
Pàg. 3 Pàg. 5 Pàg. 7

Naix el nou  
Centre Cultural 
de Picanya

COVID-19 
Guia de la pan-
dèmia al nostre 
poble

Las farmacias 
amplían horarioDe casa en casa

Periòdic Local de Picanya 
núm. 138

febrer 2021

edició íntegra on-line: www.picanya.org

fo
to

: 
M

ur
al

 a
l P

on
t 

Ve
ll

“La pandemia es el mayor reto 
que ha tenido que afrontar nuestro 
pueblo en las últimas décadas”

Cal parlar, també, amb el nostre Alcalde, Pepe Almenar, dels pro-
jectes de cara a 2021. Un any, de nou marcat per la pandèmia 

i que naix, marcat per les pitjors xifres de contagis.
El nou any arranca amb les pitjors xifres de contagis des de l’inici de la 
pandèmia. En este escenari, és pot pensar en projectes?
Evidentment, la lluita contra la pandèmia, i les conseqüències socials 
i econòmiques, ha de ser la nostra prioritat absoluta. De fet, hem 
arrancat 2021 amb unes xifres molt dures com a conseqüència de les 
celebracions nadalenques. Malauradament, encara que totes i tots co-
neguem quines són les mesures de protecció, hi ha qui continua amb 
comportaments molt irresposables.
Per part de l’Ajuntament hem encetat 2021 amb un gran esforç per a 
dotar d’aparells purificadors amb filtres HEPA a tots els centres educa-
tius, escoletes (les 3), primària (els tres centres) i secundària, així com 
a establiments hostalers i xicotets comerços. Des de l’inici de la pandè-
mia hem fet el màxim esforç per dotar a escoles, comerços, bars... de 
mitjans de protecció (termòmetres, pantalles, mascaretes... treballs 
de desinfecció). En este 2021 hem de seguir en esta línia, treball de 
prevenció i treball de conscienciació. Hem d’animar (i també obligar) 
a la població a complir amb les normes de seguretat. Esta es una lluita 
de totes i tots en benefici de totes i tots.

“La lluita contra la COVID 
continuarà sent la prioritat”

Entrevista

El año 2020, con permiso del 
2021, pasará a la historia 

como uno de los peores de las úl-
timas décadas. La pandemia ge-
nerada por el virus COVID-19 ha 
alterado nuestras vidas de forma, 
probablemente, definitiva. 
La irrupción de la enfermedad a 
principio de año alteró por com-
pleto nuestro modo de vida. Tam-
bién en Picanya.
Todavía en medio de la pandemia 
y sumidos en la llamada “tercera 
ola” es momento de hacer valo-
ración de todo lo ocurrido con el 
Alcalde de Picanya, Pepe Almenar 
y la primera pregunta es evidente:
¿Cómo podríamos definir este 
2020 que acabamos de cerrar?
Está claro que siempre será “el 
año de la pandemia”, y esperemos 
que solo sea 2020 y los siguientes 
sean “los años que dejamos atrás 
la pandemia”. Ciertamente, la lu-
cha contra el COVID-19 ha sido 
el mayor reto al que se ha tenido 
que enfrentar nuestro municipio 
en las últimas décadas. Nadie es-
tábamos preparados para algo así.
A nivel municipal no teníamos 
ni conocimiento ni medios, ja-
más piensas que vas a tener que 
afrontar algo que solo has visto 
en el cine.

¿Cómo fueron los primeros días?
De muchísimos nervios, de tomar 
decisiones muy rápidas en medio 
de una realidad que cambiaba día 
a día y un ambiente de continua 
confusión.
Desde el Ayuntamiento la prio-
ridad en los primeros días fue 
la atención a las personas en si-
tuaciones más difíciles. Desde 
los servicios sociales se realizó 
un gran trabajo para garantizar 
alimentos, medicinas, atención 
psicológica... a las personas que 
lo necesitaban. Otro trabajo muy 
importante fue el establecimien-
to de medidas que garantizaran 
la continuidad de los servicios 
públicos, los servicios municipa-
les esenciales siguieron con las 
puertas abiertas en todo momen-
to. Con cita previa, con medidas 
de protección, pero sin dejar de 
atender a las necesidades de la 
ciudadanía que fueron (y siguen 
siendo) muchas. Así se pudo 
prestar ayuda a personas con ma-
yores dificultades (mayores, de-
pendientes...), a comerciantes, a 
empresas, a la hosterleria local... 
y paliar en cierta medida las gran-
des problemáticas que se plan-
tearon y que, desgraciadamente, 
continúan a día de hoy.

¿Y en materia de prevención del 
contagio?
La prevención del contagio, 
fue, y sigue siendo, una priori-
dad absoluta. Hasta la genera-
lización de la vacuna, la preven-
ción, la precaución, es el único 
método efectivo de lucha con-
tra el virus. 
Con esta idea en mente y a pe-
sar de que, en un primer mo-
mento, el uso de mascarillas 
no era ni recomendado, en el 
Ayuntamiento, muy pronto, de-
cidimos que había que dotar a 
la población de este medio de 
protección que hoy es comple-
tamente obligatorio. En aquel 
momento era absolutamente 
imposible conseguir mascarillas 
pero sí conseguimos los ma-
teriales y con la ayuda de mu-
chísimas personas en sus casas 
pudimos repartir miles de mas-
carillas.
¿Hubo solidaridad?
No me cansaré de agradecer el 
esfuerzo solidario de estas per-
sonas. La parte positiva de esta 
pandemia, por buscar alguna, 
es descubrir el lado solidario de 
las personas. Hemos tenido el 
apoyo de las cosedoras sí, pero 
también el apoyo de empresas, 

Treballs permanents de  
desinfecció als centres educatius

Pepe Almenar, Alcalde de Picanya

Projecte 2021

Entrevista a Pepe Almenar, Alcalde de Picanya

[Sigue en la página 8]

I més enllà de la pandèmia?
Sens dubte, en este nou any, viurem temps molt exigents i difícils però 
això no vol dir que el poble no continue en el seu procés de millora. 
En l’any vinent anem a fer un treball intens de millora dels edificis més 
antics del poble. Este treball serà conseqüència del pla ARRUR posat 
en marxa per la Generalitat Valenciana i suposarà millores en matèria 
d’accessibilitat, acondicionament... en edificis on viuen persones amb 
menys recursos. 
També continuarem amb la renovació de 
carrers, en la línia del que s’està fent al ca-
rrer del Sol. És especialment il·lusionant el 
projecte per a la renovació i reordenació del 
C/ Senyera per al que signarem un conveni 
amb la Diputació. Es tracta d’un carrer molt 
significatiu que pot viure una transformació 
molt notable en la línia de reduir i calmar el 
trànsit, millorar jadineria, ampliar espai per 
a vianants...
Però sens dubte el que més ens il·lusiona és poder posar en marxa el 
projecte de construcció del nou Centre Cultural. Un treball que, de 
segur, serà molt complicat i exigent (i més en la situació actual) però 
que abordem amb la força que ens donen els col·lectius 
culturals, socials, educatius del nostre poble, exemplars 
durant tota esta pandèmia, i que seran els principals 
usuaris d’esta instal·lació.

