Foto: Estora de flors per
a la Processó del Corpus
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Una plaza más verde, más
amable y más para las personas
La plaza del País Valencià vuelve a ser (ahora más aún)
el gran punto de encuentro de nuestro pueblo

Lo

primero que llama la atención en la renovada plaza
del País Valencià son los nuevos
bancos de madera. Unos bancos
que rápidamente se han llenado
de personas dispuestas a compartir este nuevo espacio (algunas
tardes apenas queda alguno libre)
que ha sido transformado siguiendo los criterios ya planteados en
las reformas de las calles y plazas
colindantes. De esta manera se
han eliminado bordillos y bolardos, convirtiendo toda la plaza en
una sola plataforma accesible sin
barreras arquitectónicas.
Nuevos árboles y zonas ajardinadas
Otro de los elementos llamativos
ha sido el incremento significativo de árboles de sombra. Se han
conservado las palmeras originales de la plaza, y se han plantado árboles de sombra que dan a
la plaza un aspecto mucho más
verde y fresco. También, a pie
de estos árboles se han creado
diferentes zonas ajardinadas que
contribuyen también al nuevo aspecto “verde” y florido de la plaza. Un almez de gran porte es el
elemento central y emblemático
de este nuevo planteamiento de
jardinería.
Un gran escenario para la cultura
El escenario también ha sufrido una gran transformación. Su
superficie se ha ampliado considerablemente con lo que se garantiza la posibilidad de acoger
espectáculos de una mayor envergadura cosa, hasta ahora imposi-

ble. También se ha simplificado
su forma (ahora es un rectángulo)
además de completar su perímetro con una valla de obra, unas
escaleras de acceso y unas gradas
con orientación sur que animan a
sentarse y disfrutar del sol en los
días menos cálidos. La próxima
instalación de un ascensor (después de fiestas) garantizará la accesibilidad para todos y todas de
este nuevo escenario.

Se han eliminado
bordillos y
bolardos convirtiendo
toda la plaza en una
sola plataforma
accesible sin
barreras
arquitectónicas
Una plaza para las personas
El resultado final es una plaza
que completa toda la intervención en la zona del centro histórico (desde las plazas de la
Constución y Mayor a las calles
Sant Francesc, Mayor y Torrent)
con la creación de un espacio
harmónico, libre de tráfico de
coches, un espacio para el encuentro y el disfrute de un espacio público de gran calidad para
todos y todas diseñado a la medida de las personas.
Como debe ser.

Nuevos bancos
en la Plaza

Una icona actualitzada

Almez

Los bancos de la plaza
se llenan cada tarde

Un

dels elements més icònics de la
plaça, el conjunt de bancs, columna i roda de molí de la punta sud s’ha transformat sense perdre ni un punt de la seua
essència. Ara el cercle és una font de mínima
fondària amb una xicoteta tanca de protecció
i de la columna cau l’aigua en una suau pluja.
A més, a la pedra de molí trobem un mapa
on un punt indica la localització del nostre
poble al País Valencià i per la nit s’ilumina
amb brillants colors. Este espai s’ha actualitzat i ara, a més de convidar a seure i xerrar
ha superat el seu tradicional
aspecte sec per a transmetre frescor i tranquilitat com
un xicotet oasi.

Joves

Laura Blasco obté la prestigiosa
beca internacional Berklee
La jove música picanyera és una de les tres dones
seleccionades per esta escola internacional
entre aspirants de tot el món
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Biblioteca i
Centre d’Estudi

Ampliació de l’horari
de la biblioteca

Del 2 de maig al 30 de juny horari especial per a preparar els exàmens finals

Com

en anys anteriors amb l’arribada dels exàmens finals, la
Biblioteca i Centre d’Estudis de Picanya també ha oferit
horari especial per a estudiants amb quasi dos mesos d’horari ampliat.
Així, entre el 10 de maig i el 30 de juny la biblioteca ha obert de dilluns
a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 01.00h (horari especial per a
estudiants de 20.00 a 01.00h) i també dissabtes en horari habitual de
10.30 a 13.30 i ampliat de 16.00 a 21.00h.
Entre les que més obrin
Amb este horari, la Biblioteca i Centre d’Estudis de Picanya, continua
situada entre les biblioteques amb més hores d’obertura de la nostra
comarca.

Pràctiques professionals per a estudiants a
l’Ajuntament
Un

Picanya utilitza paper

reciclat

any més, l’Ajuntament de Picanya i la Diputació de València han convocat 18 beques amb la finalitat de la formació dels i les estudiants del nostre poble mitjançant l’aplicació
pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació en aspectes com ara l’urbanisme, d’administració, la
docència, l’animació cultural, el treball social... i
tots aquells relacionats amb el treball diari a
l’Ajuntament de Picanya.
18 beques d’un mes
L’objecte d’esta convocatòria ha estat
la concessió de fins a un màxim de 18
beques amb una durada d’un mes. Cada
una de les beques està dotada amb un
import de 500 euros bruts mensuals,
que estan cofinançats entre la Diputació
de València i l’Ajuntament de Picanya.
Els requisits fonamentals per a accedir a estes beques eren: posseir veïnat administratiu
en algun municipi de la província de València,
18 anys complits i trobar-se cursant algun dels ensenyaments indicats a les bases de l’oferta.

