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Inclou el programa de les

Festes Majors de Picanya 2019
Del 28 de juny al 13 de juliol

La llista del PSPV-PSOE obté 11 regidores i regidors (2 més que l’anterior legislatura) 
mentre Compromís i Partit Popular baixen a 2 i Ciutadans es manté també amb 2 

Almenar suma el 54’7% dels vots  
i renova com a Alcalde de Picanya
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El 26 de maig al nostre poble celebràrem elec-
cions locals i la llista del PSPV-PSOE encap-

çalada per Pepe Almenar amplià notablement la 
seua majoria. La formació socialista aconseguí un 
total de 3.283 vots (54’7% dels emesos) cosa que 
suposa l’obtenció d’11 regidors i regidores del to-
tal de 17 que formen el plenari tot i guanyant 2 
regidors respecte de l’anterior legislatura. La can-
didatura de Pepe Almenar malgrat el descens en la 
participació (67’75%) va sumar 209 vots més i vuit 
punts percentuals més de vot emés.
En quant a la resta de forces polítiques destaquen 
les davallades de Partit Popular amb 389 vots 
menys i Compromís amb 359 vots perduts. Resul-
tats que suposen la pérdua d’un regidor per part 
de cadascun d’estos partits que passen de 3 a 2 
regidors. Ciutadans manté els seus dos regidors 
amb 771 vots, (127 més que a les anteriors). Uni-
des Podem-EU no obtingué representació (no en 
tenia) i baixà de 306 a 186 vots.
Nova corporació
En esta nova corporació 2019/2023 el Ple de 
l’Ajuntament de Picanya estarà format per: Pepe 
Almenar (Alcalde), Rosi González, Guillem Tortosa, 
Elena Ruiz, Mario Guillén, Delia López, Albert San-
chis, Patricia Salgado, Asdrúbal Ferrer, Rosa Alejos 
i Fernando Lara (en representació del PSPV-PSOE), 
Helena Ferrando i Xavier Rius (en representació 
de Compromís), Angel Javier Montero i Dolores 
Pellicer (en representació del Partit Popular) i Ma-
ria José Royo i Diego Soriano (en representació de 
Ciudadanos).  

En estos últimos meses en nuestro municipio también 
se han celebrado elecciones generales (congreso y se-
nado), elecciones autonómicas y elecciones europeas. 
En las elecciones generales y autonómicas del 28 de 
abril, con un participación que superó el 80% el PSPV-
PSOE fue la lista más votada. En las generales la lista 
socialista ganó tanto en las candidaturas al congreso 
como al senado. En las autonómicas el PSPV-PSOE tam-
bién ganó, algo que no ocurría desde al año 2003 dado 
que en 2007 y 2011 había ganado el Partido Popular y 
en 2015 fue la coalición Compromís.
Las elecciones europeas del 26 de mayo 
también fueron ganadas por el PSPV-PSOE 
de forma muy amplia por delante de Ciu-
dadanos y Partido Popular.

El PSPV-PSOE también gana  
generales, autonómicas y europeas

Altres eleccions

Resultats eleccions municipals del 26 de maig de 2016
Vots emesos

Distribució de regidores i regidors

Nova corporació municipal 2019/2023

Vídeo disponible a:
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Joves

Un mural d’homenatge a la pau,  
la convivència i la lluita per 
l’educació per a totes i tots
L’alumnat del Projecte Pigmalió de l’IES Enric Valor 
col·laborà amb els artistes Christian Quesada i Laura Salido
A   un dels murs dels frontons de l’IES Enric Va-

lor ja podem gaudir del mural confeccionat 
pels joves artistes picanyers Christian Quesada i 
Laura Salido amb la fonamental col·laboració de 
l’alumnat del projecte Pigmalió de l’IES Enric Va-
lor. De fet, este projecte va nàixer com a resum 
de tot allò que s’havia treballat a este projecte 
relacionat amb la convivència, el respecte, la to-
lerància... fou el propi alumnat el que va proposar 
la figura de la jove activista i premi Nobel Malala 
Yousafzai com a motiu fonamental del mural. Un 
mural en el que a més del retrat de Malala veiem 
els dibuixos realitzats pel propi alumnat de l’IES i 
on es conta la vida d’esta jove lluitadora. 

Malala Yousafzai
Malala és una activista, bloguera i estudiant uni-
versitària que va nàixer al  Pakistà. El seu activisme 
a favor dels drets civils, especialment dels drets 
de les dones i, en concret, el dret de les xiquetes 
a l’educació, va convertir-la en objectiu de l’odi 
dels talibans i fou víctima d’un terrible atemptat 
al 2012 quan tenia 15 anys i en el que, per ben 
poc, no va perdre la vida. Una volta recuperada no 
dubtà en continuar amb el seu treball i la seua llui-
ta i el seu exemple la feren mereixedora del Premi 
Nobel de la Pau l’any 2014, tot i convertint-se en 
la persona més jove en guanyar este premi en tota 
la història. 

Nou mural a l’IES Enric Valor

El diumenge 19 de maig la Plaça Major aco-
llí la 25a edició del Rastro Solidari. El Con-

sell Municipal de Solidaritat decidí que els fons 
recaptats es destinaren a pal·liar els efectes de-
vastadors del cicló Idai a Moçambic tot i donant 
suport als projectes que l’ONG Internacional 
Creu Roja manté a este país africà.
El cicló Idai, el pitjor dels darrers anys a la zona, 
va danyar infraestructures de comunicacions, 
habitatges, assentaments, centres de salut, es-
coles i extenses zones de cultiu. 
Al voltant d’esta 25a edició del Rastro Solidari, 
a més de l’actuació de la batukada Rasepe el 
mateix diumenge, s’organitzaren altres accions 
solidàries com ara espectacles de danses, des-
filades de moda índia... i un festival solidari de 
cors amb les actuacions dels cors de xiquets i 
xiquetes i de Mares i Pares de l’Escola Gavina, i 
també dels Cors de la Unió Musical de Picanya.
Més de 7.000 recaptats
La recaptació d’este 25é Rastro Solidari, suma-
des les quantitats aconseguides tant al propi 
Rastro com als diferents actes, va superar els 
7.000 euros.

