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La Plaça del País Valencià, un pas més en
la modernització del centre històric
Arranquen les obres de renovació integral d’esta emblemàtica plaça

Plànol de la intervenció

La

plaça del País Valencià serà
objecte, en els propers
mesos, d’un molt important procés
de renovació integral. Estes obres,
completaran i continuaran els treballs ja finalitzats a la plaça de la
Constitució i plaça Major i també a
carrers com ara Sant Francesc, Major, Torrent...
Més per a les persones
La intervenció a realitzar anirà en
la línia dels treballs anteriors, tota
la plaça es construirà en forma de
plataforma única amb l’eliminació
de voreres i entrebancs arquitectònics i s’instal·larà el mateix tipus de
paviment que s’ha fet servir anteriorment. Estes obres continuen en
la línia de reservar este espai per a
vianants i reduir l’ús de vehicles privats a guals i emergències.
Més verd
La nova plaça tindrà més verd, tot
i que es conservaran les palmeres
entre elles es plantaran noves espècies d’arbres i crearan jardineres al
voltant dels nous seients.

Més còmoda
Com a punt de trobada la plaça
guanyarà nou mobiliari urbà (en la
línia del ja instal·lat a la Plaça Major.
La idea és oferir seients i bancs que
animen a la conserva, a l’encontre.
Més fresca
Esta reforma també implicarà la
transformació de la zona de la pedra i la columna que passaran a
“flotar” sobre una nova font
que ha de refrescar l’ambient
de la plaça. Els elements actuals d’este conjunt es distribuiran de forma diferent i
“s’obriran” cap a l’escenari.
Més escenari
L’actual escenari, en determinades
actuacions queda menut, amb estes obres l’escenari guanyarà metres amb la suma de l’espai que
actualment ocupen les escales
d’accés al propi escenari i a la
Sala d’Exposicions i tindrà una forma de rectangle complet que
facilitarà el seu ús.

Millora també
de la Sala d’Exposicions
Estes obres també afectaran a la Sala
d’Exposicions que guanya metres
i millora en quant a accessibilitat
amb la instal·lació d’un ascensor.

Nova font

Història

40 anys de la Plaça
Al

1978 s’iniciaven les obres de construcció de
la Plaça del País Valencià. Es tractava d’una
important aposta de modernització del centre històric. Tota una illa de cases i magatzems (foto) fou
enderrocada per a crear un espai públic extens que
puguera esdevindre el nucli de la vida cultural i social del nostre poble. El carrer de la Séquia i la Plaça
José Antonio desapareixien.

Trama urbana abans del
naixement de la Plaça

Recreació del nou paviment

40 anys de cultura i convivència
Des del primer dia esta plaça va nàixer amb vocació de ser punt de trobada i sobretot, element de
dinamització cultural. El seu escenari (i baix d’ell
la Sala d’Exposicions) han acollit esdeveniments
de tot tipus: actuacions de música, ball, folk, teatre... des de grups escolars, a actuacions del més
alt nivell professional... la Plaça del País Valencià
ha esdevingut centre neuràlgic de festes i celebracions i ha complit, perfectament, el paper per al
que va nàixer. Ara 40 anys després, és temps de renovar-se per
a continuar sent l’espai públic de
referència al nostre poble.

Joves

Nov tanca metàl·lica
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Noves portes
a la 1a planta

Millores en la insonorització de la
Biblioteca i Centre d’Estudi

llarg del mes de novembre es va procedir a la total renovació de la tanca a la vora del barranc, en la zona del carril
bici de l’avinguda Sanchis Guarner.
L’anterior, instal·lada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
quan es realitzaren les obres de construcció del jardí i carril bici,
era de fusta i amb el pas del temps havia acabat per deteriorar-se
amb el que presentava algunes zones amb cert perill.
Davant esta situació l’Ajuntament ha pres la decisió de substituir
esta tanca de fusta per una tanca metàl·lica de major seguretat i
durabilitat.

S’ha treballat en la reducció del soroll entre plantes

Tot

i aprofintant el pont
de desembre, a la Biblioteca i Centre d’Estudi municipal, s’ha procedit a la realització d’intervencions en la línia de
reduir la contaminació acústica
entre les diferents plantes. En
concret s’ha instal·lat una porta

de vidre aïllant en la planta intermitja (la dedicada a zona de
biblioteca) i s’ha col·locat un tancament del buit de l’escala a la
planta superior (zona d’estudi).
Amb este dues accions s’ha reduït significativament el nivell
de soroll que arribava a la planta

superior des de les inferiors. A
partir d’ací està previst continuar
amb altres accions (instal·lació
de materials fonoabsorvents,
sustitució de vidres a les finestres...) amb l’objectiu de continuar millorant les condicions sonores de l’edifici.
Nou aparcament