De
casa
en
casa

La

pianista, violoncelista i compositora picanyera Laura Blasco acaba de ser seleccionada
per a disfrutar d’una de les beques del Berklee College of Music. Estes beques estan destinades a dones
joves destacades al món de la música i Laura ha estat
seleccionada entre aspirants de tot el món. Amb esta
beca, al setembre començarà el Màster de Composició de Música per a Cinema, Televisió i Videojocs
al campus de València d’esta institució internacional.
Un pas fonamental per a complir el seu gran somni
que no és un altre que, en les seues pròpies paraules
“Primer que res, aprende al màxim tot el que puga al
màster i després, acabar a Hollywood i compondre
per a grans produccions de cine”.
La importància d’esta beca l’explica la pròpia Laura
“Esta beca ho és tot per a mi. De fet, sense ella, no
podria estudiar a la Berklee. Porte molt de temps
plantejant-m’ho, i enguany han tret aquesta beca
“Outstanding Women”. Ser escollida entre tantes dones de tot el món que s’han presentat és realment
impressionant, i sense cap dubte, es tracta d’una
oportunitat enorme.”
Des del 6 anys al món de la música
Amb este nou èxit Laura fa un pas més en la seua brillant trajectòria al món de la música. Un recorregut
que va iniciar a l’Escola Josep Maria Roig de Picanya
animada pels seu pares. D’ahí passà al Conservatori
Professional de Música de Torrent a l’especialitat de
piano, i violoncel. Al 2013 va obtindre, en piano, el
Premi Professional de Final de Grau Mig en 2013.
Ha rebut classes magistrals d’Antonio Galera, Nelson
Delle Vigne, Carles Marín i Carlos i David Apellániz.
L’any passat va finalitzar el Grau Superior de Música al Conservatori Superior de Música de València
i enguany ha realitzat el primer curs de Direcció
d’Orquestra.

Laura Blasco Llopis

També compositora
A més d’instrumentista, Laura també compon sota el
nom artístic de Laura Beele. Treballa tant la música
clàssica com la música per a curtmetratges. El seus
treballs més representatius fins ara són “Die Landschaft”, obra orquestral, que fou estrenada en abril
de 2013 a l’Auditori Vicent Pallardó de Torrent i el
curt “Menú” (2017), que ha estat seleccionat a diversos festivals nacionals i internacionals.
En el camí
Obtindre una plaça a aquesta escola és realment
molt complicat; obtindre una beca, encara més. De
fet, Laura defineix aconseguir les dues coses com
“L’objectiu més complicat que m’havia proposat mai
a la meua vida” i afegeix “Crec que no hi ha res impossible si ho desitgem realment. Així que vull aprofitar aquest moment per animar-vos a tots a que lluiteu pels vostres somnis.”
De moment, Laura Blasco Llopis (Laura Beele) ja està
un poc més a prop dels seus.

Nou mural a la porta de
les Piscines Lúdiques
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Dibuixos de Regina Quesada per a
la porta de les Piscines Lúdiques
Un colorit mural ple de divertides criatures marines
donarà la benvinguda als banyistes

Este

estiu, a més de diferents novetats, les
Piscines Lúdiques del Poliesportiu rebran als banyistes amb un espectacular treball de la
il·lustradora picanyera Regina Quesada.
En les darreres setmanes Regina ha creat un mural que recrea un fons marí ple de peixos, crancs,
cavallets de mar i personatges fantàstics en la línia
del seu habitual treball com a il·lustradora de llibres
infantils. El resultat és un colorit paisatge que, de

ben segur, serà disfrutat pels xiquets i xiquetes que
visiten les nostres piscines lúdiques.
Este treball cotinua en la línia promoguda des de
l’Ajuntament per a que artistes locals vagen deixant
treballs a diferents punts del nostre poble i que ja
ens permet disfrutar de les peces creades per la
pròpia Regina a la Biblioteca o Giacomo Pennicchi al
Templet dels Amants o l’escoleta infantil i també el
treball de Christian Quesada al Parc Europa.

Solidaritat

Recaudación

Pago de IMPUESTOS MUNICIPALES
Ahora, más fácil!
Posibilidad de fraccionamiento hasta 36 meses
(puedes elegir qué cuota quieres pagar)
Cargo de recibos domiciliados el último día
Gestión on-line
24é Rastro Solidari

En este año 2018 Picanya se ha incorporado al servicio de gestión
tributaria de la Diputación de Valencia tal como ya han hecho
más de 200 municipios de la provincia y ha cedido a la Diputación
de Valencia la gestión y recaudación de los siguientes tributos:
· Impuesto de vehículos de tracción mecánica
· Impuesto de Actividades Económicas
· IBI rústica (contribución rústica)
· IBI urbana (contribución urbana)

El 24 Rastro Solidari
ayuda a la étnia Rohingya
La recaudación alcanzó
los 9.000 euros

El

14 de mayo de 1995 tuvo lugar la primera edición del “Rastro Solidari” y desde entonces
este pequeño mercado se ha convertido en una gran
muestra del esfuerzo de nuestro pueblo por un mundo mejor. Esta edición 2018 ha superado la recaudación del año pasado alcanzando, prácticamente, la
cifra de los 9.000 euros.
El exilio de los Rohingya
Este año la recaudación se ha destinado a las familias
de la etnia Rohingya que se vieron obligadas a cruzar
la frontera hacia Bangladesh por la violencia ejercida contra ellas. Más de la mitad de estas personas
son niños y niñas que están alojados en campamentos temporales donde no disponen ni de agua, ni de
servicios sanitarios o educativos. Una situación que,
desaparecido el foco mediático, continúa agrabándose día tras día.
También música
Como cada año el Rastro también tuvo una vertiente
cultural, en esta ocasión fue la Batukada Rasepe de
Picanya, la que animó este mercado solidario.