El acto de entrega de los primeros premios 
“Concepción Aleixandre” tuvo lugar el jue-

ves 7 de marzo en el Centro Cultural y fue presen-
tado por la catedrática de bioquímica y biología 
molecular de la Universitat de València, Emilia 
Matallana, contando con la asistencia de la rec-
tora de la Universitat de València, Mavi Mestre 
entre otras personalidades. 
El premio en la categoria local fue para la Doctora 
Duna C. Roda Boluda, licenciada en geología por 
la Universitat Autònoma de Barcelona, becada en 
la University of California Santa Cruz, y máster en 
la University College London.  
En la categoría Comunidad Valenciana el premio fue 
para la Doctora Emilia Morallón Núñez. Doctora en 
Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante.
El jurado también otorgó una mención honorífica 
por su destacada trayectoria a la Dra. María Blas-
co Marhuenda, bióloga molecular, directora del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
El objetivo de estos premios anuales convocados 
por el Ayuntamiento de Picanya es ser estímulo y 
reconocimiento al trabajo de las mujeres en el ám-
bito de la ciencia en la Comunidad Valenciana.

PremiadasRastro Solidari 2019

Pràctiques professio-
nals per a estudiants a 
l’Ajuntament
Un any més, l’Ajuntament de Picanya i la Diputació de Va-

lència han convocat 18 beques amb la finalitat de la for-
mació dels i les estudiants del nostre poble mitjançant l’aplicació 
pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua forma-

ció 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 es-
tes beques foren: posseir  veïnat administra-

tiu en algun municipi de la província de Valèn-
cia, 18 anys complits i trobar-se cursant algun dels 

ensenyaments indicats a les bases de l’oferta. Primeros premios  
Concepción Aleixandre 

El Rastro Solidari envia 
ajut a Moçambic 

L’actualitat municipal  
ara també per Instagram 

Amb l’objectiu d’acon-
seguir donar la 

màxima difussió, transparència i 
participació a les activitats socials 
del nostre poble, l’Ajuntament de 
Picanya va obrir a finals de gener 
un nou perfil a la coneguda xarxa 
social Instagram. 
Com en el cas de Facebook i 
Twitter esta és una pàgina ober-
ta on, des de l’Ajuntament es 
donarà difussió de les activitats 
socials, culturals, esportives i 
festives del nostre poble així 
com a tota aquella informació 
que es puga considerar d’interés 
per a la ciutadania.
Canal obert
Com en el cas de les pàgines a 
facebook i twitter esta plana 
d’Instagram també serà una via 
de recollida d’opinions i valora-
cions de la ciutadania així com canal d’atenció directa.
Podeu seguir el compte d’Instagram de l’Ajuntament de Picanya tot 
i escanejant el codi QR amb el vostre telèfon mòbil.

Des de finals de gener l’Ajuntament 
manté un compte a esta coneguda 
xarxa social

Solidaritat i igualitat
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Nou aspecte del pati de  
l’Escola Ausiàs March

Al mes de juliol, al CP Baladre, té lloc una nova 
edició de l’Escola d’Estiu Municipal i, com 

cada any, ofereix tot un seguit d’activitats cultu-
rals, esportives, excursions... a menudes i menuts. 
Vint anys
Ja són vint anys des que l’Ajuntament de Picanya 
va encetar aquest nou projecte educatiu. Una ini-
ciativa que s’ha confirmat com una excel·lent alter-
nativa per al mes de juliol, eixe mes en el que les 
vacances de menudes i menuts plantejaven un se-
riós 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 iniciati-
ves com aquesta que arriben ja a les dues dècades 
de vida.

Ara fa quaranta anys, al 1.979 obria les seues 
portes l’Escola Ausiàs March, aleshores, 

picanyers i picanyeres es referien a este centre com 
“l’escola nova”. Ara, en este 2019 l’escola Ausiàs March 
ja no és nova, però, després de les darreres interven-
cions és, clarament, una escola renovada. 
Nou accés
Alumnat, professorat i pares i mares ja poden disfrutar 
del nou accés amb una coberta de la part inicial del pati 
amb un sostre que connecta els dos edificis de l’escola 
(en dies de pluja l’accés de l’alumant d’infantil al menja-
dor era complicat) i també ofereix, a l’exterior del pati, 
una zona d’espera per a pares i mares molt més còmo-
da (a l’ombra) i més segura tot i evitant el perill de la 
proximitat de la calçada i el tràfic de vehicles.
Ascensor
El programa Edificant també ha permés la instal·lació 
d’un ascensor a este centre, l’únic públic que encara 
no disposava d’este servei.
Pista esportiva coberta i nova tanca perimetral
També s’ha procedit a la renovació de les pistes espor-
tives i a cobrir una d’elles amb un sostre que permetrà 
l’activitat física (o simplement disfrutar del pati) sense 
haver de patir per l’oratge (pluja, xafagor, vent...). Tam-
bé ha estat renovada la tanca perimetral.

Punt d’encontreEscola d’Estiu 2018

Una escola renovada 
L’escola Ausiàs March estrena nou accés, nova 
pista coberta, nou ascensor, nova il·luminació...

Abierto el aparcamiento 
público detrás del  
Mercado Municipal
Ya se han alquilado más de 100 plazas

Primera fase del Plan de  
Movilidad Urbana Sostenible
Abierta una primera fase  
de participación ciudadana

Mobilitat

Tots i totes som conscients de les dificultats 
i perills que planteja l’hàbit de dur a xi-

quetes i xiquets a escola amb el cotxe. Les portes dels 
centres educatius, a determinades hores, esdevenen 
una perillosa barreja de vehicles i persones.
Davant esta situació des de l’escola Baladre, alum-
nat, professorat i pares i mares han decidit fer un pas 
endavant i encetar un projecte novedós per a ofe-
rir a les famílies rutes segures que permeten, amb 
l’acompanyament de persones voluntàries, que xique-
tes i xiquets puguen arribar a l’escola caminant.
Punts de trobada
D’esta forma, des del centre i amb la col·laboració de 
diferents serveis de l’Ajuntament, s’han establert fins a 
set punts de trobada per a un total de quatre rutes. En 
estos punts, als horaris indicats, persones voluntàries 
acompanyaran a l’alumnat fins a la porta de l’escola.

