tot Rastro té el
seu vessant cultural. En esta
nova edició del Rastro Solidari se celebrà, a l’escenari de la
Plaça del País Valencià, la 1a
Trobada Comarcal d’Escoles de
Danses Tradicionals. Les escoles
de Danses dels grups Carrasca i
Realenc de Picanya prengueren
part en este encontre en el que
menuts i menudes de diferents
pobles van demostrar la seua
estima pel nostre folklore.

dissabte, acabada d’inaugurar la Fira, una quasi tempesta de pluja i vent, molt més forta del
que indicava qualsevol previssió meteorològica, va
suposar un entrebanc insuperable que va obligar a
suspendre les activitats (i la Fira) per a eixe primer dia.
Esforç conjunt
Tot i així, el gran esforç i magnífic treball conjunt de
comerciants i organització va permetre que el diumenge, els més de 30 expositors tingueren preparades les seues paradetes i pogueren obrir en les
millors condicions per a oferir el bo i el millor dels
seus comerços. La programació de diumege es va
poder dur endavant amb tota normalitat i així vam
poder disfrutar de tallers, jocs unflables (fins i tot
aquàtics), degustacions, dansa bollywood, batukada, teatre per a menuts i menudes... un gran esforç
que fou recompensat amb un elevat nombre de visitants que, durant tot el diumenge, van visitar esta
8a Fira del Xicotet Comerç de Picanya.

Teatre per a menuts

Seguretat

Celebració

Batukada

Semàfors

El grup a la parròquia

Celebració seixanta anys Educació vial i molt més
després de fer la Comunió Més de 800 alumnes participen del pla
Un grup de majors celebra el 60 aniversari
de la seua Comunió

La

coronació de la Mare de
Déu de Monserrat, fa 60
anys, va fer que aquell any, 3 generacions de xiquetes i xiquets
feren la Comunió junts. Una
celebració molt especial que ha
quedat en la memòria d’aquells
menuts i menudes ara ja persones majors.
Retrobament
Un d’aquells xiquets, Miguel
Tordera, va decidir que 60 anys
eren un bon motiu de celebració i va començar a “investigar”
als arxius de la parròquia per tal
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de trobar-se de nou amb aquells
“companys d’Eucarístia”. Tot i
que bona part d’aquells xiquets
i xiquetes (uns 150) ja no vivien
al poble o havien faltat, Miguel
va poder reunir a 25 persones
i les seues famílies. Una misa a
la parròquia oficiada, com no,
en el dia de la Mare de Déu de
Montserrat, i un posterior sopar
en el que van compartir fotografies i records va completar la
celebració d’estos seixanta anys
d’una Comunió realment molt
especial.

educatiu de la Policia Local

En

este curs 2014-2015 que
tot just ara finalitza la Policia Local de Picanya ha continuat
amb la seua tasca formativa i informativa als centres educatius
públics del nostre poble. Amb
estes activitats es pretén, per una
banda que els nostres menuts i
menudes adquirisquen coneixements que els permetan afrontar
determinades situacions amb la
màxima informació i d’altra que
coneguen de primera mà als
agents responsables del servei
de manera que es puga establir el
màxim diàleg i confiança.

Formació variada
La formació impartida durant
este curs 2014-2015 ha abordat
diversos temes, axí s’ha format
a menuts i menudes en seguretat vial, amb formació teòrica i
pràctica (eixides amb bicicleta
pel poble). També s’han realitzat
tallers sobre l’ús de material pirotècnic de cara a les festes falleres. Tallers sobre les precaucions
necessàries en l’ús d’internet i
les xarxes socials i, per últim un
curset de prevenció de violència
de gènere adreçat a l’alumnat de
l’IES Enric Valor.

Semàfors més segurs

Al mes de juny ha començat a
funcionar al creuament entre
el C/ Senyera i P. Sang un nou
sistema de control semafòric
mitjançant càmeres de vídeo.
Este nou sistema detecta quan
un vehicle creua amb el semàfor en roig i realitza una gravació de vídeo de 3 segons que
permet identificar a l’infractor.
L’objectiu d’este nou sistema
(del que s’informa mitjançant
els corresponents senyals) no
és un altre que dissuadir als
conductors de saltar-se els semàfors en roig i garantir, d’esta
manera, la màxima seguretat
per als vianants.
25/06/2015 13:16:23

Urbanisme

Cambio en el
servicio de recogida de
mascotas abandonadas

Picanya se une al nuevo servicio de
la Mancomunidad de l’Horta Sud
Nou tram de carril bici-vianants

Nou tram de carril bici-vianants
al carrer Gómez Ferrer
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Ayuntamiento de Picanya se ha unido al nuevo servicio de recogida y custodia de mascotas abandonadas de la Mancomunitat de l’Horta Sud que se encargará de los servicios de recogida,
custodia y protección de animales abandonados.
El centro en el que se alojarán los animales se encuentra en Sollana
y cuenta con 70 caniles y con un parque de paseo de 800 metros
cuadrados para que los animales puedan salir a diario. Este centro
fomentará la adopción de las mascotas.