Menuts

Fraccionamiento automático en
dos plazos del IBI urbano (la contribución)

Mayores

Para estos tributos en concreto el nuevo servicio ofrece diferentes
VENTAJAS:
1. Todos los impuestos pueden fraccionarse
Puedes solicitar, cada año y hasta el último día del periodo de
pago voluntario, el fraccionamiento de estos impuestos hasta
un máximo de 36 meses (para importes superiores a 150€ e
inferiores a 10.000€).
Tú eliges el número de cuotas y, por lo tanto, la cantidad a
pagar (la cuota no podrá ser inferior a 20€ al mes).
Las cuotas pagadas más allá de la fecha final del pago voluntario sumarán el interés marcado por la Ley General Tributaria.
2. El IBI urbano (la contribución), si está domiciliado, se dividirá
SIEMPRE en dos pagos
Si tienes domiciliado el pago del IBI este se fraccionará SIEMPRE en 2 plazos sin necesidad de ningún trámite (este año los
cargos se harán los días 1 de agosto y 1 de octubre)
3. Cargo en cuenta en el último día del periodo de pago voluntario
El cargo efectivo de los recibos domiciliados se realizará el
último día del periodo de pago en voluntaria.
4. Gestión on-line
Por medio de la Oficina Virtual Tributaria se pueden realizar
diferentes gestiones, consultas y solicitudes.
Para determinados servicios será necesario disponer de firma
electrónica: www.sede.dival.es/gestiontributaria
Esta gestión por parte de Diputación puede hacer que el cargo de estos impuestos aparezca al extracto bancario como
“Impuesto Diputación”. Tenemos que saber que no son nuevos impuestos, son los impuestos municipales ya abonados
en años anteriores.

Escola d’Estiu 2017

Obri les seues portes l’escola
de quan no hi ha escola

Al

mes de juliol, al CP Baladre, tindrà lloc una
nova edició de l’Escola d’Estiu Municipal
i, com cada any, oferirà tot un seguit d’activitats
culturals, esportives, excursions... a menudes i
menuts. Ja són dinou anys des que l’Ajuntament
de Picanya va encetar aquest nou projecte educatiu. Una iniciativa que s’ha confirmat com una
excel·lent alternativa per al mes de juliol, eixe mes
en el que les vacances de menudes i menuts plantejaven un seriós problema a pares i mares. Ara
l’Escola d’Estiu ja és un projecte ben consolidat
que avança en el camí de la compatibilitat entre
la vida familiar i la laboral, un camí en el que des
de l’Ajuntament de Picanya es treballa permanentment amb iniciatives com aquesta.

Grupo de Picanya

Las personas mayores de
l’Horta bailan en Picanya

El

7 de junio el Pabellón Municipal acogió una
nueva edición de la exhibición coreográfica
de los grupos de Personas Mayores de los municipios del Consorci Esports Horta. Participaron
los grupos de Torrent, Paiporta, Barrio del Cristo,
Massanassa, Albal y, por supuesto Picanya.
Uno por uno, cada grupo mostró su trabajo coreográfico ensayado durante las anteriores semanas,
y un baile colectivo con la participación de todos
los grupos que cerró la exhibición.
Memorial Vicent Pastor
Como en ediciones anteriores, esta exhibición se
dedicó a la memoria del picanyer Vicent Pastor,
promotor de esta actividad y al que el grupo de
Picanya ha dedicado un especial homenaje.

¿Cómo fraccionar el pago?
Sólo hay que dirigirse al Ayuntamiento de Picanya, servicio
DIGA’M con el DNI y el número de cuenta donde se quiere
domiciliar el pago antes de que finalice el periodo de pago
voluntario.
No hace falta ningún tipo de garantía ni más documentación.
Podrás decidir el número de cuotas y de esta manera, la cantidad a pagar.
También puedes dirigirte a cualquier oficina del Servicio de
Gestión Tributaria de la Diputación o por medio de la Oficina
Virtual Tributaria: www.sede.dival.es/gestiontributaria
Pago de recibos NO DOMICILIADOS
Si no has domiciliado el pago de tributos, recibirás una carta con el documento de pago. Con este documento deberás
realizar el pago en cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el mismo.
Si los recibos no están domiciliados NO PODRÁS realizar el
pago fraccionado.
Solo domiciliando el pago (dentro del periodo de pago voluntario) podrás solicitar el fraccionamiento de los impuestos
indicados anteriormente.
Si no recibes la carta dentro del periodo de pago voluntario
dirígete al Ayuntamiento para solicitar información.
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Festes Majors de Picany
DIMARTS 26, DIMECRES 27
i DIJOUS 28 JUNY
20.00h
FESTIVAL DELS HORTS
Música de Cambra amb sabor a
terra
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a Villa Rosita (Hort de Montesinos)
Venda d’entrades
- DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya, de dilluns a dijous, de 9 a
18.000h
- Telèfon: 902444300
- Internet: www.instanticket.es
Més informació:
www.picanya.org

DISSABTE 30 DE JUNY
09.00h a 21.00h
TORNEIG DE FUTBOL 7

Poliesportiu municipal
Inscripcions a: cdj.picanya@gmail.com

17.00h a 21.30h
PARC INFANTIL AMB UNFLABLES
I ATRACCIONS ESPECIALS
Parc Europa, C/ Hospitalaris

22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT

Pl. País Valencià
Es muntaràn taules llargues a la
plaça, d’accés lliure, fins completar aforament. No es farà reserva
nominal.
Es podrà accedir a les taules a partir de les 20:00h.

IMPORTANT: Per tal de fer una previsió i tindre
mobiliari suficient, si teniu pensat assistir al
sopar vos demanem que vos inscriviu al DIGA’M
de l’Ajuntament de Picanya des del 25 fins al 28
de juny.