Sens dubte el que 
més ens il·lusiona 
és poder posar en 
marxa la construc-
ció del nou Centre 

Cultural
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Guia COVID Picanya
Esta guía sobre la COVID-19 pretende, de 

forma muy resumida, presentar la 
información básica que nos permita resolver las 
dudas más habituales sobre esta enfermedad en 
nuestro pueblo.
Ha sido elaborada por el Ayuntamiento de Picanya 
con la fundamental colaboración del Centro de Sa-
lud de nuestro municipio.
Debemos saber que este documento varía en fun-
ción de la situación (normativa, restricciones, evo-
lución sanitaria...) de cada momento por lo que es 
importante valorar la fecha de actualización a pie 
de cada página.
¿Qué es la COVID?
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa de muy 
rápida transmisión, causada por el coronavirus 
SARS- CoV-2. La COVID-19 afecta de distintas mane-
ras a cada persona. La mayoría de las personas que 
se contagian presentan síntomas de intensidad leve 
o moderada, y se recuperan sin necesidad de hos-
pitalización. Desafortunadamente, también hay 
un notable porcentaje de personas que presentan 
síntomas graves o incluso, pueden llegar a fallecer.
¿Cómo se contagia?
La enfermedad se propaga principalmente de per-
sona a persona a través de las gotículas que salen 
expulsadas de la nariz o la boca de una persona in-
fectada al respirar, toser, estornudar o hablar. 
Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada 
por el virus, ya sea de forma directa o a través de las 
gotículas que quedan suspendidas en espacios sin 
ventilación (aerosoles), o si llegan a sus ojos, boca, 
nariz... a través del contacto con las manos.
¿Cuáles son los síntomas más habituales?
Los síntomas más habituales son los siguientes:
Fiebre, tos seca, cansancio
Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
Molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido 
del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdi-
da del color en los dedos de las manos o de los pies

Según los últimos estudios 
cerca del 80% de los conta-
gios se producen en reunio-
nes familiares o sociales.
El hecho de reunirnos con 
familiares o amigos no nos 
protege frente al contagio, 
al contrario, es un peligro 
porque se genera una falsa 
sensación de seguridad. 

IMPORTANTE

Fuente: Diario Levante-EMV

Higiene  
de manos

Distancia  
social

Mascarilla           

Ventilación

¿Qué hago si... ?
Presento síntomas o me comunican que he sido contacto estrecho de 
una persona que ha resultado positiva en una prueba PCR
- Aíslate inmediatamente. Quédate en casa e intenta evitar al máximo el 
contacto con las personas con las que convives.
- Comunica tu situación a las autoridades sanitarias:
Teléfono habilitado por la Generalitat Valenciana: 900 300 555.
Pide cita con el Centro de Salud de Picanya a través de:
Teléfono: 963 108 200
Web de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública:
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-es.html
App GVA CORONAVIRUS:
http://coronavirus.san.gva.es/es/app-gva-coronavirus
Situación de emergencia
Comunica tu situación a:
Generalitat Valenciana: 900 300 555
Centro de Salud de Picanya: 963 108 200
Teléfono de emergencias: 112
Policia local de Picanya: 961 594 461 - 649 987 098

¿Qué es un contacto estrecho?
Para considerar un contacto con una persona infectada como estre-
cho, y por tanto, merecedor de un control estricto, debemos tener 
en cuenta que el contacto debe producirse:
- De forma cercana, a poca distancia (menos de 2 metros).
- Durante un cierto tiempo (más de 15 minutos)
- Sin elementos de protección (mascarillas, ventilación...).
- En las 48h anteriores a que la persona diagnosticada presentara 

síntomas o se le hiciera la prueba diagnóstica (PCR).
Si no se dan estas circunstancias el contacto no se considerará 

estrecho. Eso no significa que no haya peligro de contagio. De-
bemos permanecer atentos a la aparición de síntomas y, desde 
luego, acentuar las medidas básicas de protección (mascarilla, 
reducir el contacto social...)

¿Qué tipo de pruebas diagnósticas realiza el Centro de Salud de Picanya?
El Centro de Salud de Picanya, siempre bajo prescripción facultativa, 
realiza dos tipos de test. En ambos casos la toma de muestras se realiza 
mediante los conocidos “palitos” por boca y nariz.
Pruebas PCR
Lás más fiables, como norma general, se realizan unos días (una semana 
más o menos) después de producirse el contacto estrecho con la perso-
na infectada.
Pruebas de antígenos
Son pruebas que ofrecen un resultado más rápido, aunque menos fia-
ble, y se realizan a aquellas personas que presentan síntomas compati-
bles con la COVID-19

Importante
En ningún caso, debemos telefonear al Centro de Salud o al Hos-
pital (y mucho menos presentarnos allí) para solicitar una prueba 
diagnóstica de coronavirus si no somos contacto estrecho de una 
personas diagnosticada o presentamos síntomas.
No se realizan pruebas “por saberlo” ni por “tranquilidad” ni para 
“poder reunirme con la familia”... no tiene ningún sentido desde un 
punto de vista médico y además genera una falsa sensación de tran-
quilidad que nos animaría a relajar las medidas de prevención. 

 www.picanya.org

¿Cuáles son las principales 
medidas de prevención del contagio?
En este momento  las fundamentales medidas de 
protección y prevención del contagio son:

DISTANCIA SOCIAL
Respeta una distancia mínima en-
tre 1.5 y 2 m con otras personas (no 
convivientes). Máxima atención en 
comercios, hostelería... y cualquier 
espacio, especialmente si está cerra-
do, donde se reúnan personas.
Evita los encuentros. Minimiza tus 
contactos sociales y familiares a los 
imprescindibles.

MASCARILLAS
Su uso es obligatorio en todos los es-
pacios públicos. Solo se permite no 
utilizarlas a determinadas personas 
(por prescripción médica), durante 
la práctica deportiva y en hostelería, 
pero aquí, solo mientras se come o 
se bebe, para charlar alrededor de la 
mesa de un bar es obligatorio llevar 
mascarilla.
Utiliza mascarillas homologadas. 
Preferentemente quirúrgicas o con 
certificación FFP2 o FFP3. La efi-
cacia de las mascarillas higiéni-
cas es menor y la de las mascari-
lla de tela es prácticamente nula. 
Higieniza o renueva tu mascarilla 
de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante.
Una mascarilla sucia o con demasia-
das horas de uso pierde su eficacia 
protectora y puede acabar siendo 
origen de otras infecciones.

HIGIENE DE MANOS
El lavado intenso de manos con agua 
y jabón, o con gel hidroalcohólico 
previene el contagio por contacto 
con superficies contaminadas. Evita, 
en lo posible, tocarte ojos, boca...

VENTILACIÓN
La ventilación y aireado de espacios 
es fundamental para prevenir el 
contagio. Intenta desarrollar cual-
quier encuentro al aire libre. Man-
tén abiertas las ventanas de tu casa, 
lugar de trabajo... o, como mínimo, 
ábrelas y renueva el aire tan a menu-
do como sea posible.

¿Cómo sé que limitaciones están vigentes, 
en cada momento, en Picanya?
A fecha de realización de esta guía, en Picanya, las 
normas y limitaciones derivadas de la actual crisi 
sanitaria son las marcadas por la Generalitat Valen-
ciana para todo el territorio de la Comunidad. Están 
disponibles en esta web:
http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio
Las limitaciones locales (acceso a determinados es-
pacios o servicios públicos...) se pueden consultar 
en la web municipal: 

www.picanya.org
Esta información está en constante evolución por lo 
que puede variar. La consulta de éstas (y otras) pá-
ginas web OFICIALES es la única forma de disponer 
de información veraz. Desconfía, por completo, de 
informaciones alarmistas llegadas por whatsapp, 
redes sociales, etc...

