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Diversió a poalades!
Este estiu les piscines del poliesportiu han obert 
convertides en un modern complexe lúdic

Inclou el programa de les

Festes Majors de Picanya 2016
Del 25 de juny al 15 de juliol

Este passat dissabte 11 de 
juny, obria les seues 

portes la piscina del Poliesportiu 
Municipal i ho feia, completament 
renovada. Els treballs durant els da-
rrers mesos han fet que les piscines 
del Poliesportiu hagen estat comple-
tament renovades i ara siguen un 
autèntic complexe lúdic on disfrutar 
de l’aigua envoltats pel paisatge de 
l’horta tradicional valenciana.
La piscina infantil ha estat comple-
tament renovada
El primer que crida l’atenció d’este 
nou conjunt lúdic és la piscina infan-
til. S’ha eliminat l’anterior xicoteta 
piscina per a construir una làmina 
d’aigua de més de 300 m2 en forma 
de platja (màxima fondària 50 cm) on 
trobem diferents elements com ara 
un divertit pirata, una palmera que 
plou, un arc amb raigs d’aigua, una 
zona de bambolles, un mini-tobogan 
i, per damunt de tot, una torre amb 
un poal que, cada cert temps, deixa 
caure 200 litres d’aigua de colp cosa 
que, sens dubte, farà les delícies de 
menudes i menuts (i també majors) 
este estiu. 

Millores també a la piscina gran
A la piscina gran també s’ha intervin-
gut de forma important, s’ha reduït 
la fondària que, en estos moments 
ha quedat entre 1.30 i 1.50 mts. i, a 
més, s’ha instal·lat a un dels laterals 
un divertit tobogan amb aigua desti-
nat a xiquets i joves. 
Més superfície
L’espai destinat a este conjunt de pis-
cines lúdiques s’ha ampliat. Ara tota la 
instal·lació supera els 5.000 m2 amb 
una superfície de gespa de més de 
2.000 m2 i un àrea de formigó imprés 
i pintat de 1.400 m2. Sobre la zona de 
gespa s’han instal·lat ombrel·les de 
bruc que s’integren perfectament al 
paisatge d’horta. A més s’ha construit 
una pèrgola destinada a servir com a 
zona de pic-nic i també s’ha millorat 
el kiosc que, des del restaurant, dóna 
servei a la piscina.
Nou abonament familiar
En quant a les condicions d’accés 
esta nova temporada 2016 s’ha 
creat l’abonament familiar que per-
met accedir a tots els membres de 
la família (en primer grau) durant 
tot l’estiu per 100 euros. 

Més activitats
També s’ha programat al llarg de 
l’estiu diferents activitats com ara 
aquagym, jocs unflables, bubble 
caps, cubba... adreçades a les perso-
nes usuàries de les piscines. Troba-
reu informació d’esta programació al 
web municipal www.picanya.org

Amb bici

Vine amb bicicleta!
Vos animem a anar a la piscina 
amb bicicleta, la instal·lació dis-
posa de carril bici des del nucli 
urbà i d’aparcaments per a bici-
cletes a l’interior del recinte on 
podeu tindre les vostres bicis a 
la vista en tot moment.

Informació completa sobre horaris, 
preus, normes... al web municipal:
www.picanya.org
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Actuació a l’IES Enric Valor
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informacions ací publicades a:
 www.picanya.org
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Joves

Beques formatives per a persones 
amb titulació universitària 
Acord entre la Universitat de València i l’Ajuntament 

El teatre es viu en primera  
persona als centres educatius 
Nova edició de la Campanya “Anem al Teatre” 

Com a part de les iniciatives destinades a 
millorar les oportunitats d’ocupació 

dels joves, l’Ajuntament de Picanya i la Universitat 
de València van signar un conveni què ha permés 
establir tres beques formatives adreçades a les per-
sones titulades (per la Universitat de València) que 
no hagen finalitzat fa més de 4 anys la seua titulació 
i que ja han estat adjudicades.
Experiència laboral real
Estes beques permeten a les persones adjucatàries 
adquirir experiència laboral real als departaments 
de l’Agència de Desenvolupament Local, depar-
tament de Serveis Socials, i servei DIGA’M i àrea 

econòmica i, per tant, millorar de forma molt im-
portant el seu currículum i amb ell, les oportunitats 
de trobar un lloc de treball en un futur.
Sis mesos prorrogables
El període de gaudir la beca és de sis mesos, amb 
una dedicació de jornada completa, repartida de di-
lluns a divendres prorrogable fins a 24 mesos i les 
tres persones beneficiàries d’este primer programa 
ja estan als seus llocs de treball. 
En la baremació s’han tingut en compte aspectes 
com ara: empadronament a Picanya, realització de 
cursos de formació especialitzats, coneixement de 
valencià, etc...

Prevención del mal uso 
de las nuevas tecnologías
La Policía Local forma al alumnado y pa-
dres y madres de los centros educativos
En las últimas semanas del curso, la Policía Local de Picanya ha 

ampliado su catálogo de actividades formativas en los centros 
educativos realizando diferentes charlas en los colegios públicos Au-
siàs March y Baladre, así como en el Instituto Enric Valor sobre el uso 
prudente y responsable de las nuevas tecnologías.
En total han sido más de 200 alumnos y alumnas de  4º, 5º y 6º de 
Primaria quienes han asistido a estas charlas sobre el uso de las nue-
vas tecnologías, los servicios más utilizados y su funcionamiento con el 
objeto de motivar un uso consciente y cauto de estos medios. 
El alumnado de 1º de Educación Secundaria del IES Enric Valor tam-
bién ha recibido formación sobre las diferentes medidas de seguridad 
y precauciones necesarias a la hora de prevenir situaciones no desea-
bles e identificar y evitar situaciones de “grooming” o “ciberbullying”.
También padres y madres
Este año, en colaboración con las AMPA de los diferentes centros, tam-
bién se han realizado jornadas destinadas a la formación de padres y 
madres en el uso de las nuevas tecnologías y, sobretodo, de las medi-
das de seguridad necesarias así como las formas de fomentar el uso 
conjunto con sus hijos e hijas de tal manera que se genere un clima de 
mútua confianza.

