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Más de 800.000 euros para la  
mejora de las fincas más antiguas

Les primeres finques 
del nostre poble

La vivienda, nuestro hogar, es, sin duda, uno de los aspectos 
más determinantes a la hora de determinar nuestra cali-

dad de vida. En el caso de los edificios antiguos, el paso del tiempo, 
convierte la rehabilitación integral del inmueble en una necesidad 
tan acuciante como difícil de gestionar. 
En este sentido el Ayuntamiento de Picanya decidió solicitar las ayu-
das del programa ARRUR del Plan estatal de vivienda. Unas ayudas 
destinadas a promover  la conservación, optimización de la eficien-
cia energética y la accesibilidad, en los edificios de mayor antigüe-
dad de nuestro municipio así como la mejora del entorno urbano.
Cerca de 60 familias 
El proyecto presentado por el Ayuntamiento, destinado a mejorar 
las viviendas y entorno de cerca de 60 familias, ha sido valorado 
muy positivamente tanto por ministerio como por conselleria y ha 
recibido una financiación de más de 800.000 euros a la que el Con-
sistorio de Picanya añadirà una cantidad aún por determinar que 
permita, por ejemplo, cubrir el IVA de las obras.
Seguridad, accesibilidad y sostenibilidad 
Las obras proyectadas abordan temas tan importantes como la se-
guridad estructural de los edificios, que deben adaptarse a los nue-
vos cánones. También, en la medida posible, se mejorará la accesi-
bilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas. Finalmente, 
otro aspecto fundamental, será la mejora de las condiciones de 
eficiencia energética con la mejora de aislamientos, etc...
Una iniciativa pionera 
Esta actuación es pionera en la Comunidad Valenciana puesto que 
Picanya se convierte en el primer municipio en ser agente rehabi-
litador. Cabe destacar además que Picanya se ha adelantado a las 
previsiones de la Unión Europea puesto que los fondos Next Gene-
ration (fondos de recuperación post-covid) van a ir destinados en 
su mayoría a fines muy similares a los buscados con este proyecto 
ARRUR de rehabilitación del entorno urbano.
Un modelo de futuro 
Es voluntad del Ayuntamiento que esta primera intervención sea 
modelo de posteriores intervenciones que permitan, de forma con-
tínua, ir mejorando las condiciones de los edificios de mayor antigüe-
dad y, por tanto, los que necesitan intervención de forma más clara.

Blocs d’habitatges a intervindre

Fincas objeto de mejora

Els edificis objecte de  
les obres daten dels anys 50

El Ayuntamiento consigue la aprobación de un plan de  
rehabilitación urbana financiado por el Ministerio de  
Vivienda, la Generalitat Valenciana y el propio consistorio

Procés de participació pública
Diferents reunions amb veïnes i veïns han permés 
conèixer de primera mà les necessitats a atendre

Participació

Història

Les edificacions objecte d’esta intervenció són aquelles situa-
des a final de l’Avinguda Santa Maria del Puig, en concret 

els edificis de pisos entre l’esmentada avinguda i el carrer Ramón y 
Cajal. Estes finques tenen la particularitat de ser les primeres que es 
van construir a Picanya.  
Més de 70 anys d’ús
El seu origen se situa als anys 50 pel que ja han completat més de 70 
anys d’existència. Si a estes dates sumem el fet d’estar construïdes amb 
materials propis d’aquells anys, per tant lluny dels standards actuals, 
és fàcil entendre la necessitat d’una inevitable intervenció de millora.  

Cap informe tècnic, cap estudi, pot substituir l’experiència de veïnes i veïns a l’hora d’explicar les 
necessitats de millora d’una comunitat. En eixe sentit des de l’Ajuntament de Picanya, tot i 

les dificultats plantejades per la crisi sanitària, es van programar tota una sèrie de reunions amb el veï-
nat afectat. En estos es van poder escoltar, en primera persona les necessitats de millora de cada edifici. 
El personal tècnic municipal també aprofità estes trobades per a explicar les opcions, possibilitat i desenvolupa-
ment del projecte i, al mateix temps, respondre a tots els dubtes plantejats per veïnes i veïns. 
Estos encontres van resultar fonamentals a l’hora d’enllestir la sol·licitud que fou finalment acceptada tant pel 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya i de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.  
Delegació de la gestió
Donada la gran dificultat administra-
tiva, tècnica i burocràtica del projec-
te, i malgrat que la titularitat de les 
ajudes correspon a les comunitats 
de veïnes i veïns, l’Ajuntament va 
oferir a les comunitats interessades 
el suport dels serveis tècnics muni-
cipals  per a que es feren càrrec de 
la gestió del projecte. D’esta mane-
ra serà el personal municipal el que 
s’encarregarà de la coordinació, po-
sada en marxa i desenvolupament 
final d’un projecte que, pel seu 
volum, s’allargarà durant uns anys 
d’intens treball. Reunió informativa
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Medalles de la Vila 2021

Más de 200.000 € en 
ayudas a comercios, 
pequeñas empresas 
y autónomos

Crisi COVID-19

APPicanya
per a mòbils

 www.picanya.org

30.000 tovallons per a 
promoure l’ús de la  
mascareta a l’hostaleria
Campanya de suport a l’hostaleria local

Les reunions, com tots i totes sabem, han estat el focus principal 
de transmissió de la COVID-19. En entorns com l’hostaleria, 

l’esforç dels propietaris per complir les normes de prevenció xoquen amb 
l’actitud d’alguns clients que tendeixen a relaxar en excés el compliment 
de normes tan important com l’ús correcte de la màscara.
A la Comunitat Valenciana és obligatori l’ús de mascareta en els espais 
públics, amb independència que es puga mantindre la distància de segu-
retat. Per tant la norma és senzilla: en el bar, en la cafeteria, en el restau-
rant... s’ha de mantindre posada la mascareta amb l’única excepció del 
moment de menjar o beure.
Més de 30.000 tovallons que se sumen a ajudes anteriors
A fi d’ajudar l’hostaleria local a complir amb aquesta norma l’Ajuntament 
de Picanya ha imprés 30.000 tovallons de paper que s’han repartit de ma-
nera gratuïta entre els locals del nostre 
municipi.
D’esta manera al mateix temps que es 
realitza una tasca de conscienciació els 
hostalers del nostre poble també reben 
una xicoteta ajuda donat que no han 
d’adquirir un material d´ús tan habitual 
com els tovallons. Esta nova ajuda se 
suma a altres anteriors com els termòmetres, les mampares protectores 
o els aparells de purificació d’aire que els locals hostalers han rebut de 
forma gratuïta per part de l’Ajuntament.