VACUNA

¿Cuándo llega la vacuna?
La vacuna se presenta como la única solución posible, segura y fia-
ble, a la pandemia generada por la COVID-19.
Desafortunadamente, el proceso de vacunación, supone un esfuer-
zo titánico tanto de fabricación como de distribución y, muy espe-
cialmente, a la hora de su administración. 
No debemos telefonear al Centro de Salud
Debemos saber que el Centro de Salud de Picanya no 
dispone de más detalles sobre el proceso de vacunación 
de los que se hacen públicos por parte de Ministerio y 
Conselleria por lo que, en ningún caso, debemos tele-
fonear al Centro de Salud para preguntar por la vacuna 
dado que estas llamadas bloquean las líneas telefónicas 
tan necesarias en estos momentos. 
La información sobre el proceso de vacunación será pú-
blica y clara, debemos estar atentos, pero tranquilos.
La experiencia de nuestro personal sanitario
La experiencia y capacidad del personal sanitario de 
nuestro centro de salud nos debe hacer ser optimistas sobre el pro-
ceso de vacunación. Nuestros sanitarios y sanitarias han sido capa-
ces de vacunar contra la gripe a más del 80% de la población que, 
en nuestro pueblo lo tenía recomendado. Cabe señalar además, 
que este, muy exitoso proceso de vacunación, lo han llevado a cabo 
en plena pandemia con las dificultades (falta de medios, falta de 
personal, saturación...) ya conocidas.
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Els nadals deixen un  
creixement mai vist del  
nombre de positius

Crisi sanitària

Com interpretar les dades

PCR+ 14 dies: Esta dada reflecteix el nombre de persones 
que han donat positiu per coronavirus en proves PCR en els 
14 dies anteriors a la publicació de les dades. Són, per tant, 
els casos actius.

Morts: Esta dada reflecteix el nombre total de persones 
mortes des de l’inici de la pandèmia. 

Incidència acumulada PCR+ 14: Esta dada reflecteix el nom-
bre de persones que han donat positiu per coronovirus en 
proves PCR en els 14 dies anteriors a la publicació de les da-
des referides a una població de 100.000 habitants. No són 
els casos actius. A més, a l’ésser una dada que s’estableix en 
funció de la població, en les poblacions xicotetes, uns pocs 
positius generen una gran incidència acumulada.

La web de la Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana ofe-
reix este esquema de dades referides al nostre municipi.

PCR+: Estes dades reflecteixen el NOMBRE TOTAL de per-
sones que han donat positiu per coronavirus en proves PCR 
des que es va iniciar la crisi sanitària (març 2020). No són, 
de cap manera, els casos actius atés que, en la gran majoria 
dels casos, estes persones ja han superat la malaltia. 

DADES OFICIALS

El Ayuntamiento  
instala purificadores de 
aire HEPA en las aulas
En los tres colegios, instituto, en las tres 
escuelas infantiles y escuela de adultos

A la vuelta de las vacaciones de navidad, los centros educativos de 
nuestro municipio han sumado un elemento de protección, más, 

contra el coronavirus. Las aulas de los tres colegios, de las tres escue-
las infantiles, de la escuela de adultos y del Instituto han incorporado 
purificadores de aire con filtros HEPA para micropartículas capaces de 
atrapar hasta el 99% de las partículas nocivas presentes en el ambiente 
i también las gotículas que contienen los diferentes virus presentes en 
el ambiente, entre ellos, el COVID-19.
También en el pequeño comercio y hosteleria local
El Ayuntamiento también está dis-
tribuyendo, de forma gratuita, estos 
aparatos entre los pequeños comer-
cios locales y también entre los es-
tablecimientos de hostelería (bares, 
cafeterías, restaurantes...). 
Oficinas públicas 
Estos dispositivos de limpieza del 
aire también se están instalando 
en las oficinas municipales don-
de se realiza atención al público 
(Ayuntamiento, oficinas de urba-
nismo...).
Se deben mantener todas las me-
didas ya existentes 
Estos filtros, que obviamente no 
pueden purificar todo el aire de 
forma inmediata, no sustituyen nin-
guna de las normas de seguridad ya 
existentes como mascarillas, distan-
cias... y, muy especialmente, el ai-
reado de espacios tales como aulas 
que debe realizarse de 3 a 5 minu-
tos, cada media hora y en los des-
cansos de acuerdo con la normativa 
marcada por la Conselleria de Edu-
cación de la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento 
de Picanya también 
está dotando de es-
tos purificadores al 
pequeño comercio 
local y los estableci-
mientos hosteleros: 
bares, cafeterías... 

PREVENCIÓN

Foto: Jesús & Mónica Estilistes

Els pitjors auguris sobre les 
celebracions de Nadal 

s’ha complit i les xifres de con-
tagis, tant al nostre poble, com 
a la comarca de l’Horta Sud i a la 
Comunitat Valenciana, unes set-
manes després de les festes na-
dalenques, han crescut de forma 
molt preocupant i perillosa.
El 10 de gener, 15 dies després 
dels dies de Nadal la xifra de po-
sitius al nostre poble ja era de 
61 (era el màxim registrat des de 
que teníem dades), i eixa xifra va 
crèixer ràpidament fins als  202 
casos, amb una incidència acu-
mulada de 1.754,54 per 100.000 
habitants el 27 de gener. Des-
prés d’eixa data s’observa una 
lleuger descens.
Estos positius registrats al mes 
de gener venen de contagis que 
es produiren a finals de desem-
bre, principis de gener, dades en 
les que les escoles, l’institut, les 
universitats... per exemple, esta-
ven tancades. De fet, les dades 
oficials indiquen que el 80% dels 
contagis es produixen en reu-
nions familiars i socials.
Màxima responsabilitat
La situació ha arribat a ser 
qualificada per la Conselle-
ria de Sanitat com a “ contagi 
descontrol·lat i comunitari” sols 
podem apel·lar, de nou, a la 
màxima responsabiltat de totes 
i tots per a poder reduir les xi-
fres de contagis, malalts i morts. 
Hem de reduir al màxim la nos-
tra mobilitat (aplicar en la mesu-
ra possible l’autoconfinament) i 
minimitzar als estrictament im-
prescindibles els nostres con-
tactes socials. Coneguem les 
normes i ara, malauradament, 
coneguem les conseqüències de 
no respectar-les.

Cal reduïr al mínim imprescindible la nostra mobilitat  
i interacció social si volem invertir la tendència

¿Com saber el nombre de contagiats a Picanya?
La Conselleria de Salut de la Generalitat Valenciana ofereix, dues vega-
des per setmana, les dades de positius per PCR en els últims 14 dies per 
poblacions. Estes són les úniques dades oficials, fiables i contrastats.
Estes dades (i algunes més) són accessibles a través de la web:
http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas
Estes dades també es poden consultar en : www.picanya.org

http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas

Les xifres de la pandèmia  
al nostre poble
A la gràfica de la dreta teniu indicat el 
nombre de casos positius per corona-
virus al nostre poble. Són dades oficials 
de la Generalitat Valenciana i recullen, 
en cada publicació, el nombre de casos 
actius en els 14 dies anteriors a la data 
indicada.
A data de tancament d’este periòdic 
(31 de gener 2021) el TOTAL de casos 
detectats a Picanya és de 745 des de 
l’inici de la pandèmia i, la pitjor xifra, 
el total de persones mortes és de 21.

Positius a Picanya. Les xifres recullen els casos actius en els 14 dies anteriors a la data indicada.
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Festes de Nadal, 
Cap d’any i Reis.