Pràctiques remunerades 
per a estudiants
S’han ofertat un total de 18 beques
Un any més, l’Ajuntament de Picanya s’ha acollit al progra-

ma de beques de formació “La Dipu et Beca”. L’objectiu 
primordial d’este programa és la formació dels i de les estudiants 
en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica a diferents serveis 
municipals dels coneixements adquirits al llarg de la seua forma-
ció. En total s’ha oferit un total de 18 beques amb una durada 
d’un mes.
Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 eu-
ros bruts mensuals, cofinançats entre la Diputació de València i 
l’Ajuntament de Picanya. 
Les condicions per haver pogut a accedir a estes beques eren tin-
dre 18 anys complits, trobar-se cursant alguna de  les següents 
ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, 
Diplomatura o Llicenciatura o màster oficial impartit per les Uni-
versitats, o Cicles Formatius de Formació Professional.

Becaris a la porta de l’Ajuntament

Charla formativa

El 19 de maig tingué lloc la darrera funció de 
la campanya ANEM AL TEATRE 2016 amb 

l’espectacle SPLIT de la companyia Colectivo Circo 
9.8 a l’IES Enric Valor. Era el punt i final (fins l’any 
vinent) a una nova edició de la campanya intermu-
nicipal “Anem al Teatre” desenvolupada durant els 
mesos d’abril i maig.
Vuit sessions, quatre espectacles
A Picanya s’han realitzat un total de 8 sessions de 
4 espectacles diferents: “En contes de clown” de la 
companyia Bini Tui per a l’alumnat d’Educació Infan-
til, “Instruments de la Prehistòria” de la companyia 
de Pablo Nahual per a l’alumnat de 1r., 2n., 3r., de 
primària, “El Chico de Charles Chaplin” de la com-
panyia Creaciones Codo con Codo per a l’alumnat 
de 4r., 5é., 6é., de primària, “Split” de la companyia 
Colectivo Circo 9.8 per a l’alumnat de la ESO. Tots 
estos espectacles,  amb música , cinema, circ i tea-
tre, a més d’expressions artístiques en sí mateix, són 

ferramentes didàctiques que transmeten valors, co-
neixements, i fomenten l’estima per les arts escèni-
ques entre el públic més jove del nostre poble.
28 anys de trajectòria  
“Anem al Teatre” és un exemple de col·laboració in-
termunicipal que enguany fa 28 anys. Naix a l’any 
1988 i té com objectiu la iniciació en les arts escèni-
ques de la població menuda dels 25 municipis que 
impulsen la campanya. Municipis de l’Horta, de la 
Ribera, del Camp de Túria i del Camp de Morve-
dre que aposten per coordinar-se, convençuts que 
l’acció conjunta potència l’enriquiment cultural, la 
rendibilitat de recursos i incentiva la industria de les 
arts escèniques valencianes.
En l’actualitat són els fills i filles dels que anys enrere 
van ser les i els espectadors de les primeres edicions 
de la campanya Anem al Teatre, els que experimen-
ten des de l’escola l’eixida al Centre Cultural per ce-
lebrar la Festa de les Arts Escèniques.
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Tecnologia

Canvi de l’aplicació  
municipal per a mòbils
Una nova APP municipal ja està disponible
Al 2013 l’Ajuntament de Picanya posava a dis-

posició de la ciutadania la primera APP mu-
nicipal de tota la comarca i una de les primeres de 
la Comunitat Valenciana. Ara, tres anys més tard i 
amb més de 2.000 usuaris arriba l’hora del canvi i 
una nova aplicació veu la llum .
Evolució tecnològica
La constat evolució de les tecnologies de la infor-
mació ha obligat a plantejar-se una millora que 
aprofite al màxim les noves possibilitats. Esta nova 
aplicació conserva serveis de l’anterior, abandona 
alguns i aporta noves possibilitats que avancen en 
el camí de millorar la relació i comunicació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament tot i continuant avançant 
en la recerca d’una administració més oberta i par-
ticipativa, més dinàmica i també més eficaç.
Millores
A més d’aquelles relacionades amb llenguatges de 
programació, compatibilitat amb diferents dis-
positivus, adaptabilitat... que l’usuari no veu, 
esta nova aplicació aporta importants nove-
tats. La principal és que permet la identifica-
ció de la persona usuària mitjançant el seu DNI 
i una clau i, amb esta identificació, permet acce-
dir a nous serveis com ara seguiment d’incidències 
o informació tributària (amb avisos personalit-
zats en cas de problemes).
Es milloren també els avisos “push” (sobre la 
pantalla del mòbil) que ara permetran acce-
dir dirèctament als continguts o els avisos 
relacionats amb el vehicle de l’usuari a la 
via pública (avisos en cas de retirada amb 
grua, canvi mensual d’aparcament...)
Evolució tecnològica
Aquesta APP, està disponible tant per a 
aquells telèfons que facen servir el sistema 
operatiu IOS (Apple Iphone) com per aquells 
que funcionen sobre Android i la descàrre-
ga és completament gratuïta.
Amb aquesta nova eina el nostre poble 
torna a ser pioner en l’aplicació de les no-
ves tecnologies al servei de la ciutadania 
al temps que millora els seus serveis tot i 

oferint, a més de noves possibilitats, una informa-
ció i una atenció més ràpida, major eficàcia i fins i 
tot, un servei més sostenible des del punt de vista 
econòmic i medi ambiental (reducció del consum 
de paper). Identificació de persona usuària

Esta nova aplicació permet identificar-se com a usua-
ri amb el NIF i la teua clau. Esta clau és la mateixa 
que es fa servir al web municipal per a accedir a de-
terminats tràmits (inscripcions, reserva de pistes...) 
Una volta identificat/da es pot accedir a tràmits com 
ara presentació d’incidències en via pública (i el seu 
seguiment), rebre avisos sobre gestió d’impostos, 
tramitar inscripcions...