Picanya utilitza paper

reciclat

Noves taules a la pinada
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Nuevo aparcamiento y nuevas
mesas en el Polideportivo
Ya

está en construcción, y bastante avanzado, el nuevo
aparcamiento situado a la zona norte del Polideportivo
Municipal. Esta nueva área de estacionamiento ofrecerá un total
de 100 plazas de aparcamiento (con una reserva de plazas para
personas con diversidad funcional) junto al actual aparcamiento
cercano a las gradas del campo de fútbol, las piscinas lúdicas y el
restaurante.
Responder a la demada
Este nuevo aparcamiento quiere dar respuesta al muy significativo aumento del número de personas usuarias registrado a partir
de las diferentes mejoras de los últimos años en el polideportivo.
Un aumento, especialmente notable durante el verano cuando
las nuevas piscinas lúdicas suponen un gran reclamo para cientos
y cientos de personas (especialmente en fin de semana) y los
actuales dos aparcamientos resultan insuficientes generando situaciones no deseadas en los caminos cercanos.
Nuevas mesas
En la zona de la pinada, también se han realizado mejoras. En
concreto se ha procedido a la sustitución de las mesas de piedra
por unas nuevas mesas de metal y cemento. Las mesas de piedra
presentaban ya un cierto nivel de deterioro propio del intenso
uso y el paso del tiempo (llevaban ahí desde que se abrió el Polideportivo). Está previsto aumentar el número de mesas instaladas durante el año 2018.

Urbanisme i obres

Rampa de acceso al Ayuntamiento
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Aspecto de la nueva cubierta de la grada

Finalizado el techo de la
grada del campo de fútbol

Cubre la mayor parte de la grada

Ya

está finalizada la nueva
cubierta de la grada del
campo de fútbol. De esta manera los espectadores que han
acudido a los partidos de fútbol de los últimos meses han
podido disfrutar de la mayor

comodidad que ofrece ahora la
grada.
La zona cubierta tiene una anchura de cerca de 50 metros (con
protección de arriba a abajo) y se
sitúa en la zona de mayor visibilidad sobre el campo.

Esta nueva actuación había sido
solicitada por los diferentes clubes que hacen uso habitual del
campo de fútbol y responde al
interés del Ayuntamiento por la
mejora permanente de las instalaciones del Polideportivo.

Rampa y mejora de visibilidad
en C/ Alqueria Rulla

Millores en la jardineria del
parc de les Albízies Al

llarg de novembre, des
del servei de jardineria
i manteniment de l’Ajuntament
s’ha procedit a realitzar una important intervenció en el Parc
de les Albízies. En concret s’ha
millorat l’enjardinament de la
zona amb la plantació de més
espècies allà on quedaven zones
ermes i també s’han replantat
totes les jardineres.

Senyalització

Rampa en C/ San Juan Bautista

Aceras y edificios
públicos más accesibles

Diferentes intervenciones abundan en el camino
de la eliminación de barreras arquitectónicas

De

Obligatorietat de recollida d’excrements

En esta intervenció també s’ha
incrementat la senyalització
que recorda l’obligatorietat de
recollir els excrements de gossos a tot el nucli urbà del nostre poble. L’obligació de dur-los
lligats amb una corretja (excepte a les zones habilitades per a
l’esbargiment d’estos animals) i
la prohibició d’accés a determinats espais (jocs infantils).
Malauradament, la manca de civisme d’unes poques persones
continua generant greus molèsties a la resta d’usuaris de parcs,
jardins i via pública en general.

permanente se podría tildar el trabajo de los servicios
municipales a la hora de eliminar barreras arquitectónicas en calles y edificios públicos. En los últimos meses se
ha continuado con este trabajo habitual en los últimos años y se han
realizado diferentes intervenciones
destinadas a mejorar la movilidad
de personas en silla de ruedas, personas mayores, carritos de bebé,
personas con muletas...
Aceras
Se han realizado trabajos de eliminación de bordillos y construcción
de rampas en diferentes calles. En
la calle Alqueria Rulla, además se ha
aprovechado para mejorar la seguridad del cruce con la Travessera de
la Diputació donde se ha alargado
la acera, mejorado la señalización e
instalado un espejo de seguridad.
Edificios públicos
Se ha continuado trabajando en la
mejora de la accesibilidad de los edificios públicos. En el edificio consistorial se han ampliado las rampas desde la calle a la
entrada con lo que ha mejorado la seguridad y comodidad de
acceso.

El trabajo de los
servicios municipales para eliminar barreras
arquitectónicas
en vías públicas
e instalaciones
ha sido constante en los últimos
años

Dones
Acte del 25 de novembre

Vídeo disponible a:
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Andrea Chust i Marta Sabido

Andrea Chust i Marta Sabido,
Falleres Majors 2018
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Seguim diguent “NO”
a la violència masclista
Activitats al voltant del 25 de novembre

El

mateix dia 25 de novembre, el dia internacional
contra la violència cap a les
dones, s’assabentàvem de la
mort d’una dona a la població
castellonenca de Vinarós assassinada per la seua exparella.
Una xacra, la de la violència cap
a les dones que, malauradament, continua de permanent
actualitat.
Amb aquest crim, eren ja 45
les assassinades en el que portàvem d’any a Espanya, i la sisena a la Comunitat Valenciana,

una xifra que, malauradament
encara continua creixent a dia
de hui.
El 25 de novembre, se celebra
el dia internacional contra la
violència cap a les dones. Per
este motiu des de l’Ajuntament
de Picanya s’organitzen, amb
el suport de diferents associacions, tot un seguit d’actes
(xerrades, presentació de llibres, tallers...) que intenten
conscienciar i avançar en el
camí d’acabar amb esta terrible
malaltia de la nostra societat.