En este 2021 les Medalles de 
la Vila han volgut reconèi-

xer a dues figures icòniques del xi-
cotet comerç picanyer.
La senyora Maruja
Per una banda la senyora Maruja, 
una persona absolutament cone-
guda per tot picanyer i picanyera 
(encara que molts pocs saben que 
en realitat es diu Purificación Sán-
chez Roque) i que, al front del seu 
quiosc paperia (que totes i tots co-
neguem com a “ca Maruja” però 
que en realitat es diu “Papeleria Le-
vante”) durant anys i anys, ha estat 
tot un exemple d’atenció a les per-
sones i eterna paciència per a aten-
dre, en horaris quasi impossibles, 
a literalment, tots els picanyers i 
picanyeres que, en algun moment, 
hem acudit a este emblemàtic co-
merç on trobar de quasi tot i, per 
damunt de tot, l’eterna amabilitat 
de la Senyora Maruja.
Vicent Baixauli “El forner”
L’altre xicotet comerciant guardo-
nat ha estat un altra persona més 
que coneguda, Vicent Baixauli (“el 
Forner”) que, durant dècades, ha 
estat al front d’un altre comerç més 
que reconegut, el Forn de Quatre 
Cantons. Establiment icònic i visitat 
també, per tots els picanyers i que 
hem trobat a les seues prestageries 
des de pa fet cada dia de forma tra-
dicional, a pastissos o coques cristi-
nes especialitat de la casa.
De Vicent, a més, s’ha volgut des-
tacar el seu treball al capdavant 
de l’Ateneu, la seua condició de 
fotògraf (amb moments clau de la 
història del nostre poble que sols 
poden ser recordats gràcies a les 
seues imatges) i, principalment, pel 
seu caràcter entusiasta i sempre 
disposat a tirar una mà allà on fóra 
necessari.

Vicente Montesinos
També va rebre la seua medalla el 
Dr. Vicent Montesinos. En esta cas 
es va voler destacar la magnífica 
predisposició de la família Montesi-
nos per a col·laborar en tots aquells 
esdeveniments púbics on ha estat 

El Ayuntamiento amplía la cuantía y los 
sectores beneficiados por el plan “Resistir” 
de la Generalitat Valenciana

Senyora Maruja Vicent Baixauli

Tot i no poder fer el tradicional acte de recepció en el Dia 
de la Festa, l’Ajuntament ha volgut lliurar els guardons

Reconeixements

Juli Avinent, mestre
Juli Avinent, professor de generacions de picanyeres i picanyers a 
l’IES Enric Valor, també ha estat distingit amb la Medalla de la Vila.
La distinció fou recollida per la família de Juli, la seua dona i els seus 
dos fills, a títol pòstum, donat que Juli Avinent ha estat una de les 
víctimes de la terrible pandèmia provocada pel COVID-19.
Més enllà de les seues obligacions com a mestre
Juli Avinent, a més del seu vessant com a mestre de valencià, també 
va destacar per la seua vinculació i implicació amb el món cultural 
del nostre poble. Fou col·laborador habitual  d’esdeveniments rela-
cionats amb el món de la literatura com ara el Maig Literari (on era 
presentador habitual de xerrades i col·loquis), o dels Premis Camí de 
la Nòria o Enric Valor on formà part del jurat.

A títol pòstum

sol·licitada la seua col·laboració. 
Així l’Hort de Montesinos ha esde-
vingut un punt emblemàtic per a la 
cultura picanyera amb la celebració 
de diferents activitats.
També s’ha volgut recòneixer 
l’extraordinari esforç fet per la fa-
mília Montesinos per conservar en 
perfecte estat un patrimoni cultural 
tan emblemàtic com Villa Rosita. 
Un patrimoni que, a més de con-
servar han volgut compartir amb 
picanyeres i picanyers.

M Antonia Aguilar i Pepe González
Estes medalles també han volgut 
reconéixer l’esforç i dedicació de 
dos pioners del Centre de Forma-
ció de Persones Adultes de Pican-
ya. M Antonia Aguilar, directora i 
Pepe González, mestre, van viure 
els primers dies d’una EPA que va 
nàixer amb la voluntat de donar a 
les persones adultes l’oportunitat 
de continuar formant-se i que, a dia 
de hui, amb ells dos recentment ju-

bilats, continua sent un centre de 
referència per a totes aquelles per-
sones adultes que volen ampliar 
estudis, completar titulacions o, 
simplement, seguir aprenent.
L’Ajuntament ha volgut destacar 
la seua dedicació i el seu paper 
clau a l’hora de l’èxit d’este centre 
educatiu pel que han passat milers 
d’alumnes.

Xelo Sanchis
També va recollir la seua Medalla 
de la Vila, Xelo Sanchis, la prime-
ra dona regidora del nostre poble 
i que en este mes de maig es va 
jubilar després de treballar, en di-
ferents responsabilitats, al nostre 
Ajuntament. El Ple Municipal va 
voler destacar la seua gran implica-
ció i treball (des de diferents ves-
sants) per les persones del nostre 
poble. Especialment en matèries 
com l’educació, la igualtat, els ser-
veis socials... on la seua dedicació 
va resultar exemplar.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el plan “Resistir” 
que tiene como objetivo cubrir una parte de los gastos co-

rrientes de la actividad realizada desde abril de 2020 por las perso-
nas trabajadoras autónomas y las microempresas con un máximo 
de 10 personas que han sufrido de forma más grave los efectos de 
la actual crisis sanitaria.
Estas ayudas con una dotación de 
160 millones de euros han sido 
aportadas por la Generalitat Valen-
ciana en un 62’5%, las Diputaciones 
provinciales en un 22’5% y un 15% 
por parte de los Ayuntamientos.
La cuantía de las ayudas supone una 
cantidad fija de 2.000 euros más otra 
cantidad fija de 200 euros por per-
sona afiliada a la Seguridad Social a 
fecha 31 de diciembre de 2020.
Picanya amplía beneficiarios y cuantía aportada por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Picanya decidió ampliar el listado inicial de ac-
tividades económicas propuesto por la Generalitat Valenciana para 
que estas ayudas lleguen a más personas autónomas y pequeñas 
empresas. De la misma forma también ha ampliado la cantidad 
aportada por el Ayuntamiento para garantizar la atención a todas 
las solicitudes debidamente justificadas.

Cerca de 100  
autonómos, comer-

cios y pequeñas 
empresas de  

Picanya ya han  
recibido las ayudas

L’entrega d’este  
material també  

suposa un estalvi per 
a l’hosteleria local

Familia Avinent

Tovallons repartits
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Nuestro Centro de Salud ya ha  
administrado más de 5.500 vacunas

