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Activitats durant la Fira

2a edició de la Fira
del Xicotet Comerç
Sopar a la Plaça del País Valencià

Més festa amb
menys despesa
Les Festes Majors amplien programació i
participació al temps que reduixen el seu
pressupost en un 30%
Totes i tots som ben conscients de l’actual situació. També nou d’enguany, el pianista Antonio Galera
Una tesitura que sembla deixar molt poc d’espai a oferirà un concert l’1 de juliol i eixe dia i a l’endemà
l’esperit festiu però... on no arriben els diners han el cinema a la fresca serà el protagonista al Parc
d’arribar la imaginació i el treball i d’això, el nostre Europa.
Divendres 3 i dissabte 4 la festa de Moros i Cristians
poble, sempre ha demostrat que en té de sobra.
arribarà a la seua 13a edició i una disEstava clar des del principi que les
Un trofeu
comòbil tancarà la festa de l’entrada.
Festes Majors 2009 havien de ser
El diumenge 5 tornarà a ser el dia del
diferents i sens dubte, havien d’estar
d’skate, un
Folklore i la novetat la trobarem en el
marcades per la intenció de reduïr la
despesa de recursos públics que, en festival de ballet passacarrer que els grups participants
en el festival de la nit oferiran per la
aquest moment han de tindre, necesi flamenc, una vesprada.
sariament, un altra destinació.
El dilluns 6 es produirà una altra imporDit tot això, ens trobem que, amb una
nit de hip-hop, tant novetat, l’Associació de Ballet de
reducció pressupostària del 30% les
Festes de Picanya han ampliat la seua
noves penyes, Picanya presentarà l’espectacle “De
Copelia a Moulin Rouge” i també
oferta d’activitats i s’ha augmentat la
encontre de
podrem gaudir d’una actuació de flaparticipació i la implicació dels col·lecmenc. La pòlvora de la “coetà” tantius. Penyes i associacions culturals,
boixeteres,
carà la nit.
comercials, veïnals i esportives (les ja
existents i les noves d’enguany)
recuperació de La vespra de la Festa la plaça acollirà
l’actuació de l’orquestra “La Mundial”
s’han volgut sumar al treball desenvotradicions... les que oferirà un magnífic espectacle de
lupat des de l’Ajuntament i entre
ball i música amb el que convidaran a
totes i tots s’ha enllestit un programa
Festes de
moure’s a tot el públic.
que supera, en oferta d’activitats, al
d’anys anteriors.
Picanya creixen Al dia de la Festa podrem tornar a gau15 dies de Festa
dir del bo i el millor teatre i música de
un any més de carrer en la 3a Mostra de Teatre i
Entre el 26 de juny i l’11 de juliol diferents espais del nostre municipi acoMúsica de Cercavila.
lliran tot un seguit d’actes que plena- la mà del treball A l’endemà trobarem un altra novetat,
ran de música, teatre, esports, cine,
de totes i tots l’actuació de la Paquibean’s Band una
ball i, per damunt de tot, molta diverjove banda que ofereix versions i
sió, aquestes primeres setmanes d’estiu.
interpretacions de peces molt conegudes i de la
L’esport (karate, rítmica i nou enguany: skate), i la més variada procedència.
segona edició de la Fira del Comerç obriran el pro- L’últim cap de setmana està orientat al públic més
grama festiu en el cap de setmana del 27 i 28 de jove i el festival Picanya Rock, el torneig de bàsquet
juny. Un cap de setmana en el que també desta- 3x3 i la nit de Hip Hop (també novetat enguany) tanquen el Festival de Bandes de Música i, una prime- caran unes festes que, tot i les dificultats, el poble
ra novetat d’enguany, l’encontre de boeixeteres a de Picanya ha sabut millorar.
l’Av. Generalitat Valenciana.
Programa complet a la plana 5

La Fira creix tant en nombre
d’expositors com d’activitats
El canvi d’ubicació és la més
important novetat d’aquesta
segona edició de la Fira del
Xicotet Comerç; la mostra passa de la Pl. del País Valencià a
l’Avinguda Generalitat Valenciana emperò no és l’únic canvi.
L’èxit de la primera convocatòria ha animat als promotors de
la iniciativa (l’Ajuntament i
l’Associació del Xicotet Comerç)
i enguany la Fira ha crescut en
nombre d’expositors i ja són
vora 40 els comerços locals que

exposaran els seus productes
als que se sumen també enguany la caseta de l’Ajuntament
de Panazol (França) i la de la
Diputació de València.
Degustacions, tallers per a
menuts, educació vial, animació
de carrer i fins i tot, una paella
gegant per a més de 1.000 persones completaran un programa que durant dos intesos dies
(27 i 28 de juny) ens permetrà
descobrir el nostre variat i interesant comerç local.