Esta nova aplicació suposa un pas endavant, tant des del punt 
de tecnologia aplicada (es tracta d’una aplicació “responsive”) 
com dels serveis ofertats que s’amplien en la línia de serveis 
més directes i concrets a la persona usuària. A continuació vos 
expliquem els diferents apartats d’esta nova aplicació.

Notícies
Accés directe a les notícies publicades al web munici-
pal de forma diària.

Avisos municipals
Avisos publicats per l’Ajuntament: limitacions de 
trànsit, programacions, activitats... Si així es confi-
gura al mòbil, permet rebre avisos en format “push” 
(missatge en pantalla inici).

El teu cotxe
Si es facilita la matrícula del teu vehicle, permet re-
bre avisos (sempre que siga possible) en cas d’estar a 
punt de ser retirat per grua municipal (i evitar la san-
ció), avisos en cas de llums enceses, finestres ober-
tes, canvi mensual d’estacionament...
Impostos municipal
Per mitjà d’este servei l’Ajuntament comunica qualse-
vol incidència sobre el pagament d’impostos: impa-
gats, rebuts amb deficiències... La persona interessa-
da serà requerida per a acudir a l’Ajuntament i aclarir 
qualsevol situació i evitar problemes posteriors.

Seguiment incidències
Permet conèixer l’estat de qualsevol incidència pre-
sentada per l’usuari (identificat) davant l’Ajuntament.

Incidències
Permet comunicar de forma immediata una incidèn-
cia en via pública (paperera trencada, fuga d’aigua, 
contenidor ple...) tot i incoporant una foto i la geo-
localització de la incidència.

Urgències
Accés als serveis 
d’emergència.

Atenció
Atenció per part 
de l’Ajuntament.

Tràmits
Informació admi-
nistrativa.

Reserves
Sistema de reserva 
de pistes esportives.

PicanyaTV
Accés als vídeos de 
PicanyaTV.

Facebook
Accés a la plana fa-
cebook municipal.

Imatges
Accés a les galeries 
d’imatges.

Twitter
Accés al twitter 
municipal.

Wi-Fi pública
Informació sobre la 
xarxa wi-fi pública.

Comerç
Informació sobre el 
comerç local.

picanya.org
Accés directe al web 
municipal.

Inscripció
A cursos, tallers, acti-
vitats...

Oratge
Previsió de l’oratge 
per a Picanya.

Instal·lacions
Dades de les diferents 
instal·lacions municipals.

Telèfons
Llistat telefònic de 
diferents serveis... 

Agenda
Esdeveniments cul-
turals, esportius...

APPicanya

¡Haz el     
cambio!

Desinstala “Picanya” 
e instala “APPicanya”  
para disfrutar de la 
nueva aplicación
Para utilizar la nueva aplicación APPi-
canya desintala la anterior y descarga, 
gratuitamente, desde APP Store o desde 
Google Play la nueva aplicación (busca 
APPicanya en el buscador de cualquiera 
de estos servicios).

Instalación
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ProgramaFestes Majors de Picanya 2016
Del 6 al 17 de juliol 
Exposició de 
CHRISTIAN QUESADA 
“SERES”
Escultures amb fimo o argila polimèrica.  Qua-
dres tècnica esprai. Sabatilles (o moda urbana) 
pintades a mà.
Sala Municipal d’ Exposicions. 
Horari: de 19.00 a 21.00h. Festius d’11.00 a 
14.00h. Dilluns 11 i dimarts 12 de juliol tancat

DISSABTE 25  DE JUNY
09.00h a 21:00h
VI TORNEIG DE FESTES DE FUTBOL 7
Poliesportiu 
Inscripcions: abans del 23 de juny a les oficines 
del C.D. Juventut Picanya 

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT  
Pl. País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament de 
Picanya del 20 al 23 de juny. Les persones no 
inscrites sols tindran dret a mobiliari si sobren 
existències 

22.30h. 
FESTA I EXHIBICIÓ BALLS DE SALÓ
Pl. País Valencià

DIMECRES 29  DE JUNY
22.30h 
CINEMA A LA FRESCA  
“MALÉFICA”
Parc Europa 
Projecció de la pel·lícula “MALÉFICA”

DIJOUS 30 DE JUNY 
22.30h
CINEMA A LA FRESCA  
“INSIDE OUT (DEL REVÉS)”
Parc Europa 
Projecció de la pel·lícula  
“INSIDE OUT (DEL REVÉS)” 

DIVENDRES  1 DE JULIOL 
19.30h
FESTA LITÚRGICA DE LA 
PRECIOSÍSSIMA SANG
Missa solemne

20.00h 
TEATRE
Centre Cultural
La companyia teatral TIRA-LI! formada per 
l’alumnat del IES Enric Valor de Picanya presenta 
“LA CASA DE BERNARDA ALBA”

22.30h
PASSEJADA DE COETS AMB TENALLA acom-
panyant a la Preciosíssima Sang per l’itinerari de 
la Processó

DISSABTE 2  DE JULIOL
22.30h
DIDI RODÁN presenta  
“HUELLAS EN LA ARENA”
Pl. País Valencià 
Art amb sorra, teatre, cinema i emoció.  Espec-
tacle que conta la història d’un xiquet refugiat 
que en el seu camí a l’exili somia amb la utopia 
d’un món en pau

DIMARTS 5 DE JULIOL
10.00h 
4t CAMPIONAT DE PETANCA 
Poliesportiu 

17.00 a 22.00h
PARC INFANTIL ESPORTIU
Pl. País Valencià

DIMECRES 6 DE JULIOL 
10.00h
4t CAMPIONAT DE PETANCA
Poliesportiu

17.00h
1r TORNEIG DE PILOTA 
C/ Major 
2 categories: A- Menors 16 anys i B- Majors 16 
anys. Inscripcions fins al 5 de juliol a  
clubpilotapicanya@gmail.com 