Xifres oficials

Informació actualitzada sobre Picanya:

  www.picanya.org 
Informació completa per pobles: 
http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas

745
CASOS 

des de l’inici de 
la pandèmia 

21
MORTS 

des de l’inici de 
la pandèmia 

Filtro HEPA en el aula  
de formación de adultos
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Obert al trànsit l’enllaç sud del  
carril bici en el camí de la Pedrera

Màxima distinció en la 
convocatòria Viles en Flor
Picanya renova el guardó obtingut l’any passat

La maleïda pandèmia també va afectar al lliurament dels 
premis “Viles en flor” i l’acte de lliurament, previst al 

nostre municipi, va haver de ser cancel·lat per precaució i res-
ponsabilitat. Tot i així, el jurat d’estos importants premis sí ha fet 
lliurament dels guardons a les diferents ciutats i pobles premiats 
en esta edició 2020.
En eixe sentit el passat 18 de desembre, Josep Almenar, com a 
Alcalde de Picanya va recollir de mans del jurat el guardó que re-
nova el màxim guardó lliurat fins ara, les QUATRE flors d’honor, 
per al poble de Picanya.
Quatre Flors d’Honor
En l’edició d’enguany, tal com ja havia passat al 2019, Picanya, 
fou distingida amb la màxima qualificació, 4 Flors d’Honor. El 
jurat del premi van voler destacar l’enjardinament del nostre 
poble com una referència internacional. Es va destacar espe-
cialment la presència contínua d’arbres als carrers, la qualitat 
i interconnexió de les zones verds, el tractament de les zones 
periurbanes, les campanyes de conscienciació sobre la protecció 
del medi ambient...

Urbanisme

Ja està obert al trànsit de 
ciclistes i vianants el nou 

enllaç que permet creuar el pont 
sobre l’autovia CV-33 i accedir, 
per mig de camins rurals, a al-
tres carrils bici de la comarca per 
a arribar a pobles com ara Alcàs-
ser, Torrent...
Completant el projecte
Al passat mes de juny s’obria al 
públic el nou tram de carril bici 
en el camí de la Pedrera. A partir 
de la finalització d’este camí i a 
instàncies de l’Ajuntament de Pi-

canya, s’han realitzat per part de 
la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient de la 
Generalitat Valenciana, les obres 
de connexió d’este tram amb la 
xarxa de carrils bici a l’altra ban-
da de l’autovia CV-33 mitjançant 
un nou tram de carril bici. 
Este nou segment de carril bici-
vianants permet el creuament 
del pont i l’enllaç amb els carrils 
i camins rurals per l’horta situa-
da al sud del nostre municipi de 
forma segura.

Eco-Parque móvil cada mes
En las ubicaciones de Av. 

Sta. M. del Puig y C/ San 
Juan Bautista, durante todo el año 
2021, cada mes, se instalará un 
Eco-Parque móvil. El objetivo de 
este Eco-Parque móvil es facilitar 
la recogida selectiva (y posterior 
tratamiento) de aquellos residuos 
que no tienen un contenedor es-
pecífico en nuestro pueblo. 
¿Qué se pueden dejar en este 
Eco-Parque móvil?
Entre los elementos que se po-
drán depositar en esta instalación 
itinerante están residuos de apa-
ratos electrónicos (RAAE), peque-
ños aparatos eléctricos, móviles 

y cargadores,  juguetes electró-
nicos,  óleos de motor, pantallas,  
tubos fluorescentes, tóners y car-
tuchos de impresora neumáticos, 
cápsulas de café, cintas magné-
ticas, CD y DVD, bombillas, pilas, 
termómetros, aerosoles, produc-
tos de limpieza, envases peligro-
sos de metal, disolventes, pintu-
ras, baterías, radiografías...
Gestión responsable 
de los residuos 
Cada día es más evidente la ne-
cesidad de una gestión respon-
sable de los residuos. En esta 
gestión, el primer paso está en 
manos de la ciudadanía. Una 

vez producido el residuo somos 
los ciudadanos y ciudadanas los 
responsables de depositar ese 
residuo en el lugar adecuado 
para garantizar su óptimo trata-
miento. En ese sentido, la exten-
sa red de contenedores, el Eco 
Parc junto al cementerio viejo 
de Paiporta, estos Eco-Parques 
móviles, e incluso el Servicio 
Gratuito de Recogida de Volu-
minosos ofrecido por el Ayunta-
miento (basta con llamar al 961 
591 448) son opciones suficien-
tes para evitar, por ejemplo, el 
lamentable abandono de ense-
res en la vía pública.

Fecha  Lugar

01-feb a 03-feb Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

25-feb a 27-feb C/ San Joan Baptista (zona aparcamiento)

05-abr a 07-abr Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

29-abr a 01-may C/ San Joan Baptista (zona aparcamiento)

27-may a 29-may Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

28-jun a 30-jun C/ San Joan Baptista (zona aparcamiento)

12-ago a 18-ago Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

09-sep a 11-sep C/ San Joan Baptista (zona aparcamiento)

04-oct a 06-oct Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

01-nov a 03-nov   C/ San Joan Baptista (zona aparcamiento)

25-nov a 27-nov Av. Santa María del Puig (esq. Senyera)

Jueves y viernes de 10.00 a 14.00h y sábado de 10.00 a 14.00h

CALENDARI 2021

Lliurament del premi

Nou tram de carril bici

Obres al carrer del Sol

També està prevista la mateixa in-
tervenció de renovació de la xarxa 
hidràulica al C/ José Segrelles

Permet creuar el pont sobre la CV-33
Tal i com estava previst ja estan en marxa les obres de millo-

ra de la xarxa hidràulica i re-urbanització dels carrers Sol i 
José Segrelles. Les obres han arrancat en la zona oest del carrer del 
Sol i, en les pròximes setmanes arribaran a tota l’àrea prevista.
Xarxa hidràulica
En estes obres s’està procedint a la renovació de la xarxa hidràulica 
amb la substitució de l’actual xarxa de fibrociment per una xarxa re-
solta en canonada de fosa amb renovació de les escomeses domici-
liàries mitjançant arqueta enregistrable dotada de clau i comptador 
situades adossades a la façana del domicili.
També està prevista la instal·lació d’una nova canonada d’aigua po-
table que anirà per baix de la passarel·la per a vianants i permetrà 
millorar el servei d’aigua potable a la zona de Vistabella.
Paviments
Al carrer del Sol s’està desenvolupant una plataforma única amb pa-
viments de formigó, llambordes per a la banda de rodadura i llosa 
per a la banda per als vianants. La protecció de caiguda al barranc es 
resoldrà mitjançant balustrada de formigó blanc de disseny senzill, 
d’acord amb l’ambient de la zona.
El carrer José Segrelles, mantindrà les plataformes diferenciades per 
a vehicles i vianants i es resol amb els materials estàndard que està 
utilitzant l’Ajuntament en la resta de la població tot i seguint els ma-
teixos criteris.

En marxa les obres de  
millora al carrer del Sol
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Desde el dos de enero de 2021 las farmacias de Picanya amplían su horario. En concreto, de lunes a viernes 
(excepto festivos) siempre habrá una farmacia abierta en horario de 8.00 a 22.00h y los sábados, una de 
las cuatro farmacias ofrecerá atención de 8.00 a 21.00h. Fuera de ese horario, el servicio de urgencias, lo 
ofrecen las farmacias de Paiporta dado que Picanya y Paiporta comparten zona farmaceútica.