Flors en record de les víctimes
L’acte central d’estes activitats
tingué lloc el 24 de novembre
amb una concentració de rebuig a la violència de gènere
i d’homenatge a les víctimes.
Després d’un parlament inicial,
representants del món educatiu i social del nostre poble llegiren un per un, el nom de les
víctimes de violència de gènere
d’enguany i es depositaren unes
flors a la porta de l’Ajuntament.
Un minut de silenci va tancar
l’acte.

La Solemne Exaltació del mes de
novembre marca l’inici d’un any intens

Tal

com estava previst el Centre Cultural acollí este passat
dissabte 18 de novembre la Solemne Exaltació de les
Falleres Majors de Picanya 2018. Este acte va servir com a acomiadament de les Falleres Majors 2017 Marta Burgos i Aitana
Díaz, elogiades pel seu gran treball i com a benvinguda al nou
regnat d’Andrea Chust i Marta Sabido com a Falleres Majors de
Picanya 2018.
Esta exaltació estigué presentada pel periodista Aitor Sánchez
Collado i en ell actuà com a mantenidora l’ex-fallera major de
Torrent Beatriz Fernández Olivares.
La visita més important
La sorpresa de la vesprada arribà amb la visita de la Fallera Major
Infantil de València Daniela Gómez acompanyada de la seua Cort
d’Honor que no va voler perdre l’oportunitat de desitjar el millor
a Andrea i Marta.
L’homenatge
L’acte, com és tradició, acabà amb l’homenatge de diferents associacions del nostre poble, un bon nombre de Falles de les nostres
rodalies i, com no, de les agrupacions falleres del nostre poble
amb la Junta Local Fallera al capdavant.
Queda per davant tot un any en el que Andrea Chust i Marta Sabido tindran l’honor i la responsabilitat de representar al nostre
poble i a les nostres falles. Estem segurs que ho faran com el
nostre poble mereix.

Acte de presentació del Pacte

Lliurament del Premi

Picanya se suma al “Pacte valencià
contra la violència masclista”
El ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprovà l’adhesió
a este pacte social, al plenari de novembre de 2017

El

passat mes de setembre de 2017, 63 representants d’institucions, partits polítics i entitats socials i
cíviques, van signar el “Pacte
contra la Violència de Gènere
i Masclista”. Este acord promou 293 messures concretes
per a eradicar la violència de
gènere i masclista que, malauradament, cada any continua
costant la vida a centenars de
dones al nostre país.

Les principals línies estratègiques d’este gran pacte són garantir una societat lliure i segura
contra la violència masclista,
coordinar el treball en xarxa per
a l’atenció de les víctimes de violència masclista i dels seus fills i
filles, el treball perquè aquesta
violència es conceba com un
conflicte polític i la dotació d’un
pressupost estable per al desenvolupament d’estos importants
objectius.

Picanya se suma per unanimitat
Al plenari del mes de novembre
els grups polítics presents al ple
de l’Ajuntament, van acordar
per unanimitat, l’adhesió del
nostre poble a este acord. El 14
de novembre el saló de sessions
de l’Ajuntament acollí l’acte de
presentació d’este pacte. Esta
presentació estigué a càrrec de
Maria Such (Directora General
de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere).

Lourdes Boïgues guanya
el seu segon Enric Valor
“La revolta d’Adam” és l’obra
premiada en esta 37a edició

El

dissabte 16 de desembre el Centre Cultural de Picanya acollí
l’acte de lliurament del 37é premi de narrativa juvenil Enric Valor. En esta ocasió el premi fou per a una novel·la de ciència ficció
“La revolta d’Adam”, escrita per Lourdes Boïgues. La que actualment
és una reconeguda escriptora valenciana amb una vintena de llibres
publicats ja va guanyar este premi, ara fa deu anys, amb “El secret de
Caterina Cremec”.
L’acte, de nou enguany, fou conduit per la periodista Alba Veryser i contà
amb la presència de la Directora General de Cultura i Patrimoni Carmen
Amoraga i el Conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana Vicent
Soler i Marco, a més de Josep Almenar, Alcalde de Picanya i diferents
regidores i regidors de l’Ajuntament així com diferents representants de
l’Editorial Bullent encapçalats per la seua directora Núria Sendra.
El punt musical de l’acte estigué a càrrec de la cantautora Lola Bou
acompanyada pel baixista Oriol Grau amb una mostra del seu espectacle “Vianants”.
En esta 37a edició s’han presentat un total d’11 propostes, de les quals
el jurat ha destacat la gran qualitat de les obres presentades.