Sense morts des de febrer

Con los primeros meses 
de 2021 arrancaba 

en Picanya el proceso de vacu-
nación contra la COVID-19. Una 
vez más el personal del Centro 
de Salud de Picanya se ponía al 
frente de la lucha contra la pan-
demia e iniciaba una campaña 
de vacunación sin precedentes 
por varios motivos. Primero, el 
alcance, la campaña nace con 
el objetivo de vacunar a toda la 
población. Segundo, las vacunas, 
escasas, nuevas, varias, de com-
plicadísima logística... tercero, el 
enemigo, un virus que ha parali-
zado el mundo.
Las primeras vacunas
Como no podía ser de otra ma-
nera, las personas mayores en 
residencia y el personal sanitario 
fueron los primeros en recibir 
la inyección. Luego vinieron las 
personas dependientes, las per-

sonas mayores (en orden des-
cendiente de edad) el profesora-
do, los trabajadores esenciales... 
el personal del Centro de Salud 
multiplicó esfuerzos para poder 
vacunar en casa (o en residencia) 
a las personas mayores que no 
podían desplazarse y, al mismo 

tiempo, vacunar con cita previa y 
seguir con la atención diaria en el 
Centro de Salud. Tocaba, de nue-
vo, redoblar esfuerzos y el per-

sonal de nuestro centro de salud 
así lo ha hecho.
El Centro de Personas Mayores
En este proceso, el Centro de Perso-
nas Mayores ha ido ganando prota-
gonismo y se ha convertido (con la 
instalación de carpas por parte del 
Ayuntamiento) en el centro de va-
cunación para todos los picanyeros y 
picanyeras que, desde el 24 de mayo, 
ya no tienen que salir de nuestro 
municipio para recibir la inyección.
Más de 7.500 dosis
El aumento del número de dosis 
que han ido llegando a Picanya 
ha permitido ir incrementando el 
ritmo de vacunación y cada sema-
na han sido más los picanyeros y 
picanyeras que han recibido algu-
na de las 4 vacunas posibles. De 
hecho, ya hemos recibido más de 
7.500 dosis, más de 5.500 las ha 
aplicado el personal de nuestro 
Centro de Salud.

Les dures messures res-
trictives imposades pel 

Govern de la Generalitat arran de 
l’onada generada per les festes na-
dalenques van acabar per donar 
resultat. 
L’esforç col·lectiu permeté baixar, 
de forma dràstica, la incidència 
durant el mes de febrer i, el més 
important, que este mes fóra (en el 

moment del tancament d’esta edi-
ció) l’últim en el que es registraren 
víctimes mortals per COVID al nos-
tre poble.
Mínima incidència
Durant els mesos la incidència de la 
COVID al nostre poble s’ha mantés 
en uns números molt control·lats i 
Picanya ha aconseguit marcar mí-
nims d’incidència a la Comarca.

Màxima responsabilitat
Ara, quan la vacunació ja ens 
permet esbrinar el final d’este 
mal somni, és el moment de fer 
un últim esforç de responsabili-
tat individual i co·lectiva i conti-
nuar complint amb les normes 
d’autoprotecció indicades per 
les autoritats sanitàries en cada 
moment.

Picanyeros y picanyeras ya hemos recibido 
más de 7.300 dosis de vacunas contra la COVID-19

Vacuna COVID en Picanya
¿Qué debemos saber?
A continuación encontraréis información sobre el proceso de vacuna-
ción contra la COVID-19. En todo caso es importante saber que, aunque 
el proceso avanza más rápido cada día, debemos tener un poco de 
paciencia y colaborar para garantizar que esta campaña de vacunación 
sea un éxito colectivo.

¿Cómo llega la cita  
  para vacunarse?
La cita de vacunación, y también la indicación del tipo 
de vacuna que se va a inocular, llega mediante aviso 
al teléfono móvil a través de un mensaje SMS. Tam-
bién podemos acceder a la información de la cita a tra-
vés de la APP +Salut de la Generalitat Valenciana. Es 
importante tener actualizado el número de teléfono 
móvil. Esta actualización se realiza mediante la web:

http://coronavirus.san.gva.es
Si piensas que ya deberían haberte citado pero no has recibido nada pue-
des telefonear al 900 300 555 y solicitar información. También puedes 
utilizar este teléfono para modificar tu cita si te resulta imposible acudir 
en el día indicado.
Si has recibido un SMS con la cita, debes prestar atención a posibles mo-
dificaciones de esta cita. Es posible que recibas otro SMS cambiando la 
hora o el día.
IMPORTANTE: Si has sido citado por teléfono desde el Centro de Salud 
de Picanya, lo que ocurre solo de forma muy excepcional, es importante 
que avises al propio centro de salud si no puedes acudir. Estas citas se dan 
para aprovechar alguna vacuna no utilizada y, si no se acude, la vacuna 
se pierde. 

¿Cómo debo acudir a vacunarme?
Acude con calma, a la hora indicada (no es necesario llegar mucho antes), 
lleva la tarjeta SIP y ropa cómoda que permita acceder fácilmente a la 
parte alta del hombro.
Después del pinchazo deberás permanecer 15 minutos en la sala 
de espera.

¿Si necesito un justificante para el trabajo?
Te lo darán en el momento. Solícitalo al personal de recepción del centro 
de vacunación.

¿Cómo consigo el justificante vacunal?
Si necesitas disponer de un justificante que indique tu estado de vacuna-
ción, este documento se debe tramitar a través de la web de Conselleria 
de Sanidad indicada anteriormente. NO se facilita en el Centro de Salud 
de Picanya.
Si se quiere disponer del Certificado COVID digital de la Unión Europea 
también se debe tramitar, de forma telemática, por medio de la web de 
Conselleria.

¿Puedo tener reacciones adversas?
Sí, como con cualquier vacuna. Las reacciones más frecuentes son dolor e 
inflamación en la zona de inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscu-
lar y de articulaciones, náuseas, fiebre, escalofríos y diarrea, siendo en su 
gran mayoría de intensidad leve o moderada y desapareciendo en pocos 
días tras la vacunación. Si aparece alguna reacción adversa persistente 
puedes consultar a tu médico/a de Atención Primaria. Ante reacciones 
adversas leves están indicados los antiinflamatorios y/o analgésicos ha-
bitualmente utilizados (como Paracetamol), sin que ello altere el efecto 
protector de la vacuna frente a la COVID-19, aunque no se recomienda su 
uso antes de la vacunación.

Els Nadals suposaren un terrible creixement del nombre de contagis

Picanyeros y pican-
yeras ya hemos re-

cibido más de 7.300 
dosis, más de 5.500 

las ha aplicado el 
personal de nuestro 

Centro de Salud

Ricardo Navarro, coordinador 
del Centre de Salut junt a 

Pepe Almenar a la porta del 
punt de vacunació
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Gràfica d’evolució dels casos detectats per prova PCR
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Sala de espera post-vacuna

FRONT AL VIRUS
TRELLAT!

Informació actualitzada sobre l’evolució de la crisi sanitària a Picanya:

  www.picanya.org 
Informació completa per pobles: 

http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas
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PICANYA
Dades a 13 de juny de 2021

25
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des de l’inici de 
la pandèmia 

866
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des de l’inici de 

la pandèmia 
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En marxa les obres de  
l’anell verd metropolità

Noves oficines municipals 
al carrer Almassereta
El nou edifici s’adapta a la personalitat d’este 
peculiar carrer

Al final del carrer Almassereta, en concret al número 19, 
just on arranca la passarel·la Ángel González, ja està en 

funcionament un nou edifici municipal.
A partir de l’enderrocament d’una casa de propietat municipal 
que estava en condicions de ruïna s’ha procedit a la construcció 
d’un xicotet edifici de serveis muncipals.
Este edifici acull en planta primera i accés des del carrer Almas-
sereta, el Departament Municipal de Comunicació i una xicoteta 
sala d’usos múltiples (reunions, formació...). En la segona plan-
ta, amb accés des del Polígon de Raga, s’allotgen els Serveis de 
l’Àrea d’Informàtica i Modernització.
En el disseny de l’edifici s’ha respectat la tipologia pròpia de les 
cases d’este peculiar carrer amb el plantejament d’un edifici de 
sols dues altures, sostre a dues aigües de teules, finestres verti-
cals i fins i tot el característic balcó central.