Las farmacias amplían horario
De lunes a viernes habrá siempre una farmacia abierta  
de 8.00 a 22.00h y sábados de 8.00 a 21.00h

www.picanya.orgTf. 961 594 460

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

PICANYA - SERVICIO FARMACÉUTICO DE GUARDIA 2021
Lunes a viernes: 08.00 a 22.00h - Sábados: 08.00 a 21.00h
Domingos y festivos y fuera del horario anterior: Farmacias de Paiporta

1. Av. Sta. M. del Puig, 1  3. C/ S. Juan Bautista, 24
2. C/ San Francisco, 18  4. C/ Valencia, 28

FARMACIAS

ENERO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
    1  2 1  3 4 2  1 2 3 4 1 3  2 3 4 1 2 4  3 4 1 2 3 1
FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
   4 1 2 3 4 2  1 2 3 4 1 3  2 3 4 1 2 4  3 4 1 2 3 1
MARZO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
   4 1 2 3 4 2  1 2 3 4 1 3  2 3 4 1  4  2 3 4 1 2 1  3 4 1
ABRIL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
   3  2   4 1 3 2 3  4 1 2 4 3 4  1 2 3 1 4 1  2 3 4 1 2
MAYO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
     3 4 1 2 3 2  4 1 2 3 4 3  1 2 3 4 1 4  2 3 4 1 2 1  3
JUNIO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
   4 1 2 3 2  4 1 2 3 4 3  1 2 3 4 1 4  2 3 4  2 1  3 1 4
JULIO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
   2 1 2  3 4  1 2 3  4 3 1 2 3 4  1 4 2 3 4 1  2 1 3 4 1 2
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  
    3 3 3 3 3 3  1 1 1 1 1 1  2 2 2 2 2 2  4 4 4 4 4 4  3 2
SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J
   1 3 4 3  1 2  4 3 4  1 2 3 4 2 1  3 1 4 1 3 2  4 2 1 2
OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D 
   4 3  1 3 2 3 4   1  2 4 3 4  1 2 3 1 4 1  2 3 4 2 1 2
NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D L M
    3 4 1 2 3  4 3 1 2 3 4  1 4 2 3 4 1  2 1 3 4 1 2  3 2
DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D L M X J V
   4 1 2 3   3  4 1 4  2 3 4 2 1 2  3 4 1 2 3   4 1 2 3 

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

FARMACIAS

PAIPORTA - SERVICIO FARMACÉUTICO DE GUARDIA 2021 - 24H

1. C/ 1 de Mayo
2. Ctra. Picanya, 9
3. C/ Jaume I, 18 

4. C/ Colón, 49
5. C/ Maestro Palau, 2
6. C/ Albal, 10

7. C/ Fco. Ciscar, 14
8. C/ San Joaquín, 33
9. C/ José Capuz, 29

FARMACIAS

ENERO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
   6 1 5 4 2 3 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
   2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
MARZO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
   3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 7 4 5 6 3 8 9 1 2 3 4 7 6
ABRIL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
   9 5 8 2 9 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MAYO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
   4 2 3 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
JUNIO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
   5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 4 5 6 7
JULIO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
   8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  
   3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J
   7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D 
   1 2 3 4 5 9 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D L M
   8 6 7 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 
DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M  X J V S D L M X J V
   8 9 6 2 3 4 5 1 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 3 2 5 6 7 8 9 3 7 

Suport al comerç local, 
defensa del medi ambient 
i conscienciació en la llui-
ta contra el coronavirus

Comerç

Des de l’Ajuntament de Picanya, 
amb el suport de la Conselleria d’Economia 

de la Generalitat Valenciana s’ha posat en marxa una nova campan-
ya de suport al xicotet comerç local amb el repartiment de més de 
40.000 bosses. 
Esta campanya busca un triple objectiu:
Estalvi per als comerços
Les bosses es lliuren als comerços de forma gratuïta amb el que els 
negocis locals s’estalvien la despesa de l’adquisició d’estos mate-
rials bàsics.
Protecció del medi ambient
Les bosses estan realitzades en paper reciclat pel que s’evita l’ús 
de bosses de plàstic. Unes bosses, les de plàstic, que ja suposen un 
molt greu problema medi-ambiental.
Conscienciació en la lluita contra la propagació de la COVID
Les bosses inclouen el text “Respecta les distàncies per a continuar 
estant molt a prop”. Este lema vol incidir en la necessitat de respec-
tar les distàncies interpersonals de seguretat (entre 1’5 i 2 metres) 
en entorn, com el comerç, on hi ha acumulació de persones en es-
pais tancats i, on per tant, les possibilitats de contagi augmenten.

Més de 40.000  
bosses de paper per  
al xicotet comerç

Monòlit a la façana de
 l’Hort de les Palmes

L’Hort de les Palmes fou seu de la 
secció femenina de la Residència 
d’Estudiants
Des del passat dissabte 12 de desembre de 2020, davant la 

façana de l’Hort de les Palmes, a l’avinguda Blasco Ibá-
ñez, un monòlit, amb un text en valencià, castellà i anglés i tres fo-
tografies, recorda i honora el trasllat de la Residència d’Estudiants, 
secció femenina, a este edifici del nostre poble durant la Guerra 
Civil. 
Entre 1936 i 1939 el Govern de la República traslladà a este emble-
màtic edifici la “Residencia de Señoritas” tot i fugint dels bombar-
dejos a la ciutat de Madrid. La “Residencia de Señoritas”, creat a 
Madrid al 1915, és considerat el primer centre oficial de foment de 
l’ensenyament universitari per a dones a Espanya. Sols cal assenya-
lar que per esta residència d’estudiants (a Madrid) van passar algu-
nes de les grans dones que van contribuir a les transformacions del 
segle XX com ara Victoria Kent, Carmen Valero o Clara Campamor, 
entre d’altres.
L’acte d’inauguració va comptar amb les intervencions de Pepe 
Almenar, Alcalde de Picanya, Alfred Ramos, director del Centre 
d’Estudis Locals de Picanya, Cristina Escrivá, historiadora i Rosa Pé-
rez Garijo consellera de Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.
Recuperar la memòria
Este monòlit se suma a altres esforços per recuperar, al nostre po-
ble, la memòria de la lluita per les llibertats i la democràcia obli-
dada durant dècades. En esta línia destaca la publicació del llibre 
“Els Horts Solidaris. Les colònies escolars de Picanya 1937-1939” de 
l’historiadora Cristina Escrivà on també es retrata l’exemplar com-
portament del nostre poble en moments excepcionalment difícils 
quan Picanya va acollir als xiquets i les xiquetes que el govern repu-
blicà va traslladar als horts des de la 
primera línia de combat. 

Un monòlit per les  
llibertats i la democràcia

Memòria
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ES PODEN  
RECOLLIR EXEMPLARS 
DE FORMA GRATUÏTA 

A L’AJUNTAMENT I A LA 
BIBLIOTECA.

 
També podeu trobar el 
format electrònic (PDF) 

al web municipal  
www.picanya.org

Recull de les fotografies, dibuixos, relats, vídeos, accions  
solidàries... sorgides durant el confinament per la pandèmia

Completat el projecte 
muralístic al Mercat
Sorolla i Warhol tanquen el treball 
de Christian Quesada i Laura Salido  

En les darreres setmanes de 2020, els joves artistes picanyers 
Christian Quesada i Laura Salido han completat el projecte 

muralístic anomenat “Amb altra Mirada”. En este projecte, les façanes 
nord i oest del Mercat Municipal han acollit vuit panells on Christian 
i Laura ens proposen un joc de triple resposta. Per una part es veu el 
retrat d’un o una artista, d’altra veiem un peça pintada amb el caracte-
rístic estil del creador i, finalment, reconeguem un paisatge del nostre 
poble. Estos vuit panells responen a la pregunta de... “i si, determinat 
artista, haguera visitat Picanya?”. Així tenim la surrealista mirada de 
Dalí sobre la rotonda de la rosa dels vents, la visió picassiana de la 
parròquia, la naïf de Frida Khalo sobre el passeig de la primavera, etc.