A l’escola caminantVint anys d’Escola d’Estiu

El día 15 de mayo volvió a abrir el aparcamiento detrás del 
Ayuntamiento. Finalizado el procedimiento de liquidación del 

contrato con la anterior empresa concesionaria y establecido ya un 
nuevo contrato con una nueva empresa, desde este día 15 de mayo 
vuelve a estar en funcionamiento el aparcamiento público situado 
detrás del Ayuntamiento (acceso desde avenida Sanchis Guarner, 
detrás del Mercado Municipal).
Realizadas también diferentes mejoras, obras y reparaciones el apar-
camiento vuelve a dar servicios y ofrece tanto la posibilidad de acce-
so de forma puntual (como cualquier aparcamiento público) como 
la posibilidad de alquilar plazas (con opción de alquiler permanente 
o a turnos de 12 horas).
Los precios de estos servicios son:

A) Plazas en alquiler
Automóviles 24hores: 35 € al mes
Motocicletas y ciclomotores 24hores: 9 € al mes
Vehículos automóviles de 08:00 a 20:00hores  
de lunes a domingo: 25€ al mes
Vehículos automóviles de 20:00 a 8:00hores  
de lunes a domingo: 25 € al mes

B) Plazas de acceso libre
La primera hora es gratuita. A partir de esa primera 
hora el precio es de UN CÉNTIMO por minuto (+IVA).

Para solicitar el alquiler de las plazas sólo hace falta presentar la co-
rrespondiente instancia al servicio DIGA’M del Ayuntamiento y pro-
ceder a la tramitación.

La movilidad urbana soste-
nible es, sin duda, uno 

de los grandes retos a los que se 
enfrentan pueblos y ciudades. 
La innegable necesidad de opti-
mizar nuestros desplazamientos 
para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y de los 
combustibles fósiles, hace muy 
necesario el repensar nuestra 
forma de desplazarnos especial-
mente en los movimientos pen-
dulares, aquellos que se realizar 
a diario para ir i volver al trabajo, 
al colegio, etc.
Primera fase de participación
En este momento ya está en 
marcha una primera fase de 
participación ciudadana en la 
que a través de una encuesta 
(disponible on-line en la pági-
na web y también en papel en 

Ayuntamiento, biblioteca...) y 
también mediante reuniones 
con diferentes colectivos se va a 
proceder a realizar una recogida 
de datos para realizar un diag-
nóstico de la situación actual.

P

Rampa de acceso en  
Av. Sanchis Guarner
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Festes Majors de Picanya 2019

AMB EL SUPORT DE:

PUNT 
VIOLETA

A LES FESTES donem un pas més 

cap a la IGUALTAT, EL RESPECTE,  

LA CONVIVÈNCIA...

RESPECTA #AgressionsSexistesNo

Ubicació: C/ Senyera (darrere de la Biblioteca)

Calendari: 4 a 9 i 11 de juliol 

PER UNES FESTES SALUDABLES

+ LLIURES 

- ALCOHOL

Teua és la decisió.

DIVENDRES 28 DE JUNY
19:00h 

TEATRE al Centre Cultural 
“LA RATONERA” 
Mostra del curs infantil PICANYA 
TEATRO i adaptació del clàssic 
HAMLET de William Shakespeare. 
Direcció: Alabama. 

DISSABTE  29  DE JUNY
De 9.00h a 21.00h 

VI TORNEIG DE FUTBOL 7 
Poliesportiu municipal
Inscripcions a: cdj.picanya@gmail.
com 

21.30h 
SOPAR D’ENFAIXAT  
a la Pl. País Valencià
Es muntaran taules llargues a la 
plaça. Es podrà accedir a les taules a 
partir de  les 20.00h  
Reserva de TAULA I CADIRES des 
del 25 fins al 27 de juny. 
Lloc de reserva: al DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya

23.00h 
FESTA DE L‘ESCOLA DE BALLS 
DE SALÓ I RITMES LLATINS DE 
PICANYA:  
“COLORS DEL CARIB” 
Pl. País Valencià
et proposem que vingues vestit/da 
amb roba que evoque els colors del 
Carib. 
Exhibicions de ball – Lliurament de 
diplomes i ball col·lectiu
Actuació musical del grup  
AR-Latin Ensemble i animació. 

DILLUNS 1 DE JULIOL
19.30h 

FESTA LITÚRGICA DE  
LA PRECIOSÍSSIMA SANG 
Missa solemne
Església.

22.00h 
PASSEJÀ DE COETS AMB TENALLA
acompanyant a la Preciosíssima Sang  
pel recorregut de la Processó. 

DIMARTS 2 DE JULIOL 
10.00h  

7é CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG 
Poliesportiu. 

16.00h  
4t TORNEIG DE PILOTA  
FESTES DE PICANYA 
Carrer Major i Sant Francesc. 
2 categories: A.- Menors de 16 anys 
i B.-Majors de 16 anys    
Inscripcions al: TF 616714996 

18.00h 
ACTUACIONS  del grup de 
TEATRE de PERSONES MAJORS i 
BALLA PICANYA  
Centre Cultural

DIMECRES 3 DE JULIOL
10.00h

7é CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG 
Poliesportiu

19.00h  
3a CURSA INFANTIL CAIXA RURAL 
TORRENT  
Av. Generalitat Valenciana
Diferents curses per categories de 5 a 
14 anys. 
Inscripció: www.cronorunner.es i a 
la línia d’eixida de la cursa.

DIJOUS 4 DE JULIOL 
10.00h

7é CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG 
Poliesportiu

12.00h
Inici de l’activitat festiva  
de les casetes de les Penyes. 