Cultura

Adeu PicaArts.
Hola GiroscòPICA
Naix la Fira Valenciana
d’Arts de Carrer a Picanya

Fiesta de Reyes Magos

Los Reyes llenaron la
plaza del Ayuntamiento
Este año la víspera de Reyes se celebró
con una fiesta tradicional

Al

2013 se celebrava a Picanya la 1a edició de
“PicaArts, Mostra d’Arts Teatrals de Carrer” fruit de l’acord
entre l’Ajuntament de Picanya i
l’empresa 23 Arts. Cinc edicions
més tard, PicaArts ha complit, de
sobres, amb el seu primer objectiu i tant l’Ajuntament de Picanya
com 23 Arts han decidit fer un pas
més endavant i convertir esta inicial mostra en una autèntica Fira
Valenciana de les Arts de Carrer.

23 i 24 de març
Naix així, giroscòPICA, un aparador destinat a convocar a les persones professionals de les programacions culturals de la Comunitat
Valenciana, per a fer un tast de les
més modernes propostes de carrer en teatre, circ i dansa. GiroscòPICA vol dur al nostre poble tot

un ventall d’espectacles de qualitat que facen de Picanya un punt
de trobada per a les Arts de carrer,
una festa de la cultura per al gaudi
de totes i tots. La 1a edició tindrà
lloc els dies 23 i 24 de març i des
de ja esteu totes i tots convidats a
disfrutar-la a peu de carrer.

giroscopica.picanya.org

El

viernes 5 de enero tuvo lugar la noche más mágica de todas las noches mágicas. Ese día sus majestades los Reyes
Magos de Oriente estuvieron presentes en la GRAN FIESTA DE
LA VÍSPERA DE REYES.
Como no puede ser de otra manera, y para recibir a tan importantes autoridades, se organizó una gran FIESTA TRADICIONAL donde
hubo de todo, Xavi Castillo contando rondallas, gigantes, música
tradicional, bailes, personajes fantásticos, regalos para los niños y
las niñas y, por supuesto, Sus Majestades los Reyes que atendieron, una por una y uno por uno, a todas las niñas y todos los niños
que quiesieron hacerles llegar sus cartas y charlar con ellos un
rato. Esta Audiencia Real tubo lugar al Salón de Sesiones del Ayuntamiento después del Saludo desde el balcón del Ayuntamiento
especialmente iluminado para ese momento tan mágico.

Llibres lliures al Mercat
Mural de Regina Quesada

La il·lustradora picanyera Regina
Quesada anima la Biblioteca

El seus personatges fantàstics decoren
dues façanes de l’edifici de la Biblioteca

Tot

i seguint amb la iniciativa de que artistes i creadors del nostre poble deixen als nostres carrers
intervencions artístiques que
milloren el nostre entorn urbà.
L’Ajuntament encarregà a la
il·lustradora picanyera Regina
Quesada la decoració de les
façanes lateral i posterior de la
Biblioteca. A hores d’ara el projecte ja està finalitzat.
Un proposta “fantàstica”
Com no podia ser d’altra manera Regina Quesada ha desenvolupat una creació fidel al
seu llenguatge amb personatges fantàstics a mig camí entre
els insectes, els humans i altres
èssers imaginaris que juguen i
interactuen amb llibres, lletres
i altres elements. D’esta ma-

nera Regina ens
convida a entrar
en el món de la
imaginació, dels
contes, dels llibres i les lletres
en definitiva, el
món que ens espera a l’interior
de la Biblioteca.
Creadora de
llarg recorregut
Regina és una il·lustradora de
llarga trajectòria, graduada en
dibuix a l’Escola d’Estudis Superiors d’Arts Aplicades Barreira, també és llicenciada per la
Facultat de Sant Carles de València i DEA amb la tesina “Paper collè: l’art dels recolectors
casuals”. Ha participat a diferents exposicions a Costa Rica,

IVAM i MUVIM
de València, Madrid, etc... i ha
il·lustrat un bon
nombre de llibres.
Més art a l’espai
públic
Esta nova peça
se suma a altres
ja existents com
ara el “Templet
dels Amants” o el mural “Curiositat” (i moltes altres) que
ja podem disfrutar als notres
carrers i que formen part de la
iniciativa posada en marxa des
de l’Ajuntament per a aconseguir que les i els artistes locals
puguen deixar als nostres carrers intervencions artístiques
que milloren l’espai urbà.