L’Ajuntament de Picanya pu-
blicà, al mes d’octubre, “Con-

finARTS”. Este llibre és un recull 
de gran quantitat de les fotogra-
fies, dibuixos, textos, vídeos, so-
lidaritat i, fins i tot, comunicació 
gràfica, sorgida durant el con-
finament provocada per la crisi 
sanitària del COVID-19.
Durant els dies del confinament 
des de l’Ajuntament es convidà 
a veïns i veïnes a compartir les 
imatges que es veien des de les 
seus finestres i balcons (concurs 
“Picanya des del balcó”), es convi-
dà a menudes i menuts a aportar 
manualitats i dibuixos que ajuda-
ren a explicar esta crisi, es posa-
ren en marxa iniciatives solidàries 
com “puntades contra el virus” es 
convocà el concurs literari “Maig 
literari, en absència”... Unes con-
vocatòries que van tindre una 
gran resposta ciutadana i que van 
generar un material de gran qua-
litat que este llibre recull.

Este document vol servir com 
a homenatge a l’esforç fet pel 
nostre poble, per menuts i me-
nudes, per les persones majors, 
per les persones joves i les adul-
tes... un esforç exemplar que cal 
recordar.
Un llibre històric
El dissabte 14 de març les nos-
tres vides van canviar com mai 
abans ho havien fet. El govern 
d’Espanya declarava l’estat 
d’alarma. Dies abans havíem vist 
com es tancaven col·legis, insti-
tut, instal·lacions públiques... en 
el que van ser uns dies de gran 
nerviosisme. El coronavirus CO-
VID-19 havia arribat silenciosa-
ment molt abans. Encara està 
entre nosaltres. Els seus efectes, 
devastadors, deixen, com a pi-
tjor dada, les persones malaltes 
i, sobretot, les víctimes mortals. 
Solidaritat
El nostre és un poble orgullós 
de ser poble i davant una crisi 

d’esta magnitud la resposta no 
podia ser una altra que compor-
tar-se... com a poble. Arroman-
gant-se i lluitant braç a braç.
Des del primer moment van sor-
gir iniciatives solidàries i d’esforç 
col·lectiu per a afrontar el desa-
fiament. D’entre iniciatives des-
taca la de les persones volun-
tàries que van cosir les primeres 
mascaretes que van repartir-se 
al nostre veïnat i que en este lli-
bre també han estat recollides.
L’art com a teràpia
Enmig del patiment per les xi-
fres de morts, de l’angoixa pel 
confinament, del nerviosisme, 
de la incertesa pel futur... també 
van sorgir iniciatives destinades 
a que l’art, la creació... puguera 
ser un recurs més al que recò-
rrer en mig de tot el caos.
Després de tot, l’art, la creació, 
la solidaritat... són trets bàsics 
que ens defineixen com a èssers 
humans. 

“ConfinARTS”  
el llibre de tot un poble

Joaquín Sorolla i el paistage d’El Realenc
En esta nova peça els joves artistes picanyers Christian Quesada i 
Laura Salido (Soul Creator) revisiten l’obra del pintor valencià més 
universal Joaquín Sorolla.
En este cas veiem l’estampa característica de l’horta, amb els camps 
anegats pel reg i els edificis de les alqueries, concretament l’Alqueria 
del Pollastre que es pot veure quan es passeja pel camí de l’accés 
nord del Poliesportiu Municipal. El tractament del cel, de l’aigua, de 
la llum... busca el conegut i reconegut efecte de l’obra de Sorolla.

Andy Warhol i la taronja picanyera
Andy Warhol fou un dels artistes claus de finals del segle XX, seues 
són les obres (i l’actitud) que fonamenten el moviment POP. Recone-
gudíssimes són obres com els seus retrats de personatges com ara 
Marilyn Monroe, Elvis Presley... les sèries amb productes com ara la 
Sopa Campbell, el detergent Brillo o la Coca-Cola o la més que icònica 
portada del disc de debut de la Velvet Underground en la que l’artista 
presentava un provocador plàtan.
D’esta barreja entre marques comercials i fruites, Laura i Christian 
trauen la inspiració per a proposar la revisitació “warholiana” d’una 
marca picanyera vinculada a la fruita clau del paisatge picanyer: la ta-
ronja. En concret, el duo Soul Creator, interpreta el logo de la Coope-
rativa Valencia Citrus Coop. Este logo, fins fa ben poc, presidia l’accés 
a la nau des de la cooperativa, dedicada a la 
comercialització de la taronja, operava al carrer 
Oriola. D’esta manera, este nou mural també 
ret homenatge, a un món, el dels magatzems 
de taronja, que en la segona meitat del segle 
vint fou clau per a l’economia i el desenvolu-
pament del nostre poble, molt especialment, 
per a les dones de la nostra població que van 
trobar en estos magatzems una oportunitat de 
treball més enllà de la llar familiar. Un treball 
dur i exigent que, sens dubte, mereix major re-
coneixement.
Esta nova peça en el carrer mercat, presenta, junt al retrat de 
Warhol amb una de les seues conegudes perruques, una repe-
tició del logo de Valencia Citrus Coop tal com feu Warhol amb 
les botelles de Coca-Cola o la sopa Campbell en brillants colors. 
Una sèrie amb diferències, una producció industrial, d’aspecte 
serigràfic, tal com haguera fet Andy Warhol si haguera passejat 
pel nostre poble... o no.

Mural J. Sorolla

Mural A. Warhol

Els nous colors del Pont Vell reconeixen l’esforç de menudes i 
menuts en la lluita contra la pandèmia

Un homenatge com un pont!

En la lluita contra la pan-
dèmia, menudes i me-

nuts han sigut, i són, un exem-
ple. El seu comportament du-
rant els durs dies del confina-
ment, la seua paciència i disci-
plina ara, amb la tornada a les 
escoles... són, sens dubte me-
reixedors de reconeixement. 
Així ho ha entés l’Ajuntament 
de Picanya que ha decidit que 
el Pont Vell, el més emblemàtic 
dels ponts sobre el barranc, es 
pinte en homenatge, en gran 
homenatge als xiquets i les xi-
quetes de Picanya.

L’Arc de Sant Martí com a sím-
bol de la lluita contra el virus
L’arc de Sant Martí ha esdevingut 
una icona de la lluita de menu-
des i menuts en la lluita contra la 
pandèmica provocada per la CO-
VID-19. Xiquetes i xiquets han di-
buixat este element com a símbol 
dels temps millors que arribaran 
quan acabe este malson. L’arc de 
Sant Martí, amb els seus nuvolets, 
ha plenat finestres, balcons... per 
això, esta imatge, estos colors, 
han estat els triats per a este ho-
menatge que el nostre poble vol 
retre a menudes i menuts.

Un homenatge ben merescut
A principi d’any l’Ajuntament de 
Picanya ja havia programat els 
treballs de manteniment i pintura 
de tots els ponts. L’arribada de la 
pandèmia va deixar estos treballs 
pendents i amb la seua represa es 
va veure la possibilitat de que, en 
estos treballs ja previstos, es pu-
guera incloure este senzill però, 
insistim, ben merescut, homenat-
ge als nostres menuts...
Xiquetes i xiquets de Picanya... 
GRÀCIES!
I molts ànims perquè l’esforç i la 
lluita ha de continuar.