19.00h 
TEATRE
Centre Cultural
El grup de teatre de PERSONES MAJORS de les 
activitats organitzades per l’Ajuntament presen-
ta “RETAZOS DE VIDA”. A continuació actuarà el 
grup de gimnàstica  “BALLA PICANYA”

20.00h 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
CHRISTIAN QUESADA. “SERES”  

DIJOUS 7 DE JULIOL 
12.00h

Inici activitat festiva a les casetes de les Penyes 
12.00h
LLIURAMENT DE PREMIS
ALS ESPORTISTES I CLUBS DESTACATS EN LA TEM-
PORADA 2015/2016
Saló de Sessions de l’Ajuntament

19.00h
V CONCENTRACIÓ DE  
VEHICLES SENSE MOTOR
per a menors de 6 anys  
Parc Infantil del Passeig de la Primavera
VINE AMB EL TRICICLE, amb el patinet, amb el 
correcorredors, amb els patins, carro de na-
dons... després de l’esforç hi haurà un refresquet 
per als participants 

20.30h
ORNAMENTACIÓ DELS BALCONS
Pel recorregut de Moros i Cristians
penjant les banderoles de la CREU I LA MITJA 
LLUNA

21.00h
GRAN CONCURS DE PAELLES
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA 
C/ Colón
Quota d’inscripció: 30€ per paella per a 10 perso-
nes (20€ la inscripció i 10€ la fiança, la fiança es 
tornarà en el moment en que queden replegades 
totes les restes de les fogueres).
Es facilitaran els ingredients de la paella, la 
sorra i la llenya.   
Inscripció: Servei DIGA’M Ajuntament.
Data d’inscripció: 20 de juny a 4 de juliol.
Les paelles fora de concurs (que han d’inscriure’s 
però no pagar) sols tindran dret a sorra i, la llen-
ya i els ingredients, seran per compte de cada 
grup.
La paella i els trespeus són per compte dels par-
ticipants.  

22.00h
SOPAR DE PAELLES 
amb amenització de xarangues  
C/ Colón
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament 
del 20 de juny  al 4 de juliol. Les persones no 
inscrites sols tindran dret a mobiliari si sobren 
existències. 

00.30h
PREGÓ INTERPENYES FESTES 2016
Pl. País Valencià
Amenització de xarangues  
al recinte de les penyes.

DIVENDRES 8 DE JULIOL 
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
amb amenització de xarangues 
C/ Colón 
IMPORTANT: Per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament 
del 20 de juny al 4 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 mo-
ment de fer la reserva. Les persones no inscrites sols 
tindran dret a mobiliari si sobren existències. 

01.00h
ENTRADA FALSA
de Moros i Cristians
Recorregut: Pl. País Valencià, Sant Josep, Jaume I, 
Bonavista, Torrent i Pl. País Valencià.

01.30h
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major 

DISSABTE 9 DE JULIOL 
10.00h
ESMORZAR DEL/DE LA PENYISTA
AMB CONCURS DE DISFRESSES 
Requisit per a participar: VINDRE AMB DISFRESSA
Pl. Major

De 12.00 a 15.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5 
amb motiu de la celebració dels 
10 anys de la penya “Va o me gite”
Pl. Major 

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

22.30h
XX GRAN ENTRADA  
DE MOROS I CRISTIANS
Recorregut: C/ Colón, Jaume I,  
Sant Josep, País Valencià i Pl. Major

00.45h
FESTA I BALL AMB  
L’ORQUESTRA TITÁNIC 
Pl. País Valencià

DIUMENGE 10 DE JULIOL 
11.00h
Festa Interpenyes: PAELLES
Pl. Major

12.30h
BAMBOLLADA
Passeig de la Primavera
Festa participativa de les 
bambolles de sabó

16.30h a 21.00h 
Festa Interpenyes:  
VESPRADA EIVISSENCA
amb amenització musical
Pl. Major 

20.30h 
CERCAVILA  DEL FANALET 
acompanyats de la Banda de 
Cornetes i Tambors Sta. Cecília 
d’Alfafar. Eixida des de Pl. Major, 
C/ Església, (encesa del fanalet) 
Pl. Constitució, Senyera, 
Sta. M. 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)
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Les Festes d’un poble, el poble de Picanya,  són senyes 
d’identitat, són tradició, són participació, són eufòria, 

celebració, són cultura i són modernitat. I una pinzellada de cadas-
cuna de les esmentadesdes essències flueix al llarg dels 10 ANYS 
d’història de la MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA.
Solemnes Gegants i Cabuts passejant pels carrers del nostre poble 
el Dia de la Festa gran. Sorprenents accions teatrals que han traçat 
somriures i complicitats als rostres de persones de totes les edats. 
Músics dels més variats i pintorescos estils. Acròbates. Malabaris-
tes. Vehicles impossibles, estrambòtics o futuristes. Papallones, 
meduses, girafes, insectes gegants... Balls i ritmes ètnics.  Esplèn-
dida imaginació!! Interacció, diversió i joc!! El públic  a  Picanya ha 
estat el gran convidat!!
La Mostra de Teatre i Música de Cercavila,  festeja 10 anys amb la 
creativitat artística. Per a compartir aquesta fita amb tots i totes vo-
saltres,  LA CERCAVILA enguany vos presenta un menú  ben especial: 

10 anys de la  
Mostra de Teatre i 

Música de Cercavila
Enguany gaudirem d’una edició més 

intensa amb motiu 10 aniversari

SATSUMA 3.0
 

BATUCLOWN

GEGANTS I CABUTS

BALL DE LES ESPASES DE 
SUECA

TUNNING SESSION

RODAFONIO

GEGANT I GEGANTA
DE ZUMARRACATILLO

PELUCHE

21.30h
CERCAVILA  DEL FANALET 
acompanyats de la Banda de Cornetes  i 
Tambors Sta. Cecília d’Alfafar.
Tornada  des del recinte de la Coetà,
Av. Sta. M. del Puig, Senyera i Pl. Major

21.30h
Festa Interpenyes – PASSACARRER
Eixida de la Pl. Major al Parc Europa  
pels carrers P. Sang i Dr. Herrero