19.30h
3a MOSTRA DE GIMNÀSTICA 
RÍTMICA
a càrrec del Club GR Picanya 
Pl. País Valencià 
Les gimnastes del club presentaran  
al públic un variat repertori amb els 
exercicis  realitzats esta temporada.

20.30h
GRAN CONCURS DE PAELLES I 
SOPAR
C/ COLON
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA
Reserva de TAULES I CADIRES PER A SO-
PAR A LA FRESCA, (25 juny a 2 juliol) 
INSCRIPCIONS DE PAELLES fins 4 juliol, a 
les 14.00h 
Lloc de reserva i inscripció: al 
DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya
Qui guanye el concurs de PAELLES 
rebrà un pernil i una botella de vi. 
*Per participar al concurs, la paella s’ha 
de cuinar amb els ingredients facilitats per 
l’organització. Les paelles que afegeixen altres 
ingredients no participaran al concurs. 
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 (hora límit: 24h). 

23.00h 
PREGÓ INTERPENYES FESTES 
2019  
Pl. País Valencià.

22.00 a 2.00h 
Ambientació musical  
X Aniversari Penya TUAREG

DIVENDRES 5 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.

21.30h 
SOPAR D’OLLETES 
FESTA MORA I CRISTIANA 
C/ Colón. 
Reserva de TAULA I CADIRES PER A 
SOPAR A LA FRESCA, del 25 de juny  
fins al 3 de juliol. 
LA RACIÓ D’OLLETA té un PREU d’1€ 
i pots comprar el tíquet fins el 5 de 
juliol, a les 14h.
Lloc de RESERVA DE TAULES  i com-
pra de TÍQUETS per a l’OLLETA: 
al DIGA’M de l’Ajuntament de 
Picanya.

23.00h 
Amenització de XARANGUES

00.00h 
ENTRADA FALSA MOROS I CRIS-
TIANS  
Recorregut: Pl. País Valencià, C/ 
Sant Josep, Av. Jaume I, C/Bonavis-
ta, C/ Torrent, Pl. País Valencià
*Convidem al veïnat del recorregut a 
banyar amb aigua als participants. 

01.00h 
FESTA AMB L’ORQUESTRA “SU-
PERMAGIC”  
Pl. País Valencià

DISSABTE 6 DE JULIOL 
10.00h 

MELÉ DE PETANCA 
Poliesportiu Municipal 
Inscripcions fins 30 de Juny al  
tel. 606624222 
Grupo Recreativo Deportivo Picanya 

11.00h 
JORNADA DE BTT PER A  
MENUDES I MENUTS 
Parc Albízies 
Circuit de bicicleta de muntanya. 
Edat: de 5 a 14 anys

11.00h a 14.00h 
CELEBRACIÓ X ANIVERSARI Penya 
TUAREG
Pl. Major
De 17.00h a 21.00h 
Continuació de la celebració X Ani-
versari Penya TUAREG al Parc Jove

19.30h. 
Passacarrer de Grups de Danses 
Recorregut: Escola Ausiàs March, Av. l’Horta, 
Av. Jaume I, C/Sant Josep, Pl. País Valencià, 
Pl. Major.

20.00h 
FESTIVAL DE FOLKLORE 
Pl. País Valencià
 Amb la participació de:
 - Algadins Grup de Danses 
d’Algemesí.
 - Grupo Folclórico Virgen de la Salud  

de Vélez-Rubio (Almeria) 
22.30h 

XXIII GRAN ENTRADA  
DE MOROS I CRISTIANS
Recorregut: C/ Colón, Av. Jaume I, 
C/Sant Josep, Pl. País Valencià, Pl. 
Major.

00.30h 
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major 

DIUMENGE 7 DE JULIOL 
10.00h 

II JORNADA D’INICIACIÓ AL  
BARRANQUISME 
Parc Jove 
RÀPEL I TIROLINA.  Edat: de 9 a 14 
anys.  
Inscripcions: cabresdemuntanya@
gmail.com 

11.00h 
FESTA INTERPENYES
paelles per a les penyes
Pl. Major i Pl. País Valencià

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

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

20.30h
CERCAVILA  DEL FANALET 
Acompanyats per Tabal i Dolçaina. 
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. 
Mª del Puig i recinte de la coetà.
21.00h a 21.30h 
COETÀ INFANTIL  
Recinte de la coetà   
(Av. 9 d’Octubre -darrere Parc Albí-
zies)

21.30h  
CERCAVILA  DEL FANALET 
acompanyats per Tabal i Dolçaina. 
Regrés  des del recinte de la coetà, 
Av. Sta. M. del Puig, C/Tenor Salvador 
Alejos, Av. Sanchis Guarner,  C/ Esglé-
sia, Pl. Major 11.

00.30h del 8 de juliol 
CORDÀ TRADICIONAL 
Recinte de la coetà  
(Av. 9 d’Octubre -darrere Parc Albi-
zies) 
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Festes Majors de Picanya 2019

www.picanya.org

Festes a plaça plena! 

CINEMA D’ESTIU a les 22.30h, a la Pl. País Valencià DIMECRES 17 DE JULIOL
Pel·lícula: CAMPEONESDIJOUS 18 DE JULIOLPel·lícula: UN MONSTRUO VIENE A VERME

DIMECRES 24 DE JULIOL
Pel·lícula: FUTBOLÍSIMOSDIJOUS 25 DE JULIOLPel·lícula: EL MEJOR VERANO DE MI VIDA

DILLUNS 8 DE JULIOL 
13.00h 

AUDICIONS 
del Curs Internacional de Música, 
obertes al públic, a l’Alqueria de 
Moret.