Mural al Pont Vell
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Han estat renovades les butaques, escenari, 
portes d’emergència i corredors

Millores al Centre Cultural

Ester Vizcarra guanya  
el 40é Premi Enric Valor
Amaga’t dels drons! és l’obra premiada  

Tot i que l’actual crisi sanitària ha impedit enllestir un acte de 
lliurament de premis com és habitual, l’organització dels 

premis Enric Valor (l’Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent) va 
posar en marxa la 40a edició i el jurat ha proclamat a Ester Vizcarra 
com a guanyadora amb la seua novel·la “Amaga’t dels drons!”.
L’obra
“Amaga’t dels drons!”, és una novel·la distòpica ambientada en un 
futur món asèptic i que ens convida a reflexionar sobre el tracte a 
les mascotes. Esta història porta a l’extrem la desconnexió de la hu-
manitat amb la naturalesa. Situa la forma de civilització resultant en 
un futur no massa definit. Aura, la protagonista, mai s’havia plante-
jat que pogués existir un món diferent, però un arriscat experiment 
de tornar a introduir els animals de companyia, foragitats fa molt de 
temps de les cases per antihigiènics i infecciosos, desperta en ella la 
comprensió de la injustícia que s’està cometent amb les bèsties. 
L’autora
Ester Vizcarra es va iniciar en el periodisme com a cronista local del 
desaparegut Mundo Diario de Barcelona, quan només tenia divuit 
anys. Acabada la Llicenciatura en Ciències de la Informació, es tras-
lladà a Alcoi i va començar a col·laborar amb diversos mitjans.
La seua primera incursió en la narrativa va ser el llibre Enterreu-me 
en batí i sabatilles tot i que abans havia publicat investigacions sobre 
l’emergència dels mitjans de comunicació digitals i l’ús dels fòrums 
virtuals, a més de parts de llibres de temes alcoians.
Autor picanyer
En esta 40a edició s’han presentat 24 obres. El jurat ha volgut des-
tacar la gran qualitat dels treballs. Tant és així, que es preveu la pu-
blicació de dues obres més, a banda de la guanyadora. Es tracta d’El 
manuscrit de l’illa de corall, de Maria Josep Carro de Mena, que ha 
estat menció especial del jurat, i també, i és molt destacable, l’obra 
presentada per un picanyer, Roberto Sanz Requena, “Bitllet d’anada i 
tornada” on la família del protagonista veu que ha de retrocedir en el 
seu estil de vida degut a la pèrdua de treball del pare.

Cultura

Els Reis Mags envien més 
de 450 misatges personals 
La Biblioteca Municipal va recollir  
les cartes a la Bústia Reial 

Segons van confirmar des de les Oficines de Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient, malgrat les dificul-

tats, en la nit del 5 de gener Melcior, Gaspar i Baltasar, van fer la seua 
màgia i portaren tots els regals a les cases del nostre poble.
Confirmació en vídeo
Per a que les nostres xiquetes i els nostres xiquets estigueren tranquils, 
unes setmanes abans d’eixa data tan assenyalada els Reis Mags van 
enviar una carta a tots els xiquets i totes les xiquetes empadronats a 
Picanya i nascuts entre l’1 de gener de 2011 i el 20 de novembre de 
2020. En este enviament els Reis van demanar a xiquetes i xiquets que 
escrigueren la carta i la dipositaren a la Bústia Reial situada a la Biblio-
teca Municipal. Així ho van fer mes de 450 xiquetes i xiquets que dies 
més tard, van rebre, via correu electrònic, un vídeo personalitzat amb 
el seu nom i la resposta de Ses Majestats.

Ester Vizcarra

Vídeo Reis Mag

Mural J. Sorolla

Tot i que, tal com llegim 
en esta mateixa plana 

ja ha arrancat el camí per al nou 
Centre Cultural això no vol dir que 
l’actual no puga anar millorant-se 
en determinats aspectes. Així, tot 
i aprofitant l’aturada de l’activitat 
al Centre Cultural provocada per 
la pandèmia s’ha procedit a rea-
litzar diferents millores.
S’han renovat per complet les 
butaques de la part inferior, les 

de més ús i que, per tant, presen-
taven més deficiències.
S’ha renovat el linòleum de la sala 
inferior amb el que els corredors 
per al moviment d’espectadors 
són completament nous.
També ha estat millorada la fus-
ta de l’escenari i finalmen s’han 
substiuït les portes d’emergència 
(les que permeten l’eixida al ca-
rreró del cinema) que, amb el pas 
del temps s’havien deteriorat.

Noves butaques al Centre Cultural

L’Ajuntament reunix 750m quadrats en un lloc tan emblemàtic 
com és la Plaça del País Valencià

Naix el nou Centre Cultural

L’ Ajuntament de Picanya ja 
ha completat el procés per a 

proveir-se de quasi 750 metres 
quadrats de sol en un punt tan as-
senyalat del nostre poble com és 
la Plaça del País Valencià.
Este gran espai, que actualment 
ocupen tres cases de poble, se 
situa a esquenes de l’escenari de 
la Plaça i permetrà la construcció 
d’un nou Centre Cultural.
Este nou auditori ampliarà i millo-
rarà totes les capacitats de l’actual. 
Un edifici, l’actual, contruït ja fa 
més de 30 anys i al que, el pas 
del temps, com passa sempre, 
ha deixat menut. Menut i a més 
sense possibilitats de ser profun-
dament modernitzat i actualitzat a 
les noves exigències de l’intens ús 
que d’ell es fa per part de les as-
sociacions locals i per tal d’acollir 
l’extensa programació cultural del 
nostre municipi.
La ubicació, darrere de l’escenari 
de la Plaça del País Valencià 
també permetrà que este nou 
edifici done suport (magatzem, 
vestidors, assaig previ...) a tota 
l’activitat social, cultural, festera, 
educativa... que es desenvolupa a 
la plaça del País Valencià, i el seu 
escenari, al llarg de l’any.
És hora per tant d’un nou edifici, 
modern, capaç, versàtil i a l’alçada 
del que mereixen les associacions 
culturals, socials, festeres i educa-
tives del nostre poble.
Un treball d’anys
L’adquisició del tercer immoble (el 
situat al carrer Major número 13) 
culmina un procés que va obrir-se 
fa ja unes dècades amb la compra 
d’un primer immoble (la conegu-
da com a casa Escrivà) i que va fer 
un segon pas amb l’adquisió, fa 
uns anys de la casa situada tot just 
darrere de l’escenari.
Este procés recorda al que en el 
seu dia es feu per a adquirir, poc 
a poc, els solars que van permetre 
la construcció de l’actual Centre 
de Salut.
Arranca el projecte, 
un procés obert
Amb el sol ja adquirit, arranquen 
ara els treballs de projecció del 
nou Centre Cultural i Auditori. Uns 
treballs en els que l’Ajuntament 
vol comptar amb la participació 
de les diferents associacions del 
poble i molt especialment escol-
tar la veu d’aquells col·lectius que 
solen fer més ús de l’actual Centre 

Mural al Pont Vell

És hora d’un nou edi-
fici, modern, capaç, 
versàtil i a l’alçada 

del que mereixen les 
associacions cultu-

rals, socials, festeres 
i educatives del nos-

tre poble.

(les relacionades amb la música, 
ball, danses, folklore, educació, li-
teratura...) de manera que el nou 
centre puga respondre a les seues 
necessitats.

L’últim immoble
L’adquisició del tercer immoble 
que forma part d’este projecte ha 
estat possible gràcies a la permu-
ta d’esta casa actualment en ús en 
el C/ Major 13 pel solar que ocu-
pa el magatzem municipal en el 
carrer Colón, hui ja fora de servei. 
Cal recordar que l’Ajuntament ha 
construït un nou magatzem i arxiu 
al carrer Taronja pel que este im-
moble del carrer ample ja estava 
destinat a la seua venda.