22.00h
Passacarrer dels Grups de Danses 
des del CEIP Ausiàs March, Av. l’Horta, 
Jaume I, Sant Josep i Pl. País Valencià

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT
Pl. País Valencià
IMPORTANT: 
per reservar TAULES I CADIRES 
cal inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament del 20 de juny al 6 de ju-
liol. Les persones no inscrites sols tindran 
dret a mobiliari si sobren existències 

22.30h
FESTIVAL DE FOLKLORE
Pl. País Valencià 
amb la participació de:
- Grupo Folclórico Vírgen de la Purísima 
de la Peña Huertana El chisquero de 
Múrcia

- Rancho da região de Leiria, Portugal 
00.30h de l’11 de juliol 
CORDÀ TRADICIONAL 
Recinte de la Coetà
(Av. 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies)

DILLUNS 11 DE JULIOL 
20.00h 
“PASSÀ” DEL QUADRET 
de la Preciosíssima Sang
Recorregut: Carreró Sant Joan Baptista, 
Sant Francesc, Torrent, Major, Passarel·la 
Maria Cambrils, Corts Valencianes, Baró 
de Benifaió,  València, Almassereta, 
Passarel·la Ángel González, Pl. Espanya-
Ajuntament,  Salvador Martínez, Verge 
del Pilar, Sant Antoni, P. Sang , Senyera, 
Pl. Constitució-Església, i carrer Major

22.30h
ESPECTACLE  DE MÚSICA I DANSA 
BANDES SONORES DE PEL·LÍCULES
interpretades per la Unió Musical i 
l’Associació de Ballet  de Picanya 
Pl. País Valencià
(Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran 
cadires per veure l’espectacle)    

01.00h a 1.45h del 12 de juliol
COETÀ
al recinte de la Coetà
Av. 9 d’Octubre (darrere Parc Albízies) 

DIMARTS 12 DE JULIOL
16.00 – 21.00h
UNFLABLES TOBOGAN AQUÀTIC, 
FESTA DE L’ESCUMA, LLISCADORS 
D’AIGUA... 
Parc Europa–C/ Hospitalaris
Vine amb roba de bany i participa!

17.30h
VI TROFEU DE VOLEIBOL DE FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”

20.00h
OFRENA DE FLORS
Eixida: Pl. Ajuntament
Recorregut: C/ Verge del Pilar, Dr. He-
rrero, Sant Josep, Pl. País Valencià, Pl. 
Major i Església

23.30h 
CONCERT, BALL I FESTA 
AMB L’ESPECTACULAR 
ORQUESTRA MONTECARLO
Pl. País Valencià

01.30h a 02.30 h
Descans de l’orquestra i  
ANIMACIÓ DE XARANGUES 

02.30h
Continuem la FESTA amb 
ORQUESTRA MONTECARLO

DIMECRES 13 DE JULIOL
DIA DE LA FESTA 
11.30h 
MISSA SOLEMNE A LA 
PRECIOSÍSSIMA SANG
presidida per l’Ilmo. Sr. D. Javier Llopis, 
Vicari Episcopal d’Evangelització

13.00h
Centre Cultural
RECEPCIÓ A TOTES LES ASSOCIA-
CIONS, 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 (31/08/1942-30/08/1944)” 
de José Royo

14.30h
MASCLETÀ
a càrrec de Pirotècnia AITANA
Barranc  

19.00h
X MOSTRA DE TEATRE I  
   MÚSICA DE CERCAVILA
amb la participació dels 
següents espectacles: 
GEGANTS I CABUTS DE BENETÚSSER, 
TRADAMUS CULTURAL amb “BALL DE LES 
ESPASES DE SUECA”, SCURA SPLATS amb 
“SATSUMA 3.0”, BARAKA CIRC amb “BA-
TUCLOWN”, TUTATIS amb “TUNNING SES-
SION”, EFÍMER amb “PELUCHE”, ZUMA-
RRACATILLO amb “GEGANT I GEGANTA” i 
FACTORIA CIRCULAR amb “RODAFONIO” 
Itinerari: CEIP Baladre (eixida), Av. Ge-
neralitat Valenciana, Senyera, Verge del 
Pilar, Dr. Herrero, Colón, Torrent, Sant 
Francesc, Dr. Herrero, Sant Josep i 
Pl. País Valencià

22.30h
PROCESSÓ DE LA  
PRECIOSÍSSIMA SANG
amb final pirotècnic 

DIJOUS 14  DE JULIOL
DIA DEL GOS
11.00h
MISSA A LA PRECIOSSIMA SANG
i a continuació  BESAMANS a l’Església

18.00h
CURSA CICLISTA
59é  Gran Premi Preciosíssima Sang  
IMPORTANT: 
CIRCUIT: Av. Ricardo Capella,  
Trav. Diputació, C/ Alacant i C/ València               

19.00h
BERENAR
per a totes les PERSONES MAJORS
Pl. País Valencià
IMPORTANT: Per al BERENAR  cal 
inscriure’s 
al servei DIGA’M de l’Ajuntament 
del 20 de juny al 8 de juliol

20.00h
BALL AMB ANIMACIÓ
per a totes les PERSONES MAJORS 
a càrrec de FIVE 5

23.30h
KARAOKE PARTY BAND
Amb la col·laboració d’INTERPENYES
Pl. Major 

02.45h
Tancament activitat festiva a 
les casetes de les Penyes 

DIVENDRES 15  DE JULIOL
23.00h 
XXII PICANYA ROCK
C/ Alacant 
Amb l’actuació de: 
 - ZUVAK
 - DUSTY SHOES
 - LOS DE MARRAS 
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Desenvolupament i ocupació

Xicotet comerç de Picanya,  
de persona a persona 
Nova campanya de promoció del comerç local

Cursos de prevenció  
de riscos laborals
Permeten optar a obtindre la targeta 
professional de la construcció 

Al Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret de 
l’Ajuntament de Picanya s’han organitzat dos cursos de 

prevenció de riscos laborals a càrrec de la Federació Valenciana 
d’Empresaris de la Construcció. Estos cursos han sigut gratuïts i han 
estat destinats a persones en situació de desocupació que hagen 
treballat al sector de la construcció. 
Esta formació és requisit imprescindible per a que les persones atura-
des puguen optar a obtindre la Targeta Professional de la Construcció, 
un document què permet certificar nivell professional, experiència, 
formació i que resulta determinant a l’hora d’optar a nous contractes.