Urbanisme

Ja estan en marxa les obres 
de construcció de l’anell 

verd metropolità. Unes obres 
que, al nostre poble, han arrancat 
en la zona de l’Alqueria de Mo-
ret amb l’ampliació del carril bici 
existent.
L’Anell Verd Metropolità
L’Anell Verd Metropolità de Va-
lència és un corredor circular des-
tinat a la mobilitat sostenible no 
motoritzada que travessarà les 
comarques de l’Horta i serà un 
dels eixos estructurals de la ma-
lla metropolitana, integrada pels 
carrils bici ja existents, més les 
actuacions que es desenvolupen 
local i comarcalment. 
A més, esta infraestructura té 
com a objectiu tant fomentar l’ús 

de la bicicleta en desplaçaments 
curts i mitjans per a reduir l’ús 
dels vehicles privats i contribuir 
a la reducció de les emissions de 
gasos d’efectes d’hivernacle, com 
cobrir la demanda creixent de 
vies per a ús lúdic.
Finalment, amb aquest corredor 
es busca disposar d’una via me-
diambientalment integrada que 
aproxime a les persones usuàries 
-vianants i ciclistes- a espais natu-
rals i culturals rellevants de la Co-
munitat com l’horta de València, 
el parc natural de l’Albufera o el 
parc fluvial del Túria.
Connexió bici-vianants amb 
l’estació de València Sud
D’altra banda, en els pròxims 
mesos està previst que comen-

cen les obres d’una connexió 
bici-vianants des de Picanya a 
les instal·lacions de València Sud 
d’FGV, un projecte emmarcat 
en les obres de millora d’accés a 
l’aparcament i les instal·lacions 
de l’empresa pública.
La Generalitat, a través d’FGV, ha 
projectat l’execució d’una roton-
da que millorarà substancialment 
les condicions de seguretat en 
l’accés i eixida a les instal·lacions 
de València Sud, seu d’FGV. 
L’actual vial, que discorre 
paral·lel a la CV-407, es prolon-
garà uns 500 metres, amb un 
nova glorieta en la intersecció de 
la carretera CV-407 amb el carrer 
Séquia Favara (Camí Faitanar) i 
Camí del Mal Pas.

Més de 300.000 € per a fer més 
competitius els nostres polígons

L’Institut Valencià de Com-
petitivitat Empresarial (IVA-

CE), depenent de la Conselleria 
d’Economia Sostenible de la Ge-
neralitat Valenciana, ha atorgat 
a l’Ajuntament de Picanya una 
subvenció de 308.444’47 € per 
a la millora dels tres polígons in-
dustrials del nostre poble.
Millores als tres polígons
A esta convocatòria els serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Pi-
canya van presentar tres pro-
jectes corresponents als tres 
polígons industrials del nostre 
poble: Alqueria de Moret, Raga 
i Taronja.
Estos projectes van rebre el re-
coneixement de la Conselleria 
i amb la subvenció rebuda la 
inversió total serà de prop de 
400.000 euros.
Les millores a realitzar són:
Polígon industrial Alqueria Moret
- Obres per a permetre la im-
plantació de fibra òptica i altres 
serveis.
- Col·locació de càmeres de vigi-
lància connectades amb la poli-
cia local de Picanya.
- Habilitació de nous aparca-
ments i/o vials, vials i voreres 
més àmplies, nous accessos, 

passarel·les per als vianants, 
renovació del paviment de dife-
rents carrers.
- Senyalització horitzontal i/o 
vertical de trànsit.

Polígon industrial Taronja
- Obres per a poder realitzar 
l’estesa de fibra òptica.
- Col·locació de càmeres de vigi-
lància connectades amb la policia 
local de Picanya, que completaran 
la xarxa de vigilància actualment 
existent en el polígon. 

Polígon industrial Raga
- Obres per a la implantació de 
fibra òptica necessària per al 
servei de CCTV i smartcity.
- Col·locació de càmeres de vigi-
lància connectades amb la po-
licia local de Picanya, que com-
pletaran la xarxa de vigilància 
actualment existent al polígon 
industrial Raga. 
- Millora de zones verdes i 
instal·lació en estos espais 
d’aparells i recorreguts biosalu-
dables. Regeneració paisatgís-
tica i ambiental del polígon en 
concret de la zona verda existent 
en el carrer Séquia de Moncada, 
junt al llit del barranc. Neteja i 
retirada de residus i la renovació 
de jardineria. Actualització i op-
timització del sistema de reg de 
l’esmentada zona verda.
- Habilitació de nous aparca-
ments i/o vials, vials i voreres 
més àmplies, nous accessos, 
passarel·les per als vianants. 
S’ha previst l’adaptació de la 
totalitat de les voreres del polí-
gon en els punts en els quals se 
situen els passos de vianants, de 
manera que siguen accessibles 
per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Edifici Almassereta 19

Obres de l’Anell Verd que 
aprofiten el traçat del carril 
bici del nostre poble

Nuevas aulas

Centro de Formación  
de Personas Adultas

També es realitzarà una nova connexió per a  
vianants i ciclistes amb l’estació de València Sud

Noves tecnologies, més seguretat i millora viària i ambiental

La puesta en marcha de la nueva biblioteca en la Plaza Mayor 
dejó casi sin uso las antiguas dependencias de la calle Bo-

navista. En estos últimos meses se han realizado las obras que han 
permito la trasformación de estas instalaciones.
El espacio ocupado por la antigua biblioteca se ha dividido en dos 
aulas de nueva costrucción y se ha creado una sala de reuniones 
para el profesorado.  
En esta intervención también se han renovado las instalaciones, de 
climatización y eléctrica, además de añadir la instalación de renova-
ción de aire con recuperador de calor.