DIUMENGE 1 DE JULIOL
DIJOUS 5 DE JULIOL
11.00h
10.00h
FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIO6é CAMPIONAT PETANCA
SÍSSIMA SANG. Missa solemne.
FESTES DE LA SANG
Poliesportiu

Església

12.00h
21.30h
Inici de l’activitat festiva de les
PASSEJÀ DE COETS AMB TENALLA
Tot i acompanyant a la
casetes de les Penyes.
Preciosíssima Sang
19.00h
pel recorregut de la Processó.
7a CONCENTRACIÓ
VEHICLES SENSE MOTOR
DIMARTS 3 DE JULIOL
Parc Infantil del Passeig de la Pri10.00h
mavera
6é CAMPIONAT PETANCA
Per a menors de 8 anys. VINE AMB
FESTES DE LA SANG
EL TRICICLE, amb el patinet, amb
Poliesportiu

16.00h
3r TORNEIG DE PILOTA
FESTES DE PICANYA

Carrers Major i Sant Francesc
Dues categories: A (-16 anys) i B
(+16 anys)
Inscripcions al tel: 616714996

18.00h
TEATRE

Centre Cultural
El grup de teatre de PERSONES
MAJORS de les activitats organitzades per l’Ajuntament presenta “DE
BARES”. I també actuarà el grup
“BALLA PICANYA”

DIMECRES 4 DE JULIOL
10.00h
6é CAMPIONAT PETANCA
FESTES DE LA SANG
Poliesportiu

22.30h
FESTA I FINAL DE CURS DE
L‘ESCOLA DE BALLS DE SALÓ I
RITMES LLATINS DE PICANYA:
“UNA NIT DE CINEMA”

12.00h
LLIURAMENT DE PREMIS A
ESPORTISTES I CLUBS
DESTACATS TEMP. 17/18

00.00h
ANIMACIÓ I BALL SOCIAL

19.00h
2a CURSA INFANTIL
CAIXA RURAL TORRENT

Pl. País Valencià

Pl. País Valencià
a càrrec del professorat de l’Escola
de Ball de Picanya

Centre Cultural

Diferents curses per categories de 6
a 16 anys
Inscripció a: www.cronorunner.es i
també a la línia d’eixida abans de
les proves

el correcorredors, amb els patins,
carro de nadons... després de
l’esforç hi haurà refresquet i roses
per als participants.
“Taller de fer mesuretes de roses”
Pinta la teua pròpia mesureta

20.30h
GRAN CONCURS
DE PAELLES I SOPAR
COMENÇA LA FESTA MORA I
CRISTIANA
C/ Colón

Qui guanye el concurs rebra un pernil i una
botella de vi.
Quota d’inscripció: 30€ per paella per a 10
persones. (20€ la inscripció i 10€ la fiança). Es
facilitaran els ingredients de la paella, la sorra
i la llenya. La paella i els trespeus són per
compte dels participants. La fiança la tornarà
l’Associació de Moros i Cristians en el moment
en que queden replegades totes les restes de
les fogueres.
Lloc d’inscripció: al DIGA’M de l’Ajuntament de
Picanya
Data d’inscripció: Des del 25 de juny fins al 3
de juliol.
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya des del 25 de juny fins al 3 de juliol. Les
persones no inscrites sols tindran dret a mobiliari si és el cas que sobren existències.

Amenització de xarangues recinte
penyes.

00.30h
PREGÓ INTERPENYES FESTES
2018
Pl. País Valencià

DIVENDRES 6 DE JULIOL
19.30h
2a MOSTRA DE GIMNÀSTICA
RÍTMICA

a càrrec del Club de Picanya
Pl. País Valencià.
Les gimnastes del club presentaran
al públic un variat repertori de
balls, entre els quals s’inclouran
els exercicis realitzats aquesta
temporada.

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
C/ Colón.

IMPORTANT: Per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya des del dia 25 de juny fins 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 moment de fer la reserva. Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.

23.00h
Amenització de XARANGUES
01.00h
ENTRADA FALSA de Moros i
Cristians

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

01.30h
DISCOMÓVIL “FIVE 5”
Pl. Major

DISSABTE 7 DE JULIOL
11.00h
JORNADA DE BTT PER A
MENUDES I MENUTS

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

12.00h
XARANGA
PENYES 10é ANIVERSARI
al recinte de les places.

22.30h
XXII GRAN ENTRADA DE
MOROS I CRISTIANS

Recorregut: C/ Colón, C/Jaume I,
C/Sant Josep, Pl/ País Valencià,
Pl/ Major.

00.45h
FESTA AMB
L’ORQUESTRA “LÍMITE”
Pl. País Valencià

AMB EL SUPORT DE:

nya 2018
DIUMENGE 8 DE JULIOL
10.00h
I JORNADA D’INICIACIÓ
AL BARRANQUISME: ràpel i
tirolina
Parc Jove
Edat: de 9 a 14 anys.
Inscripcions:
cabresdemuntanya@gmail.com

11.00h
FESTA INTERPENYES

paelles per a les penyes a la
Pl. Major i a la Pl. País Valencià

12.30h
BOMBOLLADA
FESTA PARTICIPATIVA DE LES
BOMBOLLES DE SABÓ
per a xiquetes i xiquets
Passeig de la Primavera

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. Cecilia” d’Alfafar. Eixida des de Pl.
Major 11, C/ Església, (encesa del fanalet) Pl.
Constitució, C/ Senyera, C/Marqués del Túria,
C/Salvador Martínez, C/Senyera , Av. 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)

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 AusiÀs, Av. l’Horta, Av.
Jaume I, C/ Sant Josep, Pl. País
Valencià.

22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT
Plaça País Valencià

IMPORTANT: Es muntaran taules llargues a la plaça,
d’accés lliure, fins completar aforament. No es farà
reserva nominal.
Es podrà accedir a les taules a partir de les
20:00h.
Per tal de fer una previsió i tindre mobiliari suficient, si teniu pensat assistir al sopar vos demanem
que vos inscriviu al DIGA’M de l’Ajuntament de
Picanya des del 25 fins al 4 de juliol.