Nuevas empresas  
en el “vivero”
El Centro Empresarial Alqueria de Moret 
sigue acogiendo nuevas iniciativas  

El Centro Empresarial Alqueria de Moret, es una instalación mu-
nicipal destinada a favorecer la creación de pequeñas nue-

vas empresas. Un centro destinado a facilitar la puesta en marcha 
de iniciativas emprendedoras. En sus años de funcionamiento ya 
han sido varias las empresas nacidas en estas oficinas que, a día 
de hoy, siguen siendo un “vivero” de nuevas iniciativas. En estos 
días, una nueva empresa, Labsearch Innovations SL, dedicada a la 
intermediación en la venta de análisis y material de laboratorio y 
asesoramiento legislativo a empresas del sector agroalimentario y 
medioambiental y promovida por dos jóvenes emprendedores, se 
ha instalado en el CEAM.

Des de prinicipis de juny, 
ja hem vist als carrers 

del nostre poble les imatges de la 
nova campanya de promoció del 
comerç local tradicional desenvo-
lupada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Associació del 
Xicotet Comerç de Picanya.
Sota el lema de “Xicotet Comerç 
de Picanya, de persona a perso-
na” esta campanya ens presenta 
a diferents comerciants del nos-
tre poble als seus llocs de treball. 
D’esta manera es vol posar en va-
lor el contacte directe, l’atenció 
personalitzada com a factor di-

ferencial del comerç tradicional 
front a les grans superfícies.
Mantindre viu el xicotet comerç
Amb esta campanya l’Ajuntament 
vol continuar apostant per do-
nar al suport a les persones que 
mantenen viu el nostre teixit co-
mercial, que mantenen oberts 
comerços i botigues. Una ac-
tivitat comercial que és gene-
radora d’ocupació i també que 
manté vius els nostres carrers on 
l’activitat comercial genera tràn-
sit i moviment de persones.
Esta és una campanya oberta a 
tots els comerços de l’Associació 

del Xicotet Comerç en la que ja 
participen 24 comerços. Esta ini-
ciativa es perllongarà en el temps 
i tindrà diferents aparicions als 
carrers. 
Xarxes socials
A banda de l’aparició als mupis 
dels carrers, està campanya tam-
bé té la seua versió “on-line” i 
tant l’Ajuntament com els propis 
comerciants han realitzat la di-
fussió de les imatges per mitjà de 
les xarxes socials. Esta campanya 
“digital” ha rebut amb una ex-
traordinària  resposta per part de 
la ciutadania. 

Curs a  
l’Alqueria de Moret

Firma del acuerdo de instalación de Lab-
search Innovations SL en el CEAM

www.aulamentor.picanya.org

Preinscripció  
al Centre de  
Formació de  
Persones Adultes
Accés a la Universitat,  
cicles superiors i graduat 
en Secundària

El Centre de Formació de Persones Adultes 
de l’Ajuntament de Picanya ja està prepa-

rant el nou curs 2016-2017, de fet, la preinscrip-
ció per als estudis d’accés a la Universitat, cicles 
superiors i graduat en secundària tindrà lloc entre 
el 4 i el 12 de juliol.
El Centre de Formació de Persones Adultes forma 
part de la decidida aposta de l’Ajuntament de Pi-
canya per l’educació, i més concretament en este 
cas, per l’educació i formació de persones joves 
que, per diferents raons, han abandonat massa 
prompte, els seus estudis i que troben, en este 
servei municipal, una forma de reprendre i com-
pletar els seus estudis o, simplement, una possibi-
litat d’ampliar i millorar el seu curriculum de cara 
a accedir al mercat de treball.

PREINSCRIPCIÓ CENTRE MUNICIPAL DE 
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

CURS 2016-2017

• Accés a la Universitat
• Cicle superior
• Graduat en secundària

Del 4 al 12 juliol a la  
Casa de la Cultura, C/ Bonavista, 2.
Horari: 

Matí de 10h a 13 h
Vesprada de 17h a 20h
Divendres dia 8 de 9.30h a 13.30h

Aula Mentor  
Picanya amplía  
su catálogo de 
cursos on-line
Diseño de vídeo-juegos, 
coaching y dirección de 
arte entre otros

Aula Mentor Picanya, la plataforma de 
formación on-line del Ayuntamiento 

de Picanya y el Ministerio de Educación ha amplia-
do su abanico formativo con nuevas posibilidades 
ya disponibles en la plataforma.
WIMI5, diseño de juegos HTML5
Curso de iniciación al uso de la herramienta en lí-
nea WIMI5 para el diseño de videojuegos casuales 
orientados a la web. Ofrece la posibilidad de crear, 
publicar y monetizar videojuegos desde una misma 
plataforma. La programación se realiza configurando 
y conectando bloques funcionales usando una inter-
faz visual de diseño. Los juegos se pueden publicar 
en Google Chrome Store, en WIMI5 Labs e incluso en 
un servidor local. 
Dirección de arte
La Dirección de Arte, es un proceso imprescindible 
dentro del ámbito de la producción audiovisual. Este 
curso está diseñado para que los y las participantes 
conozcan todos los pasos que se deben seguir, desde 
la recepción del guión hasta el trabajo con el equipo 
de rodaje, pasando por la construcción de la esceno-
grafía y el diseño del atrezzo.
Coaching y Liderazgo
Este curso se plantea como una herramienta para 
ayudar a conseguir el éxito en la vida personal y 
profesional. Cuando nos conocemos mejor a noso-
tros/as mismos/as y somos capaces de guiar nues-
tras acciones para conseguir los objetivos que nos 
hemos marcado incrementamos nuestra probabi-
lidad de alcanzar el éxito en todos los aspectos de 
nuestra vida.
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Aplicación de tratamientos anti-
larvarios en imbornales