Cavalls de Menorca. Un dels espectacles
que podrem gaudir en la 3a Mostra de
Teatre de Carrer i Música de Cercavila

Teatre, música i
espectacle per a tots
Cavalls gegants, homínids prehistòrics,
acròbates, jazz, batucada...
En aquesta tercera edició de la
Mostra de Teatre i Música de Cercavila la desfilada començarà amb
un Minstrel Show, un espectacle
de vodevil americà de la primera
meitat del segle XIX a càrrec del
grup de jazz Sedajazz. Darrere
d’ells apareixeran un grup d’artistes a ritme de batucada i van
fent equilibres sobre grans boles.
Tres girafes recorreran els carrers
de Picanya i no vindran a soles, ja
que darrere d’elles apareixeran
quatre homínids que s’han fugat
d’un centre d’investigació animal.

Darrere d’aquests, la Xinta Rodera
posarà la seua música festiva.
Després de la música, un grup
d’exploradors mostrarà unes espècies recentment descobertes,
els meganimals, que sorprendran al públic. A continuació faran
la seua aparició els Cavalls de
Menorca on els actors carreguen
grans cavalls. Darrere d’ells, el tradicional grup de gegants i cabuts.
Tancarà la desfilada una gran
carrossa, a la que participarà la
Junta Local Fallera.
No se’l podeu perdre!!!
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La nova plaga de les palmeres Rhynchophorus
ferrugineus, en ser declarada d’utilitat pública, comporta una sèrie d’obligacions destinades al seu control i eradicació, que obliga de la mateixa forma a
l’administració pública i als ciutadans afectats.
Donat que els mitjans de la Conselleria d’Agricultura per al control de la plaga estan àmpliament sobrepassats, la seua expansió continua inexorable. A
Picanya ens arriba fonamentalment dels focus fora
de control de Picassent i Torrent.
Des de l’Ajuntament de Picanya es continua treballant per a frenar l’expansió de la plaga a l’àmbit
local, on les nombroses i les diferents espècies de
palmeres constitueixen un important patrimoni
natural i paisatgístic. La lluita contra aquest curculiònid s’afronta des de diferents vessants:
1. Amb tractaments fitosanitaris periòdics, minimitzant la poda i fent-la a l’hivern i amb el control
del passaport fitosanitari per a noves plantacions. També amb l’ús de tractaments biològics i
en algun cas amb l’ús experimental de la cirurgia
arbòria.
2.Mantenint una continuada relació i col·laboració
amb la Conselleria d’Agricultura, aportant tot allò
que es pot fer a l’àmbit municipal, com ara un
cens detallat de les palmàcies del casc urbà i de
la resta del terme municipal, que permeta la
millor gestió del problema.
3. Informant i assessorant als ciutadans que tenen
palmeres a les seues cases i propietats rústiques, respecte a les mesures preventives, de
control i, si escau, el protocol a seguir quan es
detecta al plaga.
La ciutadania ha de saber que des de l’Agència de
l’Agricultor se li proporcionarà la informació i assessorament sobre com actuar quan es té una palmera; i si en un futur la Conselleria ens proporcionarà
els mitjans tècnics per al diagnòstic precoç (en fase
d’experimentació), doncs també es proporcionaria
aquest servei i els que sorgiren de nous.
Per això es important que es col·labore comunicant
a l’Agència de l’Agricultor
de l’Ajuntament (telèfon 961 295 400)
la possessió de
palmeres en propietats particulars,
per a que en tindre el
cens més complet,
també es pugua prestar
el millor servei des de
l’Ajuntament.

Eleccions al
Parlament Europeu
Picanya millora la participació
respecte de 2004
Amb una participació del 56% el Partit Popular va
obtindre al nostre muncipi 2.154 vots (un 46,85%)
davant els 1.967 vots obtinguts pel PSPV-PSOE
(un 42,78%) i els 140 d’EUPV-IR que amb el
3,04% dels vots se situà com a la tercera força.
Picanya fou fidel reflexe del resultat a nivell nacional on les diferències entre els dos partits majoritaris també se situaren al voltant dels 4 punts.