Tots dos immobles van ser valo-
rats de forma molt pareguda per 
part de TINSA, una societat de 
tasació independent inscrita en 
el Registre de Societats del Banc 
d’Espanya.
A més tot el procés de permu-
ta compta amb la supervisió 
dels serveis tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament i amb l’informe 
favorable per part de la Vicese-
cretaria i Intervenció Municipals 
respecte a l’estricta legalitat del 
procés.
Un pas imprescindible
Sense l’adquisició d’este tercer 
immoble tot el projecte hauria 
estat impossible donat que el 
solar de les dues primeres cases 
adquirides no hauria permés la 
construcció d’un edifici que, pel 
seu ús, demana una superfície 
molt notable. Una superfície, re-
lativament fàcil d’aconseguir fora 
del nucli urbà però que, junt a la 
més emblemàtica de les places 
picanyeres, dota de la necessària 
rellevància a un edifici, que per-
metrà, sens dubte, el creixement 
i millora del món cultural i social 
del nostre poble.

Millores
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Esports

Emma Jiménez s’alça amb 
el Campionat d’Espanya

Renovació dels  
vestidors del poliesportiu

El rugbi, una nova opció

Modalitat triatló atletisme sub-14

Reforma integral

Nou camp al Poliesportiu Municipal

El cap de setmana del 24 i 25 d’octubre l’estadi del barri de Valleher-
moso (Madrid) va acollir el Campionat d’Espanya sub14 individual.

Fins allà es va desplaçar la picanyera Emma Jiménez com a membre 
del València Club d’Atletisme per a sumar un nou èxit a la seua trajec-
tòria. La nostra jove veïna es feu amb la medalla d’or en la categoria de 
triatló C, una competició que inclou les proves de 80 metres tanques, 
longitud i salt d’alçada. La suma de punts obtinguts en totes estes pro-
ves va determinar que Emma Jiménez acabara la competició amb el 
títol de campiona d’Espanya.
Un brotxe d’or a la temporada d’Emma Jiménez, una temporada que, 
sens dubte, ha estat més que difícil per als i les atletes.

En la línia d’altres treballs de manteniment i millora realitzats tot 
i aprofitant el descens d’activitat marcat per la pandèmia, cal 

destacar la reforma integral dels vestidors prop de les pistes de tenis 
del Poliesportiu. En estes instal·lacions s’han renovat dutxes, lavabos, 
piques, alicatats i paviment. 

El nostre poble amplia la seua oferta esportiva amb la incorpora-
ció del rugbi. Un esport, el del baló ovalat, mai practicat al nos-

tre municipi però que desembarca al Poliesportiu Municipal de la mà 
del veterà i reconegut club Tatami València. Este club s’ha fet càrrec de 
la concessió administrativa dels terrenys que abans ocupava l’escola 
de futbol Valdez i en este moment el Tatami Rugbi està transformant 
els camps de futbol en una camp de rugbi que, tan bon punt finalitzen 
les obres i la pandèmia ho permeta, acollirà els entrenaments i partits 
dels diferents equips del club. 

Emma Jiménez

Vestidors reformats

Construcció del camp de rugbi

[Viene de la página 1]
de personal voluntario, el gran esfuerzo de los 
servicios públicos, desde el Centro de Salud a 
los Centros Educativos... en todo esto creo que 
nuestro pueblo dio un gran ejemplo de compro-
miso y responsabilidad.
Y no solo en el tema mascarillas, luego seguimos 
con medidas como la distribución de termóme-
tros, de pantallas protectoras, de desinfeccio-
nes... y muy especialmente, con el desarrollo de 
campañas informativas claras y constantes. En 
este sentido el esfuerzo para contrarestar bulos y 
noticias falsas ha sido enorme. En todas estas ini-
ciativas hemos contado con el apoyo de la gran 
mayoría de nuestra población.
Y en medio de todo esto... ¿cómo ha sido poder 
seguir con obras y mejoras?
Complicado, muy complicado. Pero la vida sigue 
y debemos seguir desarrollando proyectos que 
mejoren la vida de vecinos y vecinas. A pesar de 
la restricciones originadas por la pandemia las 
obras que estaban en marcha se han podido fi-
nalizar con éxito. 
¿Qué sería lo más destacable?
Seguramente la obra más importante ha sido el 
nuevo almacén municipal. Ya lleva meses funcio-
nando y esto  nos ha permitido el traslado al po-
lígono Taronja de los servicios municipales que 
trabajaban en la calle Colón. El hecho de que el 
almacén municipal estuviera en la calle Colón era 
un anacronismo y se debía resolver.
La mejora del camino del Polideportivo creo que 
también ha resuelto un problema pendiente con 
una solución que mejora la seguridad de esta vía 
de uso tan habitual.
También es destacable el trabajo realizado en 
la mejora de los parques infantiles e, incluso, la 
creación de nuevas zonas de juego.
También ha crecido el carril bici...
Sí, además, con el desconfinamiento vimos como 
el carril-bici se llenó de personas corriendo, ci-
clistas, paseantes... las personas buscamos en el 
carril-bici esa vía de escape después de meses en 
casa. Jamás pensamos que el carril-bici también 
tuviera este uso, pero así fue. En 2020 se com-
pletó el tramo del camí de la Pedrera y en lo que 
llevamos de 2021 se ha podido abrir el paso so-
bre la autovía y conectar nuestro carril-bici con 
los caminos rurales al sur del término.
La pandemia ha llegado a cambiar hábitos y has-
ta el paisaje urbano. ¿No es así?
Efectivamente, la necesidad de mayor aireado 
del mercado ambulante de los jueves nos ani-

mó a moverlo has-
ta el “Passeig de les 
lletres” una opción 
que mejora la se-
guridad sanitaria y 
también disminuye 
las molestias para el 
vecindario. Además, 
este traslado nos 
animó a instalar una 
cubierta que ade-
más de dar servicio 

al mercadillo pudiera utilizarse para la organiza-
ción de actividades al aire libre tales como actua-
ciones, cuentacuentos, gimnasia para mayores... 
¿Y qué ha pasado con las actividades culturales, 
deportivas, sociales...?
Las limitaciones marcadas por la pandemia 
marcan un escenario muy cambiante que ha 
pasado del cierre total, a poder reiniciar cier-
tas actividades culturales, deportivas... a, de 
nuevo, volver a cerrar con la esperanza de vol-
ver a recuperar cierta normalidad.
Es evidente que toda acitividad que suponga 
la reunión de personas va a tardar en volver y 
cuando vuelva lo hará solo bajo determinadas 
condiciones. Desde los servicios municipales, 
y también desde el mundo asociativo, ya tene-
mos la experiencia de haber organizado even-
tos culturales o desarrollar actividad deportiva 
cumpliendo con protocolos estrictos de segu-
ridad.
¿Volveremos a disfrutar de todo esto?
La vida normal volverá, tardará seguramente 
más de lo que quisíeramos, pero seguro que 
las actividades culturales, deportivas, las fies-
tas... todo eso volverá, pero lo importante que 
en esa vuelta no falte nadie.
Mientras tanto, cuidémonos y cuidemos de 
las personas que nos importan. Cumplamos 
las normas.

Realizaciones 2020

Nuevo almacén 
municipal

Nuevo carril bici ca-
mino de la Pedrera

Mejoras en el camino 
al Polideportivo

Instalación de cubierta 
en Av. Sanchis Guarner

Mejoras en zonas 
ajardinadas

Nuevos parques  
infantiles

“La vida normal vol-
verá. Las actividades 
culturales, deporti-

vas, las fiestas... vol-
verán. Lo importante 
que en esa vuelta no 
falte nadie... más.”

Mejoras en el Racó 
Enric Valor

Pintado y manteni-
miento de puentes