Personatges
fantàstics ens conviden a descobrir el
món d’imaginació
que ens espera a
l’interior de la
Biblioteca

“Llibres lliures”
al Mercat Municipal

Obert al públic un espai novedós per a
promoure la lectura, la cultura i el
comerç tradicional

El

23 de novembre quedava obert al públic un espai novedós
dedicat a la promoció de la lectura i l’estima pels llibres. En
una parada fora d’ús del Mercat Municipal l’Ajuntament de Picanya ha instal·lat una zona de “llibres lliures”, és a dir, un espai on
trobar llibres de tot tipus i al que qualsevol persona interessada
pot accedir, mirar, buscar, i si troba un llibre del seu gust pot durho a sa casa i llegir-ho durant el temps que necessite.
Promoció de la lectura
L’objectiu d’esta iniciativa no és un altre que promoure l’afició
per la lectura i l’estima pels llibres i, al mateix temps promoure
l’activitat del comerç traidicional del Mercat.
Més que llibres
A més de les prestatgeries amb centenars de llibres, les persones
usuàries també trobaran detalls com ara una xicoteta taula amb
tamborets per a menuts i menudes i una xicoteta exposició de fotos antigues que formen part dels fons del Centre d’Estudis Locals
de la Biblioteca Municipal.
Donacions
Els llibres provenen de diferents donacions, especialment de la
col·lecció cedida per la família de José Clemente Ferrer (des d’ací
el nostre agraïment) i també d’editorials, institucions, etc...
Normes d’ús
Molt senzill. Si trobes un llibre que t’interessa pots llegir-lo ací o
dur-t’ho a casa i tindre’l el temps que vullgues. Són llibres lliures.
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Comerç

Noves tecnologies

La nova web municipal
s’adapta a tots els dispositius

L’espai web www.picanya.org ha estat completament renovat

Més

Premiats en la 10a
PicaNYAM! Ruta de la Tapa
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Bar Canari, millor tapa
en la 10a PicaNYAM!
Com

en edicions anteriors en la passada 10a PicaNYAM! Ruta
de la Tapa els hostalers i l’Ajuntament, com a organitzadors, també van obrir una votació popular per a triar la millor tapa
d’esta edició en la que van participar 21 locals amb 42 tapes.
En total foren 1.563 els vots emesos i finalitzat el recompte el Bar Canari
aconseguí fer-se amb el primer premi amb la seua “Burguer Tejana”, una
proposta d’hamburquesa arrebossada a l’estil texà, enciam, tomàquet,
ceba i salsa rantxera. El segon premi fou per a la “Cordon Bleu” del bar
Pensat i Fet guanyador en edicions anteriors. L’Hostal Nova Picanya va
sumar un nou guardó amb la seua “Carrillada”.

Nuevos bolardos de seguridad

Bolardos de seguridad para
el Mercado de los jueves
Ya

están en funcionamiento los nuevos bolardos móviles en los
accesos del Mercado Ambulante. Mejoran la seguridad del
mercado al evitar el acceso de vehículos a esta zona fuertemente transitada por peatones. Se colocan por la policía local a primera hora y son
retirados también por los agentes al finalizar el mercado.
Otras mejoras
Estos bolardos forman parte de una serie de mejoras que se están realizando en el Mercado Ambulante y que también suponen otras acciones como por ejemplo la nueva señalización de las paradas, nuevas
señales indicadoras, gestión de residuos, etc...
Estas mejoras han sido posibles gracias a la financiación de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Ocupació.

del 57% de les persones que accedeixen al web de
l’Ajuntament de Picanya ho fan des d’un dispositiu mòbil. En concret, durant 2017 www.picanya.org va registrar quasi 73.000 visites des de telèfons mòbils (52’48%
del total) i més de 7.000 (5’1% del total) des de tauletes tàctils. Unes xifres que confirmen les enquestes on
s’assenyala que la majoria de les persones usuàries al nostre país accedix a internet per mitjà de dispositius mòbils.
Web “responsive”
Davant estes xifres calia fer
una actualització del web
municipal (de fet la quarta ja) i centrar esta nova
millora en fer que www.
picanya.org esdevinguera
una web “responsive”, és a
dir, una web capaç de detectar des de quin dispositiu s’està realitzant la visita
i adaptar el seu contingut
per tal de mostrar-ho de la forma més correcta. Esta actualització ha afectat a tots
els apartats del web, des de l’apartat de
notícies diàries (ara més present), a
les fotogaleries, vídeos (PicanyaTV),
cultura, esports, administració electrònica... i suposa una millora de
navegació considerable.
Més de 400.000 pàgines vistes
Des de la seua posada en marxa
www.picanya.org ha experimentat un creixement permanent. En este 2.017 ha
tornat a marcar xifres de
rècord amb més de 140.000
visites, més de 400.000 pàgines
vistes. En concret, al mes de juliol,
el web municipal assolí el seu rècord
històric de visites amb un total de 19.276
visites i 56.146 pàgines vistes.

El web municipal registrà
més de 140.000
visites i més de
400.000 pàgines
vistes durant
2017

Medi Ambient

Premis per a la
clientel·la més fidel

El xicotet comerç del nostre
poble celebrà els nadals
amb premis de 10 €

Estos

Nadals
l’Associació del Xicotet Comerç de Picanya,
amb el suport de
l’Ajuntament, ha volgut premiar als clients
més fidels i en eixe sentit
van decidir premiar amb
10 euros a cada persona
que complete un xicotet
passaport amb 8 compres.
Participar
La participació és ben senzilla és suficient amb completar
el passaport de la campanya amb 8 segells de 8 establiments participants diferents. El premi per passaport complet, era d’un val-descompte de 10€ a gastar
entre els comerços de la campanya (que finalitza el 31 de
març). La resposta del públic ha sigut notable i han estat
un bon nombre de picanyeres i picanyers els que que s’han
pogut beneficiar d’esta oferta.