Nuevas aulas en  
la antigua biblioteca

Es realitzaran obres 
per a la instal·lació de 
xarxa de fibra òptica 
d’última generació, 

càmeras intel·ligents 
de vigilància con-
nectades amb la 

Policia Local, millores 
d’accessos i voreres, 
asfaltat de diferents 
carrers i regeneracio 

ambiental de diferent 
espais
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Reducció del consum (i la factura) 
per l’enllumenat públic al 50%

Nous accessos i connexió 
entre andanes

Millores en matèria de seguretat i accessibilitat

Ferrocarrils de la GV modernitzarà 
l’estació de metro

Fa unes setmanes Ferro-
carrils de la Generalitat 

Valenciana (FGV), feu públic 
l’anunci de la remodelació de 
l’estació de metro de Picanya 
per a dotar-la de nous accessos 
i línies de validació, com a part 
d’un pla d’actuacions que afec-
ta 32 estacions de superfície 
de Metrovalencia i 12 del Tram 
d’Alacant.
El projecte recull la demolició 
dels actuals accessos a l’estació, 
de manera que a l’estació sols 
s’accedirà pel vestíbul de l’edifici 
i per dos punts de validació de 
nova construcció.
Està previst mantindre, sen-
se grans modificacions, tant 
l’actual edifici de l’estació com la 
cantina annexa.

Es manté el pas a peu pla
El creuament actual de les línies 
entre el carrer Pau i l’Av. Jaume 
I es manté tal qual està en este 
moment. Amb l’actual regula-
ció semafòrica per a vianants i 
l’obertura de barreres per al pas 
dels sepelis.

Més segura, còmoda i sense en-
trebancs arquitectònics
En la renovada estació s’amplien 
les dues andanes i es construirà 
un pas inferior entre andanes 
amb escales i ascensors que per-
metran l’ús de les instal·lacions 
a les persones amb mobilitat re-
duïda, persones amb xiquets en 
carret, persones majors...
Per a l’accés, s’instal·laran dos 
passos de control i accés, de 
manera que només els usuaris 
del servei de metro podran ac-
cedir a les andanes. D’esta ma-
nera es millora la seguretat de la 
instal·lació tot i impedint l’accés 
a les estacions a aquelles perso-
nes desproveïdes del correspo-
nent títol de transport vàlid per 
a viatjar.

Al carrer José Segrelles estan en marxa les obres de renova-
ció de la xarxa hidràulica, principalment les canonades de 

subministrament d’aigua potable que havien quedat antigues. Unes 
obres que s’aprofiten per a renovar, al mateix temps, voreres i calça-
da. A diferència de les obres del carrer del Sol, en José Segrelles sí 
es mantindrà la doble plataforma tot i que a les voreres s’eliminaran 
entrebancs arquitectònics.

Al final del nou tram de carril bici-vianants del camí de la Pe-
drera ha estat senyalitzat com a via preferents per a vianats i 

ciclistes, el tram que permet l’enllaç del nostre carril amb els carrils 
bici entre Alcàsser i Torrent. L’objectiu d’esta senyalització és garan-
tir la continuitat del recorregut prioritari i segur per a les persones 
que caminen o van amb bicicleta.

En breu està previst que arran-
quen al nostre poble el 

procés per a la substitució de les 
lluminàries VSAP, HM i fluorescents 
que encara queden al nostre enllu-
menat públic per lluminàries de te-
conologia LED.
Un estalvi de més del 50%
Està prevista la substitució d’un 
total de 2.208 lluminàries. A més, 
s’actuarà en els quadres de coman-
dament per a adaptar-los a la nor-
mativa vigent. Amb esta actuació es 
disminuirà la potència instal·lada de 
261,59 kW a 121,89 kW.

Amb esta reducció es calcula 
un estalvi energètic estimat del 
53,41%. Una reducció de consum 
molt positiva tant des del punt de 
vista mediambiental com des del 
punt de vista econòmic.
Este és un nou pas en el treball 
constant per optimitzar els con-
sums energètics al nostre poble, 
un pas que continua amb el treball 
ja fet als polígons industrials on ja 
s’han canviat les lluminàries a la 
nova tecnologia LED.
L’estalvi generat i l’ajuda de l’IDAE 
completen el finançament

Zero despesa per part 
de picanyeres i picanyers
Esta important operació de mi-
llora suposa una inversió de 
prop d’1.400.000€. Les diferents 
gestions municipals han permés 
aconseguir una subvenció per 
part de l’IDAE del 50% d’esta 
quantitat. L’altre 50% s’obtindrà 
de la reducció de la factura 
elèctrica de l’enllumenat públic 
del nostre municipi generada a 
partir de la instal·lació d’estes 
noves tecnologies de menor 
consum.

La substitució de totes les lluminàries per LEDS es financia 
entre una subvenció de l’IDAE i l’estalvi generat

Les obres sols afec-
ten al tancament 

perimetral i la con-
nexió entre anda-

nes. Es mantenen el 
creuament actual de 
les vies, l’edifici i la 

cantina

Enllumenat públic

Els serveis de jardineria realitzen la solta d’insectes 
beneficiosos i s’evita així l’ús d’insecticides

Control biològic de plagues

Millores al carrer José Segrelles

Connexió per a vianants i bicis 

Aplicació de tractaments

Amb l’arribada de la primavera, i com en anys anteriors, 
els serveis municipals de jardineria han començat 

amb la solta d’insectes destinats a combatre, de forma natural, di-
ferents plagues que poden afectar als arbres dels nostres parcs.
Respecte a la natura
D’esta manera s’evita fer ús d’insecticides i pesticides, sempre pe-
rillosos, i s’obté un millor resultat. Esta forma de lluita biològica és 
més respectuosa amb la natura donat que no es perjudica a altres 
insectes com ara abelles o similars que resulten imprescindibles per 
a la polinització i per tant fonamentals per al desenvolupament de 
la vida.
Anthocoris nemoralis
En este cas concret s’ha procedit a la solta d’exemplars d’Anthocoris 
nemoralis un depredador, el més conegut i eficaç per al control na-
tural de la psylla de la perera (Cacopsylla pyri) i la psylla dels cercis 
(Cacopsylla pulchella), encara que també pot depredar altres es-
pècies com per exemple trips, pugons, àcars, ous de lepidòpters i 
pol·len. En condicions normals sol aparéixer de manera espontània 
en parcel·les de perera.
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Falles de Picanya  
del 8 al 12 d’octubre
El programa festiu s’adaptarà a la crisi sanitària  

En sessió extraordinària, l’Assemblea de Presidents de les Falles 
de Picanya decidí aprovar la data proposada per la Junta Local 

Fallera i l’Ajuntament per a celebrar les Falles del nostre poble del 8 al 
12 d’octubre d’este 2021.
Tot i que el programa faller es veurà limitat per l’actual crisi sanitària les 
Falles de Picanya confien en poder traure endavant un programa que 
permeta, poc a poc, anar recuperant l’activitat festiva.

Temps confinat
Mural del reconegut artista urbà Deih  

Deih és un molt conegut artista urbà valencià que porta en ac-
tiu des de 1994. El seu estil i els seus personatges tenen 

influències del món del còmic i la il·lustració. Podem trobar obres seues a 
països com ara Mèxic, França, Alemanya, Noruega, Bèlgica, Marroc i des 
del març passat, també a Picanya.
Una peça per a la televisió Àpunt
Sobre el mur de la caseta de materials d’educació física de l’escola Ausiàs 
March, Deih, ha pintat una proposta que ens parla del pas del temps i 
que, a més, d’acord amb els dies que vivim, ens proposa una al·legoria en 
la que dos personatges que, a l’interior d’un rellotge d’arena, es relacio-
nen sense poder estar junts. 
Este mural forma part del programa d’Àpunt televisió “Una habitació amb 
vistes”, un espai dedicat a la cultura valenciana en tots els seus vessants.