S’ha renovat per complet tot el creuament de la zona

Dins

el conjunt d’obres
que s’han realitzat
a la zona de l’Av. Sta. Maria del
Puig s’ha acomés la reforma integral del creuament entre l’Av.
9 d’octubre, carrer Gómez Ferrer i la pròpia Avinguda Santa
Maria del Puig.
Este és un creuament especialment estret per la proximitat
entre les construccions i la via
del metro i, fins ara, un punt i

final del carril bici-vianants que
circula per tota l’Av. 9 d’octubre
i que suposa un eix fonalmental
de circulació (a peu o en bici)
per a molts veïns.
Amb esta intervenció, a més de
renovar la vorera ja existent a la
zona, s’ha creat una plataforma
elevada (amb prioritat per al
pas de vianants) i s’ha creat un
tram de carril bici-vianants que
permet l’enllaç entre el ja exis-

tent de l’Av. 9 d’octubre i la part
interior del parc Gómez Ferrer
on també s’ha obert la part final
del jardí i s’ha construit un xicotet tram de carril.
Més carril bici
D’esta manera queden units el
carril bici de 9 d’octubre amb el
carril bici de la zona de Picanya
Sud i, tot i salvant la zona de
l’estació, també es pot accedir
al tram del parc Jaume I.

Acera renovada

Acera renovada entre la
calle Valencia y el puente

Se ha reordenado el espacio y
mejorado el tránsito

En

la calle Valencia, en el acceso al puente, se ha reordenado el espacio, se ha renovado la pavimentación y se han
retirado algunos elementos. De esta manera se ha mejorado de
forma muy significativa la transitabilidad de la zona para los peatones en esta cambio de nivel entre la calle y el puente que, desde
ahora, se puede resolver de forma mucho más cómoda.

Zona renovada junt al col·legi Baladre

Renovació i ordenació de jardineria
i il·luminació junt al Baladre
Millores a l’Avinguda Generalitat Valenciana

Als

voltants del col·legi
públic Baladre (zona
d’entrada per l’Av. Generalitat
Valenciana) ja han finalitzat les
obres de millora. En este espai
s’ha renovat la jardineria, amb
la plantació de noves espècies,
instal·lació de reg per degoteig, i s’ha realitzat una ordenació diferent que permet la
creació de zones de pas i també de punts de trobada gràcies
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a la instal·lació de nous bancs.
D’esta manera este espai ara
resulta molt més còmode
per als pares i mares que han
d’esperar l’eixida de menuts
i menudes de l’escola. A més,
s’ha renovat la gespa (grama)
en diverses zones.
Durant un temps es mantindrà
la tanca de protecció per a permetre l’afiançament i creixement de la jardineria.

Més il·luminació
En tota l’Avinguda Generalitat
Valenciana (tant en la zona enjardinada al costat de col·legi
com en la zona junt a l’institut)
s’ha procedit a la instal·lació de
nous punts de llum (tipus led
de baix consum però alt rendiment) cada 15 metres. Amb
esta intervenció s’augmenta el
nivell de lluminositat de tota la
zona.

Nous aparells d’exercicis

Nous aparells
d’exercicis al carril bici

S’han instal·lat a quatre punts
diferents del recorregut

A

instàncies dels molts aficionats al “running” i al “passeig intens” del nostre poble, en estos dies l’Ajuntament ha instal·lat
quatre conjunts d’aparells destinats a completar l’entrenament
dels usuaris del carril bici-vianants amb la possibilitat de realitzar
diferents exercicis relacionats amb l’esquena, els abdominals, dominades, estiraments, etc...
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Equip juvenil B del
CD Juventud Picanya

Els juvenils del CDJ Picanya
ascendeixen a segona
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Mini Olimpiades

L’esport més gran per als
més menuts

El

24 de maig l’equip juvenil B del CD Juventud Picanya aconseguia l’ascens a segona regional. Un objectiu somiat al llarg
de tota la temporada, especialment després de la decepció que va
suposar el final de l’anterior temporada quan van quedar-se a un
pas de poder jugar la promoció a autonòmica.
Enguany els picanyers han mantingut una lluita constant amb els
equips de Manises i Xirivella i, de fet, fou davant este darrer equip
quan, en el penúltim partit de la temporada i amb una victòria per
1 a 3 en camp contrari, van segellar l’ascens a segona.
Els picanyers han acabat la temporada en segona posició amb 23 victòries en 28 partits i un total de 123 gols a favor i tan sols 23 en contra.