22.30h
FESTIVAL DE FOLKLORE

Pl. País Valencià
Amb la participació de:
- Grup de Danses Tradicionals
l’Arenilla, de Borriana (Castelló)
- Grupo de Coros y Danzas Castiella, de Cabezón del Pisuerga
(Valladolid)

00.30h del 9 de juliol
CORDÀ TRADICIONAL

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

DILLUNS 9 DE JULIOL
20.00h
“PASSÀ” DEL QUADRET
de la Preciosíssima Sang

Recorregut: Pl Major 11, C/ Església, Pl Constitució, Av Ricard Capella, C/ Major, C/ Torrent ,
C/ St Francesc , C/ Dr. Herrero, C/ Preciosíssima Sang, C/Senyera, C/ Marques del Turia, Pl.
España, Av Sanchis Guarner, C/ Senyera , Pl.
Constitucio (Església), C/ Valencia, C/ Corts Valencianes, Passarel·la Maria Cambrils, Av Ricard
Capella, C/ San Francesc, C/ Torrent, C/ Major.

22.30h
ESPECTACLE
“ELS GRANS MUSICALS
DE BROADWAY”

interpretat per la Unió Musical i
l’Associació de Ballet de Picanya

(Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran cadires per
veure l’espectacle. Es podrà accedir a les CADIRES a
partir de les 20.00h).

01.00h a 1.45h del 10 de
juliol
COETÀ
al recinte de la coetà. Av. 9
d’Octubre
(darrere Parc Albízies)

DIMARTS 10 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.

20.00h
OFRENA DE FLORS

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

23.30h
CONCERT, BALL I FESTA AMB
LA MAGNÍFICA ORQUESTRA “LA
TRIBU” Pl. País Valencià
01.30h a 02.30h
Descans de l’Orquestra i ANIMACIÓ DE XARANGA
02.30h
Continuem la FESTA AMB
L’ORQUESTRA “LA TRIBU”
DIMECRES 11 DE JULIOL
DIA DE LA FESTA
11.30h
MISSA SOLEMNE A LA
PRECIOSÍSSIMA SANG
Església

13.00h
RECEPCIÓ a totes les entitats i
persones participants a la Festa
LLIURAMENT de les distincions
i medalles de la Vila
Al Centre Cultural

Es farà lliurament del llibre “Las Actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (1946-1948)”
de José Royo.
Vídeo homenatge a la Plaça País Valencià.

14.30h
MASCLETÀ

a càrrec de Pirotècnia Aitana
Barranc

18.30h
12a MOSTRA DE TEATRE I
MÚSICA DE CERCAVILA

Itinerari: CP Baladre (eixida), Av/ Generalitat
Valenciana, C/ Senyera, C/ Pilar, C/ Dr. Herrero,
C/ Colon, 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 12 DE JULIOL
DIA DEL GOS
11.00h
MISSA A LA PRECIOSÍSSIMA SANG
i a continuació BESAMANS
Església

12.00h
GYMKANA PER A PENYISTES
Penyes del 5é aniversari
C/ Senyera

17.00h
PASSACARRER amb XARANGA
Penyes del 5é aniversari

18.00h
DISCOMÒBIL TEMÀTICA
“CARNAVAL DE RÍO”
C/ Senyera
Penyes del 5é aniversari

18.00h
CURSA CICLISTA

61é Gran Premi Preciosíssima Sang
CIRCUÏT: Av. Ricardo Capella, Travessera de Diputació, C/ Alacant,
C/ València.

19.00h
BERENAR

per a totes les PERSONES MAJORS
de Picanya
Pl. País Valencià

IMPORTANT: Per al BERENAR cal inscriure’s al
DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya des del 29
de juny fins al 9 de juliol.

23.00h
ORQUESTRA “SIDERAL”

Plaça Major
Amb la col·laboració d’Interpenyes

02.00h

Tancament de l’activitat a les
casetes

DIVENDRES 13 DE JULIOL
23.00h
24é PICANYA ROCK
Carrer Alacant
Actuen:
RÀDIO RUDE
SIN PROPINA

DISSABTE 14 DE JULIOL
22.30h
VASKO VASSILEV
EN “CINEMA CONCERTO”

Pl. País Valencià
Vasko Vassilev és violí concertino de la Royal Opera House de
Londres, actuarà acompanyat per
la Banda Simfònica Unió Musical
de Benaguasil, dirigida per Vicent
Balaguer.

Les teues,
i les de totes i tots!
www.picanya.org

APPicanya

per a mòbils
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Carme Riera al
Centre Cultural de Picanya

Carme Riera rep el
premi Llig Picanya 2018
L’11a edició del Maig Literari
torna a unir autores i autors
amb públic lector