Aspecto actual del barranco

Proyecto de regeneración
de riberas en el barranco

El Ayuntamiento con el apoyo de la Conselleria de Agricultura y
Medio Ambiente desarrollan un primer proyecto de mejora

El

barranco de Chiva (o rambla del Poyo) es el elemento más significativo de la orografía
picanyera. Desafortunadamente
la inacción de la entidad pública
responsable por ley de su mantenimiento y el incivismo de algunas personas genera situaciones
completamente indeseables: vertidos ilegales, abandono de basura, crecimiento sin control de especies vegetales invasoras... ante
esta situación el Ayuntamiento
ha reclamado en decenas de ocasiones el necesario trabajo de
mantenimiento pero la respuesta

recibida siempre ha sido, prácticamente, nula.
Colaboración de la Conselleria
Ante esta situación el Ayuntamiento de Picanya solicitó el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente (Dirección Gral. del Agua).
Este fundamental soporte está
permitiendo desarrollar, en los últimos meses, un primer proyecto
de regeneración de ribera destinado a devolver el barranco a un
estado lo más original posible. Se
ha realizado una primera fase de
limpieza con la retirada de cientos
de kilos de basura, la eliminación

de las grandes masas de cañas
(especie alóctona de muy difícil
eliminación) y la plantación de
vegetación de ribera que ayude a
la consolidación de los márgenes.
Un barranco vivo
El objetivo es desarrollar un trabajo permanente destinado a
conseguir un lecho del barranco vivo, limpio y verde, lejos del
aspecto de solar o incluso “acequia” que presenta en otros municipios y mucho más cercano a
su condición de espacio verde y
cauce ocasional de agua hasta la
Albufera.

Educació

Trobada amb els estudiants

Mari Miralles

Mari Miralles es posa al
capdavant de l’escoleta infantil

Substituix Maite Fuster com a directora del centre

Des

d’este mes d’octubre
l’escola infantil municipal “la Mandarina” té nova
directora. Maria Amparo Miralles Ceresola ha substituït Maite Fuster directora del centre
des de la seua inauguració a
l’any 2009, Maite deixa arrere
el gran treball fet a la nostra
escoleta per a assumir ara un
càrrec de major responsabilitat
a la cooperativa Ninos, gestora
de l’escoleta de Picanya i també d’altres quinze centres més a
tota la Comunitat Valenciana.
Mari Miralles és diplomada en
en educació infantil. També ha

Mari Miralles és
diplomada en
educació
infantil, auxiliar
d’infermeria i
titulada en
idiomes
estudiat infermeria i disposa
de formació i titulació oficial
en idiomes (valencià, anglés...).
Tot i la seua joventut la nova
directora té un extens currícu-

lum professional de més de deu
anys amb diferents responsabilitats al món de l’educació. Des
de docència a diferents centres
d’educació infantil, a experiències educatives innovadores.
Continuar el projecte
La prioritat de la nova direcció és
seguir treballant per a mantindre l’alta qualitat educativa del
centre i el seu caràcter modern,
integrador, obert i participatiu
tot i fent que xiquetes i xiquets
desenvolupen al màxim les
seues capacitats d’aprenentatge
en esta fase tan fonamental del
seu creixement.

El “model Picanya”
s’estudia a la universitat
Un grup internacional d’estudiants
d’arquitectura visità el nostre poble

Al

mes de novembre un grup d’estudiants del màster
d’arquitectura avançada, paisatge i disseny de la Universitat Politècnica de València van visitar Picanya per tal de conèixer
de primera mà com és el nostre poble.
Estos alumnes, provinents de països com ara Mèxic, Colòmbia,
Equador, Xile, Brazil... van voler entendre i aprendre el model del
poble que representa Picanya.
Un poble diferent (i millor)
En la reunió mantinguda amb l’Alcalde de Picanya Josep Almenar
este grup de joves arquitectes (estan cursant ja el màster) van
començar per manifestar la seua sorpresa per la gran diferència
observada entre Picanya i altres pobles de la comarca. Van mostrar-se admirats per la quantitat de zones verdes, les zones per a
vianants, la conservació del caràcter de poble, la xarxa de carril
bici, els arbres als carrers... valors que reconeixien com a fonamentals a l’hora de dissenyar el creixement d’una ciutat.
Els i les estudiants realitzaren al nostre alcalde tota una sèrie de
preguntes sobre creixement i planificació urbanístiques, sobre
mobilitat sostenible, sobre l’evolució del poble... i mostraren un
gran interés sobre cadascún dels aspectes que defineixen Picanya
com un poble de referència a l’hora de parlar de pobles dissenyats
a la messura de les persones.