33 Setmana Esportiva

Del

25 de maig al 05 de juny, les diferents
escoles esportives municipals, i els departaments d’educació física dels centres educatius
del nostre poble tanquen curs de la millor manera: amb més esport. Així, les escoles municipals
de xiquiritme, ball modern, esport divertit, escacs,
futbol-sala, patinatge, rítmica, judo i tenis van mostrar el treball realitzat durant el curs en diferents
exhibicions i xicotetes competicions que van anarposant el punt i final a tot un any d’entrenaments
i esforços.
Mini-Olimpiada
Com cada any, el “plat fort” va arribar amb la
celebració de la Mini-Olimpiada, tota una vesprada de proves atlètiques al Poliesportiu, en la
que l’alumnat dels diferents centres educatius del
nostre poble disfruta al màxim en companyia de
familars i amics.

Exhibició de Judo

Ian Tello triomfa al campionat
autonómic de salvament i socorrisme
Medalles d’or i plata en categoria benjamí i aleví

El

Ian Tello

passat 18 d’abril se celebrava el campionat
autonòmic de salvament i socorrisme de la
Comunitat Valenciana en les categories benjamí
i aleví. Allí va estar el xiquet picanyer Ian Tello
Martínez, membre del club de Salvament i
Natació Silla, que realitzà una excepcional
competició i va aconseguir les següents
medalles: Or en 25 m arrossegament
maniquí estanc, 50 m obstacles, 4X25
m obstacles, 4X50 m natació aletes,
4X12,5 m arrossegament maniquí i
plata en 50m arrossegament maniquí aletes.
Estos resultats situen al picanyer al
“top-ten” de la categoria de natació
benjamí en piscina de 25 m.
Fins al final de temporada Ian encara té per davant reptes tan importants com el Campionat
Autonòmic de salvament i socorrisme en platja
i el campionat autonòmic benjamí de natació.

5a edició del torneig
de pàdel solidari

El
Participants del torneig
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13 de juny se celebrà a les pistes del
poliesportiu la 5a edició del torneig
de pàdel solidari organitzat cada any
amb l’objectiu de recaptar fons per al
Rastro Solidari. En esta ocasió foren
10 les parelles participants cosa
que suposa una recaptació de
200 €. Cal destacar especialment l’increment de la
participació de dones.

Tanquen la temporada amb 23 victòries
en 28 partits disputats

Subcampió d’Espanya de
seleccions autonòmiques

El picanyer Rubén Iranzo capitaneja la
selecció aleví de futbol de la CV

El
Ball modern

cap de setmana del 16 i 17 de maig l’illa de Mallorca va acollir el 24é Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques
sub-12 de futbol 8. Sens dubte, l’esdeveniment més important (a
nivell nacional) per a jugadors d’estes edats. Com a integrant de la
selecció valenciana i, de fet, com a un dels capitans, va estar allà el
xiquet picanyer Rubén Iranzo Lendínez. Rubén, alumne
de sisé de l’escola Ausiàs March, va començar a jugar
als sis anys. El seu primer equip fou el Javi Garrido de
Torrent i des d’allà passà a forma part de l’acadèmia
del València CF. En les darreres quatre temporades
(des de 2011) està jugant al màxim nivell (les dues
últimes com a capità de l’equip). Al seu currículum
esportiu ja figuren participacions a tornejos del
màxim nivell nacional com ara la Iscar Cup,
Powerade Cup, Aragon Cup i internacional
(Hannover, Cracòvia...). Especial record té
del trofeu MIC on va marcar un dels penalts amb el que van guanyar la final al
totpoderós Futbol Club Barcelona.
Fins a la final
A tot este recorregut d’èxits, ara Rubén
suma un subcampionat d’Espanya donat que la selecció valenciana va arribar
fins a la final (on va caure davant Catalunya per 2 a 0) després d’una brillant
fase de grups que els va permetre arribar a quarts i eliminar a Navarra per 3 a
1, i a semifinals on van eliminar a la selecció gallega en la tanda de penalts després de l’empat a 1. Un recorregut al que el picanyer,
este estiu, sumarà diferents tornejos del màxim nivell
nacional i internacional. Segur que, en breu, hem de seguir contant èxits d’este jove esportista.
Rubén Iranzo

Más horario para las
piscinas del polideportivo

El

sábado 6 de junio fue la fecha elegida para la apertura de las
piscinas de verano del polideportivo municipal. Hasta el 6 de
septiembre permanecerán abiertas en horario de 11.00 a 19.30h (días
laborables, excepto lunes cerrado) y de 10.00 a 20.00h sábados, domingos y festivos. Este horario se aplicará durante todo el verano con el que
las piscinas del polideportivo, este año, ofrecerán más horas de apertura
que en años anteriores.
Curso de natación para niños y niñas
Como en veranos anteriores, durante el mes de julio, el Ayuntamiento ofrece un
curso de natación dirigido a niños y niñas con dos niveles diferentes.
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