Aparatos para ejercicios 
en el Polideportivo

Se intensifican los tratamientos 
contra la proliferación de plagas

Aparatos para ejercicios 
en el Polideportivo

Ayudas municipales a la  
instalación de ascensores

Urbanisme i obres

Ayudas de hasta 9.000 euros por 
comunidad de vecinos/as

El Ayuntamiento incrementa el presupuesto 
destinado a prevención y eliminación

Se ha instalado un nuevo conjunto 
junto al aparcamiento norte

Ascensores instalados 
en el edificio Paz

Fira d’amics  
dels animals
El passat 7 de maig  
tingué lloc la 1a edició

Pasarela  
Ángel González
Nombre para la pasarela entre 
el Mercado y Almassereta

Ayudas

En Picanya sabemos bien 
la diferencia que mar-

ca para una comunidad de 
vecinos/as disponer, o no, de 
ascensor. Muchas veces las es-
caleras suponen una dificultad 
insalvable para personas ma-
yores, personas con movilidad 
reducida o, simplemente a la 
hora de subir la compra. Mu-
chas son ya las comunidades 
que en, los últimos años, han 
conseguido instalar ascensores 
y esto ha repercutido de forma 
muy favorable en la calidad de 
vida de vecinos y vecinas. 
Nueva convocatoria
Este año también, el ayunta-
miento de Picanya, acaba de 
poner en marcha una línea de 
ayudas a la instalación de as-
censores. Estas ayudas están 
destinadas a edificios colecti-

vos finalizados antes de 1981 
(quedan, por tanto, excluidas 
las viviendas unifamiliares), y 
en los que, al menos el 70% de 
las viviendas constituya el do-
micilio habitual de las personas 
propietarias o usuarias.
Las ayudas pueden llegar a cu-
brir el 20% del coste de instala-
ción, con un máximo de 9.000 
€ por comunidad.
Estas ayudas también contem-
plan la instalación de salvaes-
caleras llegando a cubrir hasta 
un 20% del coste con un máxi-
mo de 3.000€.
Información y asesoramiento
La Oficina municipal de vivien-
da del Ayuntamiento de Pican-
ya (Pl. Espanya, 2) presta todo 
tipo de ayuda y facilita toda la 
información relativa a tramita-
ción y gestión.

Desde el Servicio de Vivienda 
del Ayuntamiento de Pican-
ya también se ha informado 
y prestado asesoramiento a 
aquellas personas que han 
decidido acogerse al plan de 
ayudas de la Generalitat Va-
lenciana publicado a finales 
de mayo. 
Casi 60 ayudas tramitadas
A pesar del escaso plazo de 
solicitud (tan solo un mes) 
desde el Servicio Municipal 
de Vivienda se han tramitado 
4 solicitudes de ayuda para 
la instalación de ascensores y 
53 ayudas para el alquiler de 
vivienda habitual con especial 
atención a las personas en si-
tuaciones de mayor dificultad.

Ayudas de la 
Generalitat

El 7 de maig, diferents entitats de pro-
tecció dels drets dels animals, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Picanya, han or-
ganitzat a l’avinguda Generalitat Valenciana la 1a 
Fira d’Amics i Amigues dels Animals. Una iniciati-
va destinada a promoure l’estima pels animals i la 
responsabilitat que suposen. 
Les activitats programades foren ben diverses i 
anaren des d’una divertida exhibició d’agility, a 
concursos i, fins i tot, diverses desfilades de gos-
sos i gats abandonats destinades a promoure la 
seua adopció.

La madrugada del 12 de enero de 2008 fa-
lleció el poeta Ángel González, ese mismo 

año nacía el Maig Literari de Picanya y diferentes 
amigos de González, como Almudena Grandes, 
Joaquín Sabina o Luis García-Montero participa-
ron en el Centro Cultural en un acto de homenaje 
a Ángel González. Ahora, de nuevo en el Maig Li-
terari, Picanya ha querido reconocer una vez más 
a Ángel González, poeta español de la Generación 
del 50. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
en 1985 y académico y Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana en 1996.

Como en años anteriores, y con la llegada del calor (o 
más bien de “más calor”) el Ayuntamiento de Pi-

canya intensifica la acción de prevención y eliminación de plagas 
de todo tipo. Además, tal como informamos este año el Ayunta-
miento de Picanya, en su presupuesto municipal anual, ha incre-
mentado significativamente la cantidad destinada a control y elim-
nación de plagas.
En concreto, a principios de junio, se ha realizado el tratamiento 
de control larvario de mosquito tigre en todos los imbornales de 
la red de alcantarillado municipal (foto) para evitar la cría de este 
mosquito invasor en el agua que puede quedar en el interior de 
estos elementos. Este mismo procedimiento insecticida también 
se está aplicando en la zona del barranco.
En semanas posteriores se ha procedido a intensificar los trata-
mientos de desratización y control de cucarachas en todo el casco 
urbano.
Colaboración ciudadana
Es necesario seguir insistiendo en que la cooperación por parte de 
vecinos y vecinas resulta fundamental para garantizar un mínimo éxi-
to en el control de plagas. Por ejemplo, en el caso del mosquito tigre, 
los últimos estudios sitúan entre un 80 y un 90% el porcentaje de cría 
de estos mosquitos en propiedades particulares (piscinas, cañerías, 
jardines...) donde no pueden llegar los tratamientos municipales. 
Si los ves... avisa!
En caso de detectar presencia de mosquitos-tigre o presencia anó-
mala otros insectos u otras placas (roedores) se debe telefonear al 
Ayuntamiento (tel. 961 594 460) para que la empresa encargada 
de los tratamientos se ponga en contacto con las personas inte-
resadas y poder evaluar cada situación en el lugar del problema.