19.00h 
8a CONCENTRACIÓ DE 
VEHICLES SENSE MOTOR 
per a menors de 8 anys.  Parc Infantil 
del Passeig de la Primavera. VINE AMB 
EL TRICICLE, amb el patinet, amb el 
correcorredors, amb els patins, carro de 
nadons... després de l’esforç hi haurà 
refresquet i roses per als participants.  
“Taller de fer mesuretes de roses” 
Pinta la teua pròpia mesureta

20.00h 
AUDICIÓ 
Curs Internacional de Música, obertes 
al públic, al Parc Europa

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/ S. Francesc ,  C/ Dr. 
Herrero, C/ Preciosíssima Sang, C/
Senyera,  
C/ Marques del Túria, Pl. España, 
Av Sanchis Guarner, C/ Senyera , Pl. 
Constitució,  
C/ Valencia, C/ Corts Valencianes, 
Passarel·la Maria Cambrils, Av  Ricard 
Capella, C/ San Francesc, C/  Torrent, 
C/ Major.

22.30h 
ESPECTACLE  “QUEEN”  
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.
Pl. País Valencià    

01.00h a 1.45h del 9 de juliol  
COETÀ 
Recinte de la coetà. Av. 9 d’Octubre 
(darrere Parc Albizies)

DIMARTS 9 DE JULIOL
12.00h 

LLIURAMENT DE PREMIS ALS ES-
PORTISTES I CLUBS DESTACATS 
EN LA TEMPORADA 2018/2019 
Centre Cultural

13.00h 
AUDICIONS 
del Curs Internacional de Música, 
obertes al públic, a l’Alqueria de 
Moret.

16.00 – 21.00 
UNFLABLES AQUÀTICS, FESTA 
DE L’ESCUMA, SUPER TOBO-
GANS D’AIGUA DE 50 ME-
TRES... 
Parc Europa – C/ Hospitalaris. 
Vine amb roba de bany i participa.

20.00h 
AUDICIÓ 
del Curs Internacional de Música al 
Passeig de la Primavera, oberta al 
públic.

20.00h 
OFRENA DE FLORS
Eixida: Pl. de l’Ajuntament. Recorre-
gut:  
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 
“MONTECARLO” 
Plaça País Valencià

DIMECRES 10 DE JULIOL 
– DIA DE LA FESTA - 
11.30h 

MISSA SOLEMNE  A LA PRECIOSÍSSIMA 
SANG 
Església 

13.00h 
Centre Cultural
RECEPCIÓ 
a totes les associacions, col·lectius i 
persones participants a la festa. AU-
DICIÓ del Curs Internacional de Músi-
ca. LLIURAMENT DE LES DISTINCIONS 
I MEDALLES DE LA VILA. Presentació 
i lliurament del llibre “NOTICIAS DE 
PICANYA EN LA PRENSA DE VALENCIA 
(1911 - 1936)” Recopilació de José 
Royo. 

14.30h 
MASCLETÀ 
a càrrec de la Pirotècnia AITANA  
Barranc  

19.00h 
13a MOSTRA DE TEATRE I 
      MÚSICA DE CERCAVILA 
Itinerari: CP Baladre, Av/ Generalitat 
Valenciana, C/ Senyera, C/ Pilar, C/ Dr. 
Herrero,  
C/ Colón, C/ Torrent, C/ Sant Francesc, 
C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, Pl. País 
Valencià.

22.30h. 
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA 
SANG  
En acabar la Processó els grups de 
folklore ballaran el Bolero de la Sang.
Final pirotècnic. 

DIJOUS 11  DE JULIOL 
-DIA DEL GOS-
11.00h 

MISSA A LA PRECIOSSIMA SANG 
i a continuació  BESAMANS   a 
l’Església.

13.00h 
AUDICIONS 
del Curs Internacional de Música, 
obertes al públic, a l’Alqueria de 
Moret.

17.30h a 21.30h 
Festa Interpenyes 
amb amenització musical
C/ Senyera

19.00h. 
BERENAR 
per a totes les PERSONES MAJORS  
de Picanya a la Pl. País Valencià.
IMPORTANT: Per al BERENAR  cal 
inscriure’s al DIGA’M de l’Ajuntament 
de Picanya des del 25 de juny  fins al 
9 de juliol.
Amenitzarà el berenar el TRIO BRI-
LLANTINA

20.00h 
AUDICIÓ 
Curs Internacional de Música
Templet dels Amants - Av. Sanchis 
Guarner

23.00h 
Nit de cloenda d’ INTERPENYES 
amb espectacle i festa a la Pl. Major. 

02.00h 
Tancament de les casetes de les 
penyes. 

DIVENDRES 12  DE JULIOL
18.00h 

Exhibició de  
CALISTENIA I STREET 
WORKOUT 
Parc Jove

20.00h 
Concert de VASKO VASSILEV 
amb els músics de CHAMBAO
Pl. País Valencià 

22.30h 
25a Edició PICANYA ROCK 
Parc Europa (pistes de bàsquet).   
Actuen: 
UZZHUAÏA 
JOLLY JOKER 
ROCKBENDER 

DISSABTE 13 DE JULIOL
19.30h 

COLORS RUN
Eixida i arribada Av. Sta. Maria del 
Puig. 
Inscripcions fins al 5 de Juliol al Casal  
Falla Sta. Maria del Puig. (Dilluns, 
dimecres i divendres de 19.30 a 
21.00h.) 
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Nou mural a la Pl. 
del País Valencià

El premi Llig Picanya reconeix 
la trajectòria de Rosa Montero
El Centre Cultural es va plenar per a retre homenatge  
a la periodista i escriptora

Actuació a la Plaça 
del País Valencià

Culltura

Rosa Montero al  
Centre Cultural de Picanya

El “Murigami” que  
completa l’escenari

Punt de lectura a 
l’avinguda l’Horta
A l’avinguda l’Horta ja podem disfrutar del nou 

racó de lectura. Esta és una proposta desti-
nada a fomentar l’estima pel món dels llibres i de 
la lectura. Sobre un xicotet terreny s’han instal·lat 
cinc cadires individuals i un xicotet armari d’obra 
destinat a contenir llibres. La idea és oferir un espai 
on poder llegir i compartir llibres. 
La paret que recau sobre este espai ha estat deco-
rada amb un mural obra dels joves artistes Chris-
tian Quesada i Laura Salido que han il·lustrat el 
mur amb frases que ens parlen de la importància 
del llibre i la lectura i que es veuen completades 
amb l’ombra de diferents personatges asseguts 
a les cadires.