Llibres amb  
sabor picanyer
“Antología. Relatos y poemas”
La vida té dies tristos i altres alegres, mo-
ments reflexius i altres vitals, experiències 
reals i altres imaginàries. Els relats que com-
ponen este volum no tenen unitat temàtica, 
són una heterogènia mostra de relats i poe-
mes escrits per autors i autores que, a par-
tir dels tallers del Maig Literari de Picanya, 
s’han dedicat a explorar el fascinant món de 
l’escriptura creativa. 
“El hombre de los dientes blancos”
Primera novel·la del jove picanyer José David 
Moncayo. Thriller psicológic d’aspectes fan-
tàstics on tenen cabuda l’amor, el sexe, el va-
lor, les premonicions i, per damunt del tot... 
el terror. Una història sobre com els dimonis 
del passat tornen una i altra vegada fins que 
els fem front.
“Les Alqueries de Picanya”
Editat per l’Institut d’Estudis Comarcals de 
l’Horta Sud-IDECO. L’autor d’este llibre, guar-
donat amb el 22é Premi d’Investigació de 
l’Horta Sud, és el veí de Picanya enginyer, con-
sultor i investigador, Joaquín Vila-Belda Martí. 
El llibre permet observar l’evolució de les acti-
vitats productives i la transformació del medi 
rural al nostre poble.

Ús responsable de 
les xarxes socials 
Xerrades a càrrec de la Policia Local 

Més de 100 alumnes de 5é i 6é de pri-
mària han participat a les xerrades 

adreçades impartides pels agents de la policial 
local de Picanya on s’ha informació sobre els 
usos habituals d’internet, quins beneficis tenen i 
quins són els perills als quals es poden enfrontar. 
Tambe s’ha parlat sobre l’ús del telèfon mòbil, les 
xarxes socials, la missatgeria instantània, etc...
En estes xerrades formatives també s’ha oferit infor-
mació sobre la responsabilitat que tenen les seues 
accions respecte a l’ús i enviament d’imatges i al-
guns dels missatges compartits.
Finalment, l’alumnat ha rebut informació sobre 
pàgines amb recursos i informació sobre les noves 
tecnologies i com fer un ús responsable.

A l’escola caminant 
Els centres educatius del nostre poble 
aposten per reduïr l’ús dels cotxes 

Ja el curs passat les escoles del nostre po-
ble van encetar una sèrie d’activitats des-

tinades a promoure, entre les famílies, l’hàbit 
d’acudir a l’escola caminant. Enguany, tot i les 
rectriccions marcades per la crisi sanitària, els 
centres educatius picanyers han volgut tornar a 
insistir, per diferents mitjans, en els aventatges 
d’anar caminant a classe: més seguretat, auto-
nomia, xiquetes i xiquets arriben més desperts, 
major sentit de la responsabilitat... 
En eixe sentit s’han posat en marxa iniciatives com 
ara els punts de trobada per a que l’alumnat puga 
reunir-se i fer el camí en companyia i accions com 
els “divendres sense cotxes” en els que es convida 
a les famílies a acudir als centres sense fer ús del 
vehicle a motor.  

Xerrada Cartell a l’escola Baladre

Reunió de representants de Falles

El mural

Escoles

Amb la participació de l’escriptora Elvira Lindo que presenta el 
seu treball “Literatura al compás” junt al pianista Antonio Galera
L’Hort de Montesinos (Vila 

Rosita) acollí els dies 15, 16 
i 17 de juny la tercera edició del 
Festival dels Horts: música de 
cambra amb sabor a terra. Des-
prés de la cancel·lació de l’any 
passat a causa del coronavirus, la 
Societat Filharmònica de Picanya 
i el seu director artístic, Antonio 
Galera, presentaren un programa 
ambiciós que tingué com a prin-
cipal objectiu consolidar aquesta 
iniciativa que compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Picanya 
i l’Institut Valencià de Cultura i la 
col·laboració de l’Hort de Monte-
sinos, la Fundació Cañada Blanch 
i  Clemente Pianos.
La participació de l’escriptora Elvi-
ra Lindo, que presentà Literatura 
al Compás, un text que estrenà 
dramatitzat i musicat en el festi-
val al costat del pianista Antonio 
Galera. La producció, que comp-
ta amb la col·laboració en la di-
recció escènica de la companyia 
Cashalada, és un homenatge a les 

cançons populars que escoltem 
des de la més tendra infància. 
El programa del festival es com-
pletà amb la interpretació del 
Quartet per a la fi dels temps 
d’Olivier Messiaen. Seran els seus 
intèrprets la clarinetista picanyera 
Lidia Tejero, Rodrigo Bauzà (violí), 
Constance Ricard (violoncel) i En-
riqueta Somarriba (piano).

Activitats complementàries
Com a complement al festival, el 
dilluns 14 tingueren lloc en Vila 
Rosita dues activitats. D’una ban-

da, la presentació del llibre Les 
Alqueries de Picanya amb la parti-
cipació de Guillem Tortosa (Tinent 
d’alcalde de Picanya), Joaquín Vila-
Belda (autor) i Alfred Ramos (di-
rector de l’IDECO) i, a continuació, 
una xerrada en la qual, sota el títol 
Festival dels Horts. Per què ací?, 
intervingueren Vicente Montesi-
nos i Danusia Pustkowska (propie-

taris de l’Hort), Amparo Casabán 
(arquitecta) i Carlos López-Olano 
(periodista i professor de la Uni-
versitat de València).

El Festival Horts torna a sonar 

Més informació: www.festivaldelshorts.com

El pianista Antonio Galera i 
l’escriptora Elvira Lindo al  
Festival dels Horts 2021
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Cultura

Teatre de carrer, cinema a l’aire lliure, música i ballet... 
amb la màxima prudència, la cultura reviscola al nostre poble
L’actual situació sanitària no permet encara pensar en un programa de Festes Majors com el d’anys prepandè-

mics. Els actes massius, amb molta interacció personal, són absolutament impensables. Però això no vol dir 
que, donada l’experiència adquirida, no es puga pensar en un programa lúdic-cultural que ens permeta, poc a poc, 
anar fent passos cap a la desitjada normalitat.