Tal

i com estava previst al programa del Maig
Literari 2018, el dimarts 15 de maig, el Centre Cultural de Picanya va acollir l’Acte de lliurament
de l’11a edició del premi Llig Picanya.
Amb un Centre Cultural ple, l’acte fou conduït per la
periodista picanyera Angèlica Morales i comptà amb
l’actuació del duo “De soprano y arpa” que interpretà diferents peces del seu repertori.
Com és habitual, Josep Almenar, Alcalde de Picanya
fou l’encarregat de lliurar a Carme Riera el guardó
del premi Llig Picanya amb el que el nostre poble,
anualment, reconeix a escriptores i escriptors de
gran trajectòria i que ja formen part de la història de
la literatura al nostre país com és el cas de la premiada enguany.
Les paraules d’agraïment de la premiada i una xicoteta entrevista a càrrec d’Angèlica Morales van donar
pas a la part més interesant d’este acte, aquella en
la que lectores i lectors poden intercanviar opinions i
idees amb l’autora. La part, on el Maig Literari, assolix el seu fonamental objectiu: afavorir eixe contacte
entre els dos vessants més importants de la literatura com són autors i autores d’una banda i lectores
i lectors. Preguntes, anècdotes, valoracions... van
anar succeïnt-se durant més de mig hora d’intens
intercanvi. Un intercanvi que encara fou més intens
i directe en la tradicional signatura de llibres a la fi
del debat.
Un maig atapeït de lletres
Com és habitual, el Maig Literari fou bastant més que
el premi Llig Picanya. Així vam poder disfrutar amb la
presentació de la novel·la negra “Alacrán enamorado” a càrrec del seu autor Salva Alemany.
També l’escriptora picanyera Carmen Amoraga ens
parlà de la seua darrera novel·la “Basta con vivir” i
així vam saber de les peculiars relacions entre esta
història i el nostre poble, sempre present als seus
llibres quasi com un protagonista més.
El mestre Alfred Ramos conduí una xicoteta xerradacol·loqui amb l’escriptora Mercé Viana que feu un
recorregut per tota la seua obra i parlà del treball de
la creació literària.
Els premis “Camí de la Nòria” de poesia celebraren
la seua 13a edició amb un homenatge al poeta Lluís
Alpera, present a l’acte, i amb la publicació d’un llibre recopilatori dels treballs guanyadors de les 12
edicions anteriors.
L’escriptora Gemma Pasqual fou l’encarregada de
cloure els actes d’este 11é Maig Literari i l’alumnat
de l’IES Enric Valor va plenar el Centre Cultural per
a escoltar-la parlar de llibres tan ben coneguts per
elles i ells com ara “Marina” o “L’últim vaixell”, la
seua darrera novel·la.
Quatre setmanes d’intensa programació literària
que han plenat el nostre poble de llibres, escriptors i
escriptores i esperem, noves vocacions de noves lectores i nous lectors.

Salva Alemany i Mar Sauret presentaren “Alacrán enamorado”

Carmen Amoraga i Julia Ruiz
presentaren “Basta con vivir”

Alfred Ramos i Mercé Viana al
Centre Cultural

Lliurament dels Premis
“Camí de la Nòria” de poesia

Gemma Pasqual parlà del seu treball
amb l’alumnat de l’IES Enric Valor

Naix el “Passeig de les Lletres”
Recull textos manuscrits d’autores i autors
com ara José Luis Sampedro o Enric Valor

El

dimarts 8 de maig quedà inaugurat, dins el programa del
Maig Literari 2018, el “Passeig de les lletres”, un recull dels
textos que durant anys i anys diferents escriptors i escriptores han
anant deixant als llibres d’honor de l’Ajuntament i la Biblioteca en
les seues visites al nostre poble.
L’acte d’inauguració comptà amb la presència de la Directora General de Cultura i Patrimoni l’escriptora picanyera Carmen Amoraga
donat que esta intervenció ha comptat amb el suport del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat.
Noms de gran prestigi
Este “Passeig de les lletres” conté textos manuscrits d’autores i autors que sumen vuit Premis Nadal, dos Premis Nacionals de Poesia,
tres Premis Nacionals de Narrativa, dos Premis Cervantes, un Premi Príncep d’Astúries, un Premi Nacional de Literatura Juvenil, tres
Premis de les Lletres Valencianes, un Premi Nacional de les Lletres,
vuit Premis Planeta... trobem noms de tant de prestigi com ara José
Luis Sampedro, Enric Valor, Ana María Matute, Elvira Lindo, Eduardo
Mendoza, Almudena Grandes, Joaquín Sabina, Santiago Posteguillo,
Maruja Torres, Juan José Millás, Dolores Redondo, Manuel Vicent,
Ferran Torrent, Luis García Montero, Manuel Vicent, Antonio Muñoz
Molina o Joan Pla.
Estima per la cultura
A l’avinguda Sanchis Guarner este passeig recull paraules eixides de
mans expertes, de mans que abans havien escrit llibres, cançons,
poemes, relats... que ja són part de la història de la cultura i serveix
com a homenatge a totes estes persones que, durant anys, ens han
visitat.
Un projecte obert que creixerà en els propers anys en els que el nostre poble, sens dubte, seguirà apostant per la cultura com a element
fonamental de la seua identitat.

Nou llibre amb les poesies
guanyadores del Premi
“Camí de la Nòria”
El

dimecres 23 de maig tingué lloc la 13a edició dels premis
Camí de la Nòria 2018. Este acte també va servir com a homenatge al poeta valencià Lluís Alpera, la glosa del qual estigué a
càrrec del també poeta valencià Jaume Pérez Montaner.
Llibre recopilatori
En este acte també es va presentar
el llibre editat per l’Ajuntament de
Picanya que recull les poesies guanyadores del Premi Camí de la Nòria
entre l’any 2006 i l’any 2017. Un total de 32 poemes que s’acompanyen
amb bona cosa de fotografies dels
diferents actes (homenatges, actuacions, recitals...) organitzats en estos
12 anys.
Este llibre es pot recollir gratuïtament a la Biblioteca Municipal.
Premis
En esta edició 2018, van repetir
premi tant Laura Cabedo Cabo com
Ricardo Ruiz Fran que van llegir les
obres premiades. També va obtindre
el premi Juan Molina Guerra que, des d’Ubrique, envià la seua
proposta poètica.
Una lectura de poemes de Lluís Alpera, que va cloure el mateix
poeta en persona, va tancar esta 13a edició del premi Camí de la
Nòria de poesia que en este 2018 va rebre prop de 90 propostes
poètiques diferents.