Ja podem admirar la nova peça que l’artista italià, 
veí del nostre poble, Giacomo Pennicchi ha pin-

tat a la Plaça del País Valencià i que rep el nom de “Mu-
rigami” (Mur+Origami). En esta nova intervenció Gia-
como ens proposa un joc de tridimensionalitat sobre la 
caixa de l’ascensor de la Sala d’Esposicions. Des del mur 
sobre la plaça veiem com unes làmines es van trans-
formant per mitjà d’un joc de papiroflèxia (Origami) en 
uns pardals de paper que volen entre una arquitectura 
il·lusòria cap a un univers obert a l’interior de l’edifici. 
Una proposta evocadora que completa la intervenció 
de renovació de l’escenari de la Plaça del País Valencià i 
l’ampliació de la Sala d’Exposicions.

Punt de lectura

Segona edició del  
Festival dels Horts
Música clàssica a l’Hort de Montesinos

Tal i com estava previst 
al programa del Maig 

Literari 2019, el dilluns 20 de 
maig, el Centre Cultural de Pi-
canya va acollir l’Acte de lliura-
ment de la 12a edició del pre-
mi Llig Picanya.
Enguany el Premi Llig Picanya 
va reconèixer la trajectòria de 
l’escriptora i periodista Rosa 
Montero que va recollir el 
guardó de mans de l’Alcalde de 
Picanya Pepe Almenar.
La vesprada va arrancar amb 
l’acte de signatura al Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament per a 
després realitzar una xicoteta 
visita al “Passeig de les Lletres” 
a l’avinguda Sanchis Guarner, 
on any rere any, van sumant-se 
autores i autors que van pas-
sant pel nostre Maig Literari. 

A les 18.30h i amb un Centre 
Cultural ple de dalta a baix 
s’obrí l’acte de lliurament del 
premi amb l’actuació de la 
companyia de dansa, Compa-
ñía Improvisada, que va inter-
pretar “Donde existe el cora-
zón”. Finalitzada l’actuació, la 
periodista picanyera Julia Ruiz 
fou l’encarregada de conduïr 
l’acte de lliurament del pre-
mi. Rosa Montero va recollir 
el guardó de mans de Pepe Al-
menar, Alcalde de Picanya.
L’acte va cloure amb una xe-
rrada-col·loqui amb l’autora 
que va parlar sobre el procés 
creatiu, els seus llibres, la seua 
vida, el periodisme, el món de 
la literatura... i tot allò que el 
públic va voler preguntar du-
rant prop d’una hora i mitja.

El teatre plenà  
carrers i places
7a edició de Giroscòpica

El 29 i el 30 de març el nostre poble acollí la 7a edició de la Fira 
Valenciana d’Arts de Carrer, GiroscòPICA. Durant 2 dies carrers 

i places foren escenari de 12 espectacles per a tots els públics i amb 
continguts molt variats: humor, música, malabars, dansa, circ... i per 
damunt de tot, art de carrer. Fins al nostre poble arribaren compan-
yies valencianes, d’altres comunitats autònomes i fins i tot interna-
cionals que presentaren els seus nous espectacles perquè GiroscòPI-
CA uneix dues convocatòries en una. Per una part invita al públic, i, 
d’altra banda, convoca als professionals de la cultura i la indústria de 
les arts escèniques a participar en el mercat valencià d’arts de carrer. 

El 28 de maig tingué lloc l’acte de lliu-
rament del Premi “Camí de la Nòria” 
en la seua 14a edició. Este premi està 
organitzat per l’’Associació d’Alumnat 
de l’EPA amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Picanya.
Premis:
Millor treball en valencià:
“Agost caduc” de Francisca Serrador Mas
Millor treball en castellà:
“Todos los fuegos” de Luis Neira Tobar
Millor treball d’autor/autora local:
“Discurs silenciat” de M. Aurelia Lerma 
Serrador. 

Premis de Poesia

Vídeo disponible a:

Del dimarts 18 al dijous 20 de juny, l’Hort de Montesi-
nos (Villa Rosita) fou l’escenari de la segona edició 

del Festival dels Horts: música de cambra amb sabor a terra, 
un projecte de la Societat Filarmònica Música i Art que comp-
ta amb el suport de l’Ajuntament de Picanya i la col·laboració 
de l’Hort de Montesinos i de la Fundació la Canyada Blanch. 
Més enllà de la música de cambra
En aquesta segona edició, l’organització del Festival, sense 
abandonar els valors inicials del projecte, representats per 
l’harmonia entre el contingut musical (la música de càmera) i 
l’entorn patrimonial (arquitectura i paisatge de l’horta) que li 
serveix d’escenari, ha volgut ampliar les seues mires i per açò 
s’ha donat cabuda a altres formats i estètiques artístiques.
Alguns dels i de les artistes que ja van estar l’any passat han re-
petit. És el cas de la violista Isabel Villanueva, Iris Azquinezer al 
violoncello o Francisco Mestre amb el seu contrabaix, al costat 
del director artístic i pianista, el picanyer, Antonio Galera. A ells 
se sumen el tenor Manuel Gómez Ruiz i els violinistes Erzhan  
Kulibaev i Cristina Aixeta.
Estrenes de noves peces
Una de les principals novetats d’enguany ha estat l’estrena 
d’una obra creada expressament per al Festival pel jove com-
positor valencià Javier Martínez Campos que ha comptat 
amb la participació de la cantaora Rosario “La Tremendita”, 
en un pas més per articular noves propostes en les quals es 
fusionaran el flamenc i la música de cambra. 
Cada vetlada musical s’inicià a les 20:00 hores amb micro 
concerts individuals en diferents espais de Villa Rosita i con-
tinuà amb un concert en l’entrada principal de la casa.
Com en la primera edició i al final de cada concert, el públic 
pugué compartir les seues impressions amb els i les intèr-
prets.