Lliurament dels Premis 
Concepción Aleixandre per 
a dones científiques

L’Ajuntament de Picanya va lliu-
rar el divendres 28 de maig, 

tot i coincidint amb el Dia Inter-
nacional d’Acció per la Salut de 
les Dones, els Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Va-
lenciana.
L’acte va tindre lloc al Pati de 
l’Escola Baladre de Picanya i va 
estar conduït per la catedràtica de 
Bioquímica i Biologia Molecular de 
la Universitat de València i membre 
del CSIC, la doctora Emilia Matalla-
na. A més de les premiades, van 
participar la biotecnóloga, inves-
tigadora i divulgadora científica, 
doctora Paula Ruiz Hueso, l’alcalde 
de Picanya, Josep Almenar, la rec-
tora de la Universitat Jaume I de 
Castelló, Eva Alcón Soler i la tinenta 
d’alcalde de Picanya Rosi González.
Ciències de la Salut
Esta 3a edició ha centrat la seua 
atenció en les dones científiques 
que investiguen en el camp de les 
Ciències de la Vida aplicades a la 
Salut, com no podia ser d’una al-
tra manera en uns moments en els 
quals la prioritat d’una societat as-
sotada per la pandèmia és la salut
El premi de la Categoria Comunitat 
Valenciana ha recaigut en la Dra. 

María Jesús Vicent Docón, investi-
gadora en polímers terapèutics, de 
la qual el jurat ha destacat el caràc-
ter innovador, i la qualitat i quanti-
tat de les seues aportacions. 
El premi en la Categoria Local a la 
trajectòria consolidada ha sigut 
atorgat a la Dra. Marta Benet Gi-
ménez, de qui el jurat ha ressal-
tat la consolidació del seu perfil 
d’investigadora en l’àmbit dels bio-
marcadors moleculars en medicina 
de precisió.
Finalment, el Premi Especial Ho-
norífic ha sigut per a la Dra. Dolors 
Corella Piquer, investigadora en 
nutrició especialitzada, pionera a 
Espanya en la integració genòmica 
en la investigació epidemiològica 
tradicional, creant a la Universi-
tat de València la primera Unitat 
d’Investigació en Epidemiologia 
Genètica i Molecular, per a l’estudi 
de les interaccions gen-ambient 
(fonamentalment amb la dieta) en 
les malalties cardiometabólicas. 
A més d’un guardó commemoratiu 
dissenyat per l’artista local Mª José 
Planells, les premiades han rebut 
2.000 euros en la categoria Comu-
nitat Valenciana i 1.500 euros en la 
categoria local.

Lliurament de premis

Esta 3a edició s’ha dedicat  
a les ciències de la salut

Iguals i lliures
Mural ceràmic contra el masclisme
La  tanca exterior de la façana de l’IES Enric Valor és el suport per 

al mural ceràmic “Iguals i lliures”.
Una obra formada per decenes de peces ceràmiques on veiem 
l’empremta d’una mà i que simbolitza la lluita de tota la societat, 
majors, menuts, dones, homes... en contra de la violència de gènere.
El mural
Este mural ceràmic, col·locat al carrer Senyera és un projecte 
col·lectiu ideat pels ceramistes Ángel Igual i Antonio Pérez Requena 
amb l’objectiu de conscienciar sobre la xacra que suposa la violèn-
cia de gènere. Com totes altres coses, la pandèmia va obligar a ajor-
nar la seua fabricació i instal·lació però, finalment, a hores d’ara ja 
forma part del paisatge picanyer.

Igualtat

DISSABTE 26 de juny
22.30h - Parc Jove
LA FAM cia de teatre presenta 
MR. BLUE SKY

DIUMENGE 27 de juny
20.00h - Pati Escola Baladre
CONCERT DE LA BANDA JUVENIL 
de la Unió Musical de Picanya

DIJOUS 1 de juliol
23.30h - Parc Jove
Programa Jove:
NITS DE CRITS (Cicle cinema de terror)
Pel·lícula: MALASAÑA 32 (NR – 12anys)

DIVENDRES 2 de juliol
23.30h - Parc Jove
Programa Jove: 
NITS DE CRITS (Cicle cinema de terror)
Pel·lícula: MEGALODON (NR – 16 anys)

DISSABTE 3 de juliol 
22.30h - Pati Escola Baladre
NIT DE FOLKLORE 
amb l’actuació del Grup de danses 
Realenc i la Rondalla Faitanar
00.00h - Parc Jove
Programa Jove: 
NITS DE CRITS (Cicle cinema de terror)
Pel·lícula: CUBE (NR – 13 anys)

DIUMENGE  4 de juliol
20.00h - Pati Escola Baladre
ESPECTACLE DE BALLET  
Actuació L’Escola de 
l’Associació de Ballet de Picanya

DILLUNS 5 de juliol
20.00h - Pati Escola Baladre
FESTIVAL CORAL  
amb l’actuació dels 
CORS INFANTIL, JOVE I ADULT 
de la Unió Musical de Picanya

DIMARTS 6 de juliol
22.30h - Pati Escola Baladre
CONCERT DE LA BANDA  
de la Unió Musical de Picanya

DIMECRES 7 de juliol
19.30h - Pati Escola Baladre
CONCERT PÚBLIC FAMILIAR
SKALUBIDUBI presenta 
EL VIAJE DEL SKA

DIJOUS 8 de juliol
22.30h - Pati Escola Baladre
MÚSICA PER A UN ESTIU 
amb Vicent Balaguer al violí, 
Ivan Balaguer al Violoncel i 
Carlos Apellániz, al piano. 

DIVENDRES 9 de juliol 
NIT JOVE - PISCINA LÚDICA
Poliesportiu Municipal
21.30h a 01.00h
Joves de 18 a 25 anys
22.30h - Pati Escola Baladre
CINEMA A LA FRESCA 
per a TOTS ELS PÚBLICS
Pel·lícula: 
UNO MÁS DE LA FAMILIA. 

DISSABTE 10 de juliol 
NIT JOVE - PISCINA LÚDICA
Poliesportiu Municipal
21.30h a 01.00h
Joves de 15 a 17 anys
22.30h - Pati Escola Baladre
CINEMA A LA FRESCA DEDICAT 
A LES PERSONES MAJORS
Pel·lícula: @BUELOS
Comèdia per a tots els públics

DIUMENGE  11  de juliol
19.30h - Pati Escola Baladre
POT DE PLOM TEATRE / XAVI CASTILLO  
presenta 
JORDIET CONTRAATACA!!!

DIJOUS 15 de juliol
22.30h - Pati Escola Baladre
CINEMA A LA FRESCA 
Pel·lícula: MUJERCITAS (NR – 10 anys)

Les activitats són gratuïtes excepte 
les NITS JOVES a la PISCINA LÚDICA 
per a les que caldrà adquirir la co-
rresponent entrada via:

www.picanya.org
L’assistència  requereix inscripció prè-
via. Pots trobar els FORMULARIS 
D’INSCRIPCIÓ a www.picanya.org 
Garantim entre totes i tots el com-
pliment de les mesures de segure-
tat que aturen la COVID 19.