Desde hace unas semanas el Polideportivo Municipal 
ha ampliado su dotación de elementos para la 

práctica deportiva con un conjunto de aparatos para ejercicios. Es-
tos aparatos están en la línea de otros conjuntos ya instalados en 
otras zonas del pueblo y están destinados a realizar una práctica 
deportiva suave (aunque más intensa que los aparatos específicos 
para personas mayores) que sirva como complemento a los paseos 
o carreras en el recorrido del carril bici. De hecho ya es muy habi-
tual ver personas haciendo ejercicio en estos aparatos después de 
haberse desplazado hasta el Polideportivo con un enérgico paseo. 
El ejercicio es salud
Un paso más en la apuesta por conseguir que nuestros vecinos y 
vecinas hagan de la práctica deportiva, especialmente de la prác-
tica al aire libre, un elemento fundamental de su día a día, como 
garantía de salud y calidad de vida.   
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Esports

Setmana Esportiva  
per a tancar el curs

Vídeo disponible a:

Com cada temporada, l’esport escolar, té 
la seua cita més important en la Se-

tmana Esportiva. Enguany, la 34a edició ha tingut 
lloc entre el 30 de maig i el 4 de juny  i 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 tre-
ball realitzat durant el curs en diferents exhibicions 
i xicotetes competicions que van anar posant el 
punt i final a tot un any d’entrenaments, esforç i 
millora.  
Màxima emoció: la Mini-Olimpiada!
Com cada any, el moment més esperat per totes 
i tots, arribà amb la celebració de la Mini-Olim-
piada, tota una vesprada de proves atlètiques 
(curses, llançaments, salts...) al Poliesportiu, en la 
que l’alumnat dels diferents centres educatius del 
nostre poble disfruta al màxim en companyia de 
familiars i amics i amigues.  

Actuació de la Unió 
Coral de Picanya

Actuació de la Unió 
Musical de Picanya

La Unió Coral celebra 
el seu 10è aniversari
Un concert conjunt fou l’acte central

El diumenge 5 de juny el Centre Cultural va acollir l’acte de 
celebració dels 10 anys de la Unió Coral de Picanya. En esta 

celebració van actuar les agrupacions corals de Tele-Cor GMT Va-
lència, la Polifònica de Rocafort i, per descomptat, la Unió Coral 
de Picanya.
Davant un Centre Cultural ple, les tres corals van oferir un exqui-
sit repertori on van barrejar peces populars, cançons ben cone-
gudes i obres clàssiques.
L’actuació final estigué a càrrec de la Unió Coral de Picanya que 
fou dirigida per les tres persones que han estat al seu capdavant 
en estos 10 anys, Javier Ricart, Santiago Santana i Amelia Hueso. 
Els dos directors i la directora van rebre les corresponents dis-
tincions per part de la Unió Musical de Picanya com a reconeixe-
ment al magnífic treball realitzat.
Una actuació conjunta de les veus de les tres corals posà el punt 
i final a esta vesprada de celebració on, a més de la música, 
també es va poder disfrutar amb diferents vídeos i testimonis 
que ens van parlar d’una Unió Coral de Picanya ben consoli-
dada, que mira al futur amb optimisme i ganes de continuar 
amb este projecte conjunt de cultura i estima per la música. Un 
projecte nascut en el dinar de Santa Cecília de l’any 2005 quan 
alguns directius i alguns pares i mares dels músics van decidir 
cantar unes nadales al Concert de Nadal i que, des d’aleshores 
ja lluix èxits com la interpretació de “Carmina Burana” al Palau 
de la Música de València al juny de 2012, “Carmen” de Bizet al 
juliol de 2014 o l’espectacle “La Gran Vía” també al Palau de la 
Música al setembre de 2015.
Per molts anys Unió Coral de Picanya!

La Unió Musical participa 
en el Certamen de Bandes
L’actuació tingué lloc  
al Palau de la Música de València

La Unió Musical de Picanya ha afrontat enguany l’exigent 
repte de participar al Certamen de Bandes organitzat 

anualment per la Diputació de València. Un desafiament més que 
important que els picanyers prepararen durant mesos d’assajos. 
Un treball intents que els va permetre quallar una magnífica ac-
tuació al Palau de la Música i fer-se amb un ben guanyat segon 
premi de la secció segona amb 316’2 punts, a tan sols 15 punts 
del primer premi.
Un programa de qualitat
La Unió Musical, estigué dirigida per Javier Ricart i va interpretar el 
pasdoble “Marta Agustín”, de Pere Sanz Alcover i l’obra “Sinfonía 
núm. 1 Marea negra (tres moviments)”, del mestre Antón Alcalde 
Rodríguez com a peça de lliure elecció.

Vídeo disponible a:

Cultura

Els sub25 del Picanya 
Bàsquet també pugen
Competiran en Preferent  
la temporada vinent

117 kilòmetres  
de solidaritat
Antonio Avilés completa el 
“Reto Solidario”

Als dos ascensos de la temporada passada, 
el bàsquet picanyer suma en esta 15-

16 un més, l’equip sènior dels joves, ha aconse-
guit, després d’una espectacular segona volta, on 
han contat els seus partits per victòries, alçar-se 
amb el subcampionat de categoria zonal i, amb 
ell, l’ascens a categoria preferent. D’esta manera 
el bàsquet picanyer ja té equips a les categories 
de plata i bronze del bàsquet valencià, una fita a 
l’abast de ben pocs clubs de la nostra geografia.

Acte de lliurament de 
trofeus de la Federació Antonio Avilés

www.picanyabasquet.net

El “runner” picanyer Antonio Avilés va accep-
tar enguany el “Reto Solidario” i no va dubtar 

en afrontar l’exigent recorregut entre Siete Aguas i 
Carlet. “Reto Solidario” és una cursa de suport als 
malalts de càncer on cadascún dels participants ho 
fa en nom d’una persona afectada per esta dura 
malaltia. Un èxit més de Toni que,  amb el seu nas 
roig, aporta la seua capacitat com a atleta (i el més 
important, el seu somriure i “bon rotllo”) allà on hi 
ha una bona causa a la que donar suport.

Mini-Olimpiada al  
Poliesportiu Municipal
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