Actuació a l’Hort de 
Montesinos

Vídeo disponible a:
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En marxa les obres del nou magatzem 
municipal al polígon Taronja

Urbanisme i obres

El nou edifici substituix l’actual magatzem del carrer Colón

Projecte Nou Magatzem

Importante renovación de 
los jardines del cementerio

Un “camí dels Horts” mejor 
para peatones y ciclistas
Tal como ya se había hecho a un camino agrí-

cola de la Partida del Realenc, el “camí dels 
Horts” se ha reasfaltado y señalizado para convertirlo 
en una vía preferente para peatones y ciclistas.
Esta intervención mejora la seguridad de las muchas 
personas que cada día buscan aprovechar las extraor-
dinarias condiciones ambientales y paisajísticas de esta 
zona de huerta protegida para pasear, hacer deporte...
Esta nueva vía conecta el inicio del Camí dels Horts 
(en el camino de la Pedrera) con la carretera de ac-
ceso sur en Paiporta y también permite el acceso al 
carril-bici que se sitúa en medio de la zona de los 
Huertos y que nos permite un recorrido corto, pero 
de gran belleza.

Ya ha finalizado el proceso de renovación 
de la zona ajardinada a las puertas del 

cementerio. Se ha procedido a la sustitución de 
diferentes especies y al replantado de césped y 
diferentes plantas ornamentales y también se han 
renovado los sistemas de riego para mejorar su 
eficiencia.
Junto a esta intervención también se ha realizado 
la renovación de la madera de la pérgola que, con 
el paso del tiempo, se había deteriorado.
Finalmente las luminarias de la zona han sido sus-
tituidas por unas de mayor intensidad y menor 
consumo.

Jardines junto al 
cementerio

Camí dels Horts

Una volta finalitzats tots 
els treballs de re-

dacció de projectes i tot el 
procés d’adjudicació d’obres, 
en breu arrancaran les obres 
de construcció del nou Edifi-
ci de Serveis de l’Ajuntament 
que complirà les funcions de 
magatzem de materials, arxiu 
municipal i dependències de 
diferents serveis com ara jar-
dineria, obres, manteniment...
Situat en zona industrial
Este nou edifici estarà situat al 
final del carrer Taronja (en el 
polígon industrial del mateix 
nom) i es construirà sobre una 
part de l’aparcament de ca-
mions situat allà i que en este 
moment té una ocupació molt 
inferior a la capacitat ofertada.
D’esta manera l’actual magat-
zem i arxiu del carrer Colón, 
que havia quedat menut per 
a les necessitats actuals,  es 

tancarà i l’activitat que en ell 
es desenvolupa es traslladarà 
al Polígon Taronja tal com ja va 
acordar el Ple de l’Ajuntament 
fa molts mesos.
Magatzem
La nau disposa de més de 
1.000 metres quadrats divi-
dits en tres espais diferenciats 
amb accessos independents 
des de l’actual aparcament de 
camions.
Arxiu
El nou edifici també serà seu 
de l’arxiu municipal que tindrà 
una superfície de 336 metres 
quadrats en dos nivells. Este 
espai s’ha dissenyat amb una 
concepció de magatzem mo-
dern amb arxivadors mòbils i 
les millors condicions per a la 
conservació de la documenta-
ció oficial. 
Un mòdul de vestidors com-
pletarà l’edifici.

Aplicación de tratamientos 

Luchando contra las plagas 
en todos los terrenos
Especial atención a mosquitos tigre, cucara-
chas, pulgón, cochinilla, ratas y procesionaria 

Desde principios de abril y hasta finales de noviem-
bre, como  cada año, los servicios municipa-

les han intensificado los tratamientos contra las plagas. Con es-
tos trabajos se está insistiendo especialmente en los tratamien-
tos para evitar la proliferación de mosquitos, mosquitos tigre, 
cucarachas, ratas, cochinilla, pulgón, procesionaria... 
Tratamientos novedosos
Además de la aplicación de diferentes productos por medios ya 
conocidos como la fumigación, las trampas con feromonas, o el 
tratamiento del alcantarillado... también se está trabajando con 
tratamientos novedosos como la endoterapia consistente en in-
yectar el insecticida en el tronco del ábol para que sea la sabia la 
que lo distribuya en toda la planta. En el caso de la procesionaria 
del pino a la endoterapia (inyección de insecticida vascular en 
otoño) se suma ahora la colocación de trampas con feromonas 
para atrapar a los machos en época de vuelo y fecundación.
Tratamientos respetuosos
En todos los casos se están realizando tratamientos que no da-
ñen a otros insectos como por ejemplo las abejas, especialmen-
te amenazadas por el uso descontrolado de pesticidas. 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) re-
sulta 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 
se pueda realizar la evaluación del problema.

Completado el vallado sur 
de la línea del Metro
En la prolongación de la calle de la Paz 

Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, tal 
como se había pedido desde el Ayuntamiento 

de Picanya en diferentes ocasiones, se ha procedido al cierre de la 
parte sur de la línea de metro. En concreto se ha instalado una valla 
metálica entre la mencionada línea de metro y el camino paralelo 
que nace desde la calle de la Paz en dirección al pueblo vecino de 
Paiporta. 
Esta actuación se suma a la ya realizada el verano pasado por el 
Ayuntamiento de Picanya y que consistió en la renovación del valla-
do de la parte norte entre la estación y la avenida del Puig. Con esta 
nueva valla se completa el cierre de todo el recorrido del metro en 
la zona urbana de nuestro municipio. 

Nuevo vallado

En els darrers mesos s’han pro-
cedit a renovar l’asfaltat de dife-
rents carrers. En concret s’han 
renovat els carrer Oriola, Sant 
Josep i Sant Vicent on també 
s’ha procedit a la renovació de la 
senyalització horitzontal.
Carrer Xirivella
En el cas del carrer Xirivella, a 
més de l’asfalt s’ha procedit a 
la renovació de voreres i zones 
d’aparcament donat que l’estat 
del carrer demanava una inter-
venció més completa.