        

  1/07/21

  4/07/21

  9/07/21

  10/07/21

  27/06/21

  3/07/21

  7/07/21

  8/07/21

  5/07/21

  9/07/21

  10/07/21

  11/07/21

  26/06/21
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Esports

El picanyer Rubén Iranzo 
renova amb el València CF

Els juvenils del Benimar  
Picanya guanyen la lliga

També és habitual de la Selecció Espanyola

L’equip jugarà en 1a regional  
la pròxima temporada

Fa ben poc diferents mitjans de comunicació van recollir la re-
novació del picanyer Rubén Iranzo com a peça fonamental 

del futur del València CF.
Habitual també de la selecció espanyola, del picanyer, a més de les seues 
extraordinàries condicions com a futbolista es destaca la seua gran per-
sonalitat i capacitat de lideratge. A més, des de l’acadèmia del València 
CF també assenyalen les seues bones condicions com a estudiant, de 
fet, com molts altres picanyers i picanyeres Rubén ha afrontat enguany 
les proves de selectivitat i ho ha fet amb una excel·lent nota mitjana.

Després d’una espectacular temporada en la que 
els picanyers han dominat la seua compte-

ció  amb 14 victòries, 3 empats i tan sols una derrota, l’equip juvenil 
del Club Atlético Benimar Picanya de futbol s’ha proclamat campió 
de lliga en categoria 2a regional.
D’esta manera els blanqui-blaus han assolit un magnífic ascens i ju-
garan l’any vinent en 1a regional juvenil en el que, sens dubte, serà 
un desafiament de major exigència esportiva que el club afronta 
amb la màxima il·lusió.

El Picanya Bàsquet es  
proclama campió de lliga
L’equip sènior masculí ascen a la  
màxima categoria del bàsquet valencià

L’equip senior masculí autonòmica del club Picanya Bàsquet s’ha pro-
clament CAMPIÓ DE LLIGA, un títol que du aparellat l’ASCENS a ca-

tegoria NACIONAL, la més alta categoria organitzada per la Federació de 
Bàsquet de la Comunitat Valenciana.
Enorme èxit del bàsquet picanyer, més encara, si valorem que l’equip està 
totalment integrat per jugadors locals formats als equips inferiors del club 
Picanya Bàsquet. Cal a més indicar que els picanyers no han perdut cap 
partit en tota la temporada amb 16 victòries consecutives. Esta especta-
cular ratxa de victòries els ha permés assolir el títol de campions quan 
encara faltaven 3 jornades per a tancar la competició.
Un altre títol per al Picanya que ja suma més de 35 títols oficials en els 
seus 32 anys de vida.

Picanya Bàsquet

Piscines lúdiques del Poliesportiu
Obertes del 12 de juny al 5 de setembre

Piscines poliesportiu

HORARI I DATA OBERTURA
Del 12 de juny al 5 setembre de 2021:
Dilluns de 14.00 a 20.00
Dimarts a divendres d’11.00 a 20.00
Dissabte i diumenge de 10.00 a 20.00
Horari nocturn: S’anunciarà per diferents 
mitjans en cas d’obertura 

PREUS
Modalitat Preu
Dies feiners
Menors de 3 anys gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys) 3 €
Persones adultes 3 €
Majors de 65 anys 1 €
Persones amb discapacitat  
(mínim 33% acreditat) 1 €

Dies festius
Menors de 3 anys gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys)  3 €
Persones adultes 4 €
Majors de 65 anys 1 €
Persones amb discapacitat  
(mínim 33% acreditat) 1 €

Abonaments
10 banys * 20 €
Abonament individual de temporada 51 €
Abonament familiar de temporada ** 75 €
Grups *** 1’50 €

* Abonament 10 banys. És personal i intransferible i sols és vàlid de 
dilluns a divendres excepte festius.
** Abonament familiar. Este abonament por compartir-se per 
familiars en primer grau acreditats mitjançant llibre de família.
En cas d’aforament complet, encara que es dispose 
d’abonament i per raons de seguretat, s’haurà d’esperar a que 
algú abandone la piscina per a poder accedir-hi.
*** Cal posar-se en contacte amb la piscina per a coordinar l’accés: 
piscinaveranopicanya@grupocaps.com 
La tarifa s’aplicarà a persones amb discapacitat reconeguda 
acreditant en la taquilla amb el certificat de discapacitat igual 
o superior al 33%. 

COMPRA ANTICIPADA D’ENTRADES ON-LINE 
• Les entrades i abonaments s’han 
d’adquirir de forma anticipada per mitjà 
del web municipal www.picanya.org. D’esta 
forma queda garantit l’accés a la piscina 
amb total tranquilitat i sense esperes.
• La compra anticipada permetrà l’accés 
simplement mostrant a l’entrada el codi QR 
de la compra de la mateixa i passant tots 
els integrants al mateix temps.
• Encara que es dispose d’abonament, cal 
tramitar la compra prèvia d’entrades i 
fer el pagament. Este import serà tornat 
a l’abonat en el moment d’accedir a la 
piscina simplement mostrat l’abonament i 
presentant la targeta de crèdit amb la que 
s’ha fet la reserva. D’esta manera s’evita 
que els titulars d’abonament bloquejen 
entrades que després no fan servir.
• Una vegada finalitzat el procés de compra 
no s’admeten canvis o devolucions. Només 
en cas que la piscina haja de tancar per 
alguna raó es procedirà al canvi i, si este 
canvi no si no és possible es procedirà a la 
devolució de l’import de les entrades.

CURSOS DE NATACIÓ I AQUAGIM 
Durant els mesos de juliol i agost està 
prevista l’organització de diferents cursos 
de natació i aquagim podeu ampliar esta 
informació a www.picanya.org i a les prò-
pies piscines.

MÉS INFORMACIÓ: 
Per a més informació i conèixer la norma-
tiva completa d’ús de la piscina (normes 
d’accés, restriccions COVID, etc...):
web: www.picanya.org 
Tf. piscina: 677887520
Mail: piscinaveranopicanya@grupocaps.com

Rubén Iranzo

Benimar Picanya

Toni Ramírez, títols  
a colp de pedal   
El jove ciclista picanyer Toni Ramírez està com-

pletant una extraordinària temporada en el 
seu primer any en categoria cadet. El 6 de juny a 
Sumacàrcer es feu amb la medalla de bronze del 
campionat autònomic en ruta en una dura prova 
disputada per 122 ciclistes.
Este títol se suma als que va aconseguir el darrer 
cap de setmana del mes de març, i després d’una 
llarga temporada sense competicions, al velòdrom 
Luis Puig. Allí Toni  va acosenguir fer-se amb tres 
medalles: campió autonòmic en velocitat per 
equips, bronze en madison i persecució per equips.

Medalla de bronze al 
campionat d’Espanya   
El cap de setmana del 20 i 21 de març tingué 

lloc el XXXIV Campionat d’Espanya Sub16 
en Pista Coberta en el Palau Municipal d’Esports 
d’Oviedo. La jove atleta picanyera Emma Jiménez 
García va aconseguir fer-se amb la medalla de 
bronze a la prova dels 60 metres tanques en cate-
goria cadet. En esta competició Emma formà part 
de l’equip del Club Atletisme València.
Un nou èxit per a la picanyera que continua am-
pliant el seu, ja extens, curriculum d’èxits esportius 
que ja inclou títols com el campionat d’Espanya 
sub 14 en categoria Triatló C.

Emma JiménezToni Ramírez