Urbanisme i obres

Aplicación de tratamientos
en el alcantarillado

Se intensifican los tratamientos
contra las plagas de verano

Obres al carrer
Verge del Carme

Entre los meses de abril y noviembre aumenta
la aplicación de medidas de control

Renovació de la xarxa d’aigua potable Desde
i millora d’accessibilitat als carrers
Verge del Carme i Vicent Serrador

S’aplicaran les mateixes solucions d’altres
carrers del nucli històric

Ja

estan en marxa les obres
de renovació de la xarxa d’aigua potable i millores
d’accessiblitat als carrers Verge
del Carme (números 1 a 15) i Vicent Serrador (tot el carrer).
Nova xarxa d’aigua potable
Com ja s’ha fet a altres carrers
del nucli històric, per part de
la companyia subministradora
d’aigua potable es va a procedir
a la renovació de tot el sistema
de distribució de l’aigua potable amb la instal·lació de noves
canonades. Donat que estem a
una de les zones més antigues
del poble, esta actualització de
la xarxa de subministrament mi-

llorarà, sens dubte, la qualitat
del servei i s’eviten avaries i pèrdues d’aigua.
Millores d’accessiblitat
Tot i aprofitant l’obertura d’obres
a estos carrers, i també com ja
s’ha fet a altres indrets de la xarxa urbana, es realitzaran treballs
de millora de l’accessiblitat amb
la renovació completa de les voreres. També es procedirà a la
construcció de plataforma única
de preferència per als vianants
als diferents creuaments. Esta
mateixa solució s’aplicarà també
al tram sense eixida de Vicent
Serrador i com en altres punts
del poble, als creuaments i el ca-

rreró sense eixida s’aplicarà una
solució de llambordes en lloc de
l’actual paviment d’asfalt. D’esta
manera, al final del carrer Vicent
Serrador es crearà una xicoteta
plaça que, donada la tipologia
de les cases al voltant, potenciarà el seu aspecte de carrer
tradicional.
La instal·lació de paviment
adaptat a les persones amb visió
reduïda (el conegut paviment
roig de punts) completarà la intervenció als creuaments que,
esta manera, milloraran de forma clara la seua accessibilitat
per a totes les persones.

Ayudas a la contratación
de personas desempleadas
Coches “cardioprotegidos” de Picanya

La

Policía Local de Picanya acaba de renovar
uno de los dos coches patrulla de que dispone para prestar servicio 24h al día los 365 días
del año.
Cardioprotegidos
Cabe destacar que los dos vehículos de la Policía Local cuentan con desfibriladores con los que atender
cualquier situación de parada cardíaca. Estos desfibriladores también se encuentran instalados en
diferentes centros municipales (Polideportivo,
Pabellón...) y el personal de estos servicios (así
como el de la Policía Local) ha recibido la correspondiente formación sobre su uso.

Charlas sobre seguridad
en internet en los colegios

En

Charla formativa

Ocupación

Seguridad

para la Policía Local

Nuevo vehículo de
la Policia Local

la tercera semana de abril, como cada año,
los servicios municipales han intensificado
los tratamientos contra las plagas. Este incremento en los trabajos de eliminación y prevención se mantendrá hasta finales
de noviembre.
Con estos trabajos se está insistiendo especialmente en los tratamientos para evitar la proliferación de mosquitos tigre, cucarachas y control de ratas con la aplicación de diferentes productos a imbornales y alcantarillado.
Tratamientos respetuosos
En el caso del mosquito tigre el tratamiento se seguirá realizando con Vectobac G, un tratamiento biológico que sólo afecta a
la larva del mosquito y respeta a otros insectos beneficiosos.
Colaboración ciudadana
Es necesario seguir insistiendo en que la cooperación por parte de vecinos y vecinas (especial
atención al agua encharcada) resulta fundamental para garantizar un mínimo éxito en el control
de plagas. En caso de detectar presencia de mosquitos-tigre o presencia anómala de otros insectos
u otras plagas (roedores) se debe telefonear al Ayuntamiento (tel. 961 594 460) para que la empresa encargada se
ponga en contacto con las personas interesadas y poder evaluar
cada situación.

las últimas semanas la Policia Local de
Picanya ha acudido a diferentes centros
educativos de nuestro municipio para ofrecer
charlas formativas sobre el uso responsable y
seguro de las tecnologías de la información. En
ellas los agentes han explicado al alumnado las
precauciones necesarias a la hora de navegar
por internet y, muy imporante, a la hora de compartir información personal (datos, imágenes,
claves...) en redes sociales, chats... Con estas
charlas se pretende concienciar a chicos y chicas
sobre la necesidad de mantener un principio de
prudencia en un entorno tan imporante en sus
vidas como es el mundo digital.

También ayudas a iniciativas emprendedoras

El

Ayuntamiento de Picanya ha vuelto a poner en marcha
una nueva edición del progama de ayudas a la contratación de personas paradas de nuestro municipio y también al
apoyo a las iniciativas emprendedoras.
En total se ofrecen un total de 25 ayudas, cada
una de ellas por un importe total de 1.200€.
Ayudas a la contratación
La primera modalidad de estas ayudas está destinada a empresas que contraten personas
desempleadass de Picanya (empadronadas antes de la publicación de la convocatoria), inscritas en el SERVEF cono una
antigüedad de un mínimo de tres meses.
Ayudas a las iniciativas emprendedoras
También serán objeto de ayuda las iniciativas emprendedoras destinadas a
tramitar altas en la Seguridad Social por
inicio de una actividad en el ámbito del
RINDA radicada en Picanya o siendo la
persona titular empadronada en Picanya.
Este alta tiene que ser entre el 1 de enero
y el 15 de noviembre de 2018. Se considerará como fecha de inicio de la actividad la
que conste en la Declaración de Alta en lo
Censo de Obligados Tributarios (Mod. 036
o Mod. 037).
Más información web municipal:
www.picanya.org
y Agencia de Desarrollo Local (CDL Alquería de Moret) Tel. 961 594 460.
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Luis y Adrián Senent
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Este estiu la piscina estrena nova
il·luminació interior

Continúan los éxitos de los
hermanos Senent en judo

Desde el nivel autonómico al internacional

Les piscines lúdiques del Poliesportiu Luis
obrin amb importants novetats

Nous llums interiors, aparcament, nou horari
nocturn, nou abonament individual, aquagym...