Valencià

Grau A1 de valencià
al Centre Municipal de
Formació d’Adults
Les persones interessades podran
obtindre la titulació en este nivell bàsic
sense anar enlloc

Al
Persones voluntàries i aprenents

Una hora a la setmana
per a parlar en valencià

Nova edició del programa de parelles lingüístiques

El

Saló de Sessions de l’Ajuntament acollí al mes de
novembre l’acte de presentació
de la nova campanya de “parelles lingüístiques” organitzada
des d’Escola Valenciana amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Picanya.
Reunir-se per a parlar
El Voluntariat pel Valencià és el
servei d’Escola Valenciana que
vol crear nous parlants en valencià sense classes teòriques
ni exàmens. A més, és un servei
totalment gratuït. Es tracta de
posar en contacte una perso-

na valencianoparlant amb una
altra que vol aprendre a parlar
fluidament la nostra llengua.
El resultat són les “parelles lingüístiques”, formades per una
persona voluntària i una aprenent que queden una hora a
la setmana, durant 10 setmanes, per conversar en valencià,
sense més normes que algunes
senzilles directrius destinades
a aconseguir traure el màxim
profit d’estes trobades.
13 parelles en una primera fase
Al nostre poble, en anys anteriors, ja s’havien desenvo-

lupat diferents edicions d’esta
campanya. Els resultats sempre han estat molt positius i ja
han estat moltes les persones
que han pogut millorar la seua
fluidesa en valencià gràcies a
este programa. En esta edició
2017 s’han pogut enllestir un
total de 13 parelles en una primera fase, vint-i-sis persones
que han compartit passejos,
cafés, activitats i, per damunt
de tot... converses. I és que
xerrar, finalment, sempre és la
millor manera d’aprendre una
llengua.

DOGV de 20 d’octubre d’enguany la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport va publicar el llistat de centres
públics acreditats per a formar i lliurar la certificació A1 de coneixments de valencià. Entre eixos centres estava el nostre Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. D’esta manera les persones interessades en obtindre esta primera certificació podran
obtindre-la directament al centre picanyer sense necessitat d’anar
a cap altre lloc a fer l’examen.
Nivell A1
El nivell A1, el més bàsic, acredita que la persona és capaç de
comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases
molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats,
com presentar-se i presentar a una tercera persona; formular
preguntes sobre detalls personals com on viu, la gent que coneix
i les coses que té, i poder respondre, i interactuar d’una manera
senzilla.
Nivell de coneixement de valencià
Amb l’actual normativa el grau de coneixement de valencià es divideix en tres nivells: el nivell A, per a poder començar a interactuar amb l’entorn i iniciar l’ús social de la llengua; el nivell B, per
a poder mantenir la interacció amb l’entorn i comunicar el que es
vol en una varietat de contextos, a més d’enfrontar-se de manera
flexible als problemes de la vida diària; i el nivell C, per a poder
tenir accés a un ampli repertori lingüístic que permeta una comunicació fluïda i espontània.
Cada nivell consta de dues etapes de certificació: A1, A2, B1, B2,
C1 i C2.
El nivell A1 l’hem explicat adés. L’A2 es correspondria al certificat
denominat Coneixement Oral; el B1, al de Grau Elemental; el B2
no existia; el C1 és el nivell conegut fins ara com a Grau Mitjà; i el
C2 es correspon al denominat fins ara Grau Superior.
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Participants en la 25a Quarta i Mitja Marató

Quarta i Mitja Marató, 25 anys
L’esport més jove de l’Horta
que han passat... corrent!

El 17 de desembre tingué lloc la 25a edició

El

19 de desembre de 1993
tingué lloc la 1a edició de
la Quarta i Mitja Marató Picanya
Paiporta. Eren altres temps per a
l’atletisme popular, la cursa a peu
no era l’esport massiu que ara
coneguem i per suposat ningú no
imaginava ni els GPS, ni els xips,
ni les “selfis” ni tot el que ara
acompanya les curses populars.
A Picanya, ni tan sols teníem
un club d’atletisme però el que
sí sabíem és que l’atletisme
popular té un vessant social,
de participació, d’experiència
col·lectiva que el fa molt diferent
a altres esports i que volíem que
el nostre poble també puguera
disfrutar d’un esdeveniments
com este. Per sort, també teníem
un grup de persones entusiastes
encapçalades per Vicent Pastor i
Enrique Soriano (i molts altres)
que, de la mà dels nostres
veïns i veïnes de Paiporta, van
ser capaços de posar en marxa
esta prova esportiva pionera en
aquella època.