Previndre els efectes
de la calor
Com en anys anteriors i amb l’arribada de l’estiu la
Conselleria de Sanitat ha fet públic un seguit de
recomanacions destinades a previndre els perills
de les altes temperatures d’aquestes dates.
Alguns senzills consells que ens poden evitar situacions complicades són:
1. Beure líquids en quantitat. Especialment si
s’està fent algun esforç físic.
2. Millorar l’aportació de sals minerals. Les conegudes begudes isotòniques són una bona opció.
3. Menjar en xicotetes quantitats i augmentar el
consum de fruites i verdures i reduir el de carn.
4. Fer servir roba adequada. Fina, no ajustada i de
colors clars.
5. Si s’està a l’aire lliure cal utilitzar cremes
protectores, no prendre el sol al migdia i protegir el cap.
6. Evitar esforços físics innecessaris.
7. Cal tindre especial cura d’ancians i
xiquets. Comproveu el seu estat i la
seua ingesta de líquids.

Mirant Picanya

Tota floretes,
sí!
C/ Verge del Carme

C/ Doctor Herrero

En la popular cançó infantil
coneguda per totes i tots era
la Serra de Mariola la que es
presentava “tota floretes”,
afortunadament, picanyers i
picanyeres no hem d’anar
tan lluny per a trobar un paisatge ben florit. L’arribada
de la primavera suposa al
nostre municipi l’aparició de
milers de flors als nostres
carrers. Els rojos, blaus,
blancs, grocs... omplin la
nostra xarxa urbana i l’aire
ens du el flaire de les flors.
Un autèntic plaer per als
sentits que plena de vida
l’espai públic i ens permet
gaudir un paisatge urbà que
gens ha d’envejar al de la
mítica serra.

Madres y padres ya
no están solos

La educación es, sin lugar a dudas, la base sobre la que una
sociedad moderna debe fundamentar su desarrollo y sobre la
que debe apoyar su futuro. Sólo una ciudadanía formada,
educada, con espíritu crítico hará del tiempo futuro, un tiempo mejor.
En las últimas décadas esta responsabilidad ha migrado del
ámbito privado al ámbito público. Hemos pasado de sociedades en las que la educación de los hijos e hijas dependía,
exclusivamente, del entorno familiar (concretamente de las
madres) a modelos en los que la escuela extendía el derecho
a la eduación y de ahí al actual modelo en el que, las administraciones públicas, comparten con las familias la responsabilidad de atender y formar a las ciudadanos más jóvenes y, además, entendiendo esta atención como una forma de permitir
a padres y madres continuar desarrollando su actividad laboral. En la crianza de los hijos, las administraciones de los paises más desarrollados, ahora, dan biberones y quitan pañales
de la misma manera que facilitan la formación de un doctor
en física cuántica. Ha de ser así, de la educación de nuestros
hijos e hijas depende no sólo su futuro, sino también el de
toda la sociedad.
Por esta razón, la educación, es, desfortunadamente, caballo
de batalla política y no debemos mirar muy lejos para comprobrar con que facilidad se niegan medios a la educación
pública (falta de profesorado, de dotación...) cuando no se la
“torpedea” con iniciativas rocambolescas como clases “bilingües” o cuentos chinos. Pudiera parecer producto de la torpeza pero en realidad (terrible realidad) es que en la educación pública, en la eduación al alcance de todos y todas, en la
educación que permite a las clases menos favorecidas acceder a posibilidades y capacidades sociales mayores, las clases acomodadas ven una amenaza. Y reaccionan.
Corresponsabilidad social en
la educación de nuestros hijos
La escuela infantil
e hijas
Desde el primer Ayuntade cero a tres años,
miento democrático de
nuestro municipio, la educasupone un paso
ción pública, la que iguala a
muy firme en el
las personas en la línea de
salida de la carrera de la
camino de la
vida, ha sido una prioridad
de trabajo. En los primeros
corresponsabilidad
años se completó la oferta
social a la hora de
de colegios públicos, más
tarde llegó el instito de
la crianza de los
secundaria, el centro de formación de adultos y, en este
hijos e hijas.
2009, la escuela infantil
completa un panorama que
pone al alcance de