El

passat divendres dia 1 de
juny obriren, les piscines
lúdiques del Polieportiu. En este
2018, la instal·lació presenta importants novetats.
Nou aparcament per a 100 cotxes
Està disponible el nou aparcament situat a la zona nord del
Poliesportiu Municipal. Esta nova
àrea ofereix un total de 100 places d’aparcament.
Nou horari nocturn
Les piscines lúdiques oferiran, en
les nits de dissabte, horaris especials fins a la una de la matinada.
Nou abonament individual
En este 2018 estarà a la venda un

nou abonament individual, que
se suma al familiar ja existent, i
que permetrà accedir sense limitacions per un preu de 51€.
Aquagym
Les piscines lúdiques oferiran
sessions d’Aquagym durant els
mesos de juliol i agost.
Nou mòdul d’accés
Des de la reforma integral de la
piscina del Poliesportiu Municipal
i la seua transformació en zona
de piscines lúdiques el nombre
de persones usuàries d’aquestes
instal·lacions ha crescut de forma
molt significativa estiu rere estiu.
Per aquesta raó, s’ha aprofitat

l’aturada d’hivern de la instal·lació
per a la construcció d’un nou mòdul en la zona d’accés destinat a
millorar el procediment de venda
d’entrades i l’agilitat i seguretat
de tot el procés.
Noves taules a la pinada
A la zona de la pinada del poliesportiu s’ha procedit a la
substitució de les taules de pedra per unes noves taules de
metall i ciment. Les taules de
pedra presentaven ja un cert
nivell de deterioració pròpia de
l’intens ús i el pas del temps.
Informació completa al web
municipal: www.picanya.org

Rubén Iranzo a la
selecció espanyola

Emma Jiménez

Emma Jiménez triomfa al
Rubén Iranzo ja guanya títols
(també) amb la selecció espanyola provincial d’atletisme

Als

títols aconseguits en esta 2017-2018
amb el València CF (des de les competicions locals al torneig Internacional European
Challenge 2018 o la disputa de les semifinals del
Singapore International Soccer a Àsia), i amb la
Selecció de la Comunitat Valenciana, ara el jove
futbolista picanyer Rubén Iranzo ha sumat el seu
primer títol amb la Selecció Espanyola U15 el Trofeu Miquel Malbo a Madrid.
Impressionant palmarés i resultats que ens parlen d’una consolidada trajectòria d’este jove futbolista del nostre poble.

36a Setmana Esportiva

Com

cada temporada, l’esport
escolar, ha tingut la seua
cita més important en la Setmana Esportiva. Enguany, la 36a edició ha tingut
lloc entre el 28 de maig i el 2 de juny.
Les diferents escoles esportives municipals i els departaments d’educació
física dels centres educatius del nostre
poble posen el punt i final a tot un any
d’entrenaments, esforç i millora. Xiquiritme, ball modern, escacs, patinatge,
rítmica, judo, tenis, atletisme... han estat les especialitats en les que menudes
i menuts han demostrat la seua progressió al llarg de tota esta temporada.

Senent Soriano y Adrián Senent Soriano son dos hermanos picanyeros que, desde hace años, apuntan muy alto
en el exigente mundo del judo de competición. Este año, en categoría
cadete (e incluso compitiendo en categoría júnior, han continuando
sumando nuevos éxitos. Luis ha conseguido tres medallas en la Super
Copa de España (oro en Alicante), un segundo puesto en el Campeonato de España dos novenos puestos en la Copa de Europa. Adrián
ha formado parte de la selección española cadete y ha participado en
las copas de Europa de Fuengirola (Málaga) y Follonica (Italia) y Open
Internacional de Eslovenia. Medallas en la Super Copa de España y el
título de los interprovinciales de la Comunidad Valenciana también
forman parte de su currículum esta temporada.

Equipo juvenil del
CD Juventud Picanya

El Juventud Picanya
sube a nacional
El

equipo juvenil del CD Juventud Picanya cierra la temporada
con un muy meritorio ascenso a la categoría de Liga Nacional
de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Después de
una gran temporada regular los picanyeros resolvieron su eliminatoria de ascenso “a la heróica” con un segundo partido en Alicante
donde remontaron un 2-0 al descanso en inferioridad numérica.
www.picanyabasquet.net

Emma

Jiménez García, picanyera de
tan sols onze anys, està quallant una espectacular temporada a l’atletisme
de formació a nivell provincial i també interprovincial. Membre del Club d’Atletisme Torrent
en esta temporada 2017-2018 ha sumat (a més
d’un bon nombre de medalles a diferents proves) els títols oficials de Campiona Provincial (i
interprovincial amb la Selecció Valenciana) de
Salt de Longitud i 60m tanques i subcampiona
provincial de velocitat (60m) i també en proves
combinades.

Equip senior
Picanya Bàsquet

Les dones del Picanya
Bàsquet fan història

Aconsegueixen el subcampionat
provincial en la categoria Preferent

Per

primera vegada en la història del nostre poble, un equip
integrat per dones (senior) del nostre poble ha aconseguit
fer-se amb un títol provincial en un esport d’equip. Les dones del
Picanya Bàsquet han fet història del nostre poble en aconseguir un
meritori subcampionat provincial en categoria preferent i a més, la
jugadora picanyera Cèlia Ciscar es feu amb el títol d’MVP de la Federació Valenciana de Bàsquet com a millor jugadora de la temporada.
Un altra fita, que ens parla de com, malgrat les dificultats, pas a pas
les dones del nostre poble es van incorporant de forma decidida a la
pràctica esportiva de competició. La diferència continua sent molt
gran però èxits com este han d’animar a la continuitat de les joves
esportistes del nostre poble que no han d’abandonar la pràctica esportiva en arribar a l’edat adulta.