Doblement singular
Esta primera Quarta i Mitja naixia amb una doble singularitat.
Per una part era una cursa organitzada des de dues poblacions, amb eixida i meta alternativa en cadascun dels pobles,
d’altra banda unia dues proves
atlétiques en un sol matí, una
quarta marató, 10 Km. i una
mitja 21 Km. Dues característiques ben singulars que, junt
a un recorregut molt atractiu i
vistós, feren de la Quarta i Mitja una prova molt ben valorada pels aficionats a l’atletisme
popular.
Una clàssica
En 25 anys la Quarta i Mitja
ha esdevingut una autèntica
clàssica de l’atletisme popular.
Hui en dia, cada cap de setmana
són moltíssimes les curses a peu
organitzades, 10K, 21K, curses
nocturnes, de muntanya, solidàries, maratons... malgrat
això, la Quarta i Mitja manté
una participació que supera

les 1.000 inscripcions cada
any. Una xifra molt notable
en l’actual escenari on, fins i
tot, hi ha proves que s’han de
suspendre per la manca de
participants.
La 25a edició
El diumenge 17 de desembre
i amb l’organització dels
clubs Atletisme Paiporta i
Camesllargues de Picanya (amb
el suport dels Ajuntament de
totesdues poblacions) tingué
lloc la 25a edició. Un total de
1.214 corredores i corredors van
concloure els dos recorreguts
proposats. El primer en la Mitja
Marató fou Julián Ramírez amb
un temps de 1:12:05, mentre que
en dones s’ha imposat Noelia
López (1:32:50). En la Quarta,
el primer ha sigut el paiportí
Jorge Marí, que ha completat
la distància en (35:35), mentre
que en dones, Elia Fuentes
(39:45) fou la primera en arribar
a la meta situada a la Pl. Major
de Paiporta.

Sud es reuní a Picanya

Trobada d’Escoles Esportives Municipals

Al

llarg de l’any el Consorci Esports Horta, integrat pels
ajuntaments de d’Aldaia, Alaquàs, Alcàsser, Albal, Barri del
Crist, Massanassa, Paiporta, Paterna, Quart de Poblet, Torrent, Silla,
Xirivella i, obviament, Picanya, organitza tot un seguit de trobades on
l’alumnat de les escoles esportives municipals d’estos pobles es reunix
per a compartir la seua afició esportiva.
El dissabte 25 de novembre Picanya fou l’escenari d’una d’estes trobades. El pavelló i poliesportiu municipals van acollir les competicions
d’escacs, tenis, atletisme i futbol sala i les exhibicions de ball modern
i gimnàstica rítmica.
Durant unes hores menuts i menudes van demostrar les seues habilitats i el seu progrés en estes disciplines esportives sempre des del vessant de les escoles esportives municipals amb una vocació integradora
i oberta més enllà de la pròpia activitat competitiva.
Vídeo disponible a:

Presentació Picanya Bàsquet 17-18

El CF Benimar Picanya
presentó sus equipos Picanya Bàsquet 17/18, la

El

Presentación del club

club Atlético Benimar Picanya presentó
ante su afición a los equipos para esta temporada 2017/2018. El club tiene un total de 125
jugadores que forman un total de 7 equipos que
juegan a FUTBOL 8 (el llamado Deporte Base). Por
categorías el club ha conseguido organizar esta
temporada un equipo querubín, dos prebenjamines, tres benjamines y un alevín. En futbol 11 esta
temporada han organizado un equipo amateur y
un equipo en la categoría de veteranos.

3r Torneig de màdel

El

Participants al
3r torneig de màdel

dissabte 23 de desembre el poliesportiu
acollí el 3r torneig de Màdel amb 28 participants, dividits en tres categories.
El títol de la categoria de secundària fou per a Salva i Alejandro de la Pobla de Vallbona, que guanyaren a la parella de Picanya formada per Joel i
Jordi. A la categoria d’adults d’iniciació la parella
de la Pobla de Vallbona també es va imposar a la
parella local. Per últim a la final de la categoria
d’avançat s’enfrontaven els 2n contra els 3r del
ranking del Circuit Intercomarcal, Jonathan i Vicent contra Jordi i Alex. El títol fou per a la parella
de la Ribera. Al març el Màdel tornarà a Picanya.

plantilla més extensa de la
història de l’esport picanyer

Esta temporada el club supera
els 315 esportistes repartits en 22 equips

El

divendres 1 de desembre, el Pavelló Municipal va acollir
l’acte de presentació del Club Picanya Bàsquet per a la
temporada 2017-2018. Més de 800 persones van plenar de dalt
a baix per a celebrar el rècord històric assolit pel club en esta
temporada, mai, en la història del nostre poble un club esportiu
havia arribat a la xifra de 315 esportistes distribuïts en 22 equips
a totes les categories des de prebenjamins a sènior tant en homes
com en dones. El bàsquet picanyer ho acaba de fer amb el que
esdevé un dels clubs més nombrosos del bàsquet valencià i, sens
dubte, el més nombrós en la història de l’esport picanyer.
Bàsquet d’èlit en homes i dones
A més, el Picanya Bàsquet celebra enguany que el seu primer
equip, després del títol de l’any passat, està competint en 1a
Divisió Nacional, la màxima categoria del bàsquet valencià on és
molt habitual la presència de jugadors professionals o semiprofessionals i, fins i tot, jugadors nord-americans, rusos, servis...
i a més el seu equip junior femení ha disputat la final de Copa
Preferent, una competició reservada per als 8 millors equips de
la Comunitat Valenciana en eixa categoria.