Asfaltat de carrers
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Esports

El passat dissabte dia 1 de juny obriren les pis-
cines lúdiques del Poliesportiu. Tal com ja 

es feu l’any passat, està previst obrir en les nits de 
dissabte en horari de 21.00 a 01.00h. En este ho-
rari s’organitzaran tot un seguit de festes temàti-
ques per a tots els públics i destinades a oferir una 
oportunitat d’oci ben refrescant per a les nits de 
més calor. 
Este calendari pot variar en funció de les condi-
cions meteorològiques.
Podeu trobar informació més completa i actualit-
zada al web municipal.

El calendari de festes  
previst és:

29 Juny: Festa Eivissenca
06 Juliol: Festa de jocs unflables

13 Juliol: Hawaian Party
20 Juliol: Mini-DISCO Dance
27 Juliol: Unflables aquàtics

03 Agost: Festa final

CF Benimar Picanya

El Benimar Picanya  
asciende a preferente
En un partido de locura en el que los picanyeros entraron per-

diendo 1-2 en el minuto 87 (para acabar ganando 3-2) el pri-
mer equipo del CF Benimar Picanya completó su ascenso a la catego-
ría Preferente de la Federación Valenciana de Futbol. Los blanquiazu-
les han cerrado la temporada como campeones de su grupo después 
de 30 partidos disputados en los que han conseguido 22 victorias, 5 
empates y tan solo han cedido 3 derrotas. Un extraordinario recorri-
do que les permite seguir creciendo como club y mirar al futuro con 
optimismo. 

Rubén Iranzo, 
una temporada 
excepcional
El joven futbolista picanyero Rubén Iranzo ha dis-

putado esta temporada la muy notable cifra de 
más de 70 partidos esta temporada defendiendo los 
colores del Valencia C.F. (cadete A), selección valen-
ciana y selección Española. Siendo además, capitán 
en el Valencia CF y en la selección valenciana.
Valencia CF
Con el Valencia CF ha sido campeón (invicto) de liga 
autonómica y también ha jugado regularmente con 
el equipo juvenil (con este equipo viajó a Alemania). 
Con el Valencia CF ha jugado en las ciudades deporti-
vas de equipos como el Manchester City o el Arsenal 
i en torneos como el Mariano Carbo donde fue cam-
peón y elegido mejor jugador del torneo.
Selección valenciana
Con la selección Valenciana sub 16 ha disputado las 
tres fases del campeonato de España y alcanzado las 
semifinales jugando todos los minutos.
Selección española
Con la selección Española sub 16 ha sido convocado 
en varias ocasiones y ha jugado torneos en Turquía y 
en Francia con equipos de todo el mundo.
Esta temporada ha marcado un total de 9 goles a pe-
sar de jugar como defensa central.

Tres títols més per  
al Picanya Bàsquet
En esta temporada 2018/2019 el club Picanya Bàsquet ha su-

mat tres títols oficials més al seu llarg currículum. Els Ben-
jamins de segon any es feren, de forma molt brillant, amb el títol de 
campions autonòmics de la seua categoria en una final disputada al 
Valencia Basket. En categoria infantil, la generació 2005 aconseguí 
fer-se amb títol de campions del Trofeu Federació a la final disputada 
a Port de Sagunt i en la que el picanyer Lucas Leal fou triat millor 
jugador del partit. Finalment les xiques de l’equip junior han alçat el 
Trofeu de Subcampiones en primera divisió.
Trenta anys, trenta títols
Amb estos tres guardons el club Picanya Bàsquet, que esta temporada 
ha celebrat el seu 30 aniversari, arriba a la xifra de 30 títols oficials i 
esdevé el club més guardonat en la història de l’esport picanyer.

Les nits de dissabte,  
de 21.00 a 01.00h, ens 
esperen diferents festes 
temàtiques 

Este estiu, disfruta  
de les nits a les  
Piscines Lúdiques  
del Poliesportiu

Emma Jiménez  
és campiona d’Espanya

La rítmica picanyera arriba  
al campionat nacional

L’oratge allargà la 37a 
Setmana Esportiva
Com cada temporada, l’esport escolar, ha tingut la seua 

cita més important en la Setmana Esportiva. En-
guany, la 37a edició quedà marcada pel trasllat de la mini-olimpiada 
de la data prevista del 24 de maig al 7 de juny per raons meteorolò-
giques. Superat este imprevist, les diferents escoles esportives mu-
nicipals i els departaments d’educació física dels centres educatius 
del nostre poble posaren el punt i final a tot un any d’entrenaments, 
esforç i millora amb diferents demostracions i encontres que van 
tindre com a punt final l’esmentada Mini-Olimpiada. 

L’  atleta picanyera Emma Jiménez García ha 
fet un pas més en la seua carrera en fer-se 

amb el títol de campiona d’Espanya sub-14 per 
equips celebrat a Ciudad Real el passat dissabte 
15 de juny. Emma formà part de l’equip del Club 
Atletisme València.
En el seu primer any com a atleta de categoria 
infantil ha aconseguit títols com ara subcampio-
na autonòmica i campiona provincial de 80m 
tanques, campiona autonòmica per equips, 
campiona interprovincial amb la selecció valen-
ciana i subcampiona provincial en salt d’alçada.

Cristina i Judith  
al pòdium

Rubén Iranzo con la 
selección española

Emma Jiménez

Les gimnastes, del club GR Picanya, Cristina 
Cambronero i Judith Gacho competiren 

al mes de Maig a la fase provincial de nivell absolut 
d’equips (nivell més elevat en la gimnàstica), i aconse-
guiren alçar-se amb l’or en la seua categoria. 
Cristina assolí la 1a posició amb l’aparell de pilota i 
Judith quedà 3a en cinta i quarta en corda. La suma 
de totes les seues notes els va donar el triomf per 
davant de 6 equips més. Aquest resultat els suposa 
classificar-se per a la fase autonòmica on les picanye-
res van aconseguir en la 4a posició, i amb ella l’accés 
al campionat nacional.

Equip benjamí

Lucas Leal

Equip Infantil

Equip Junior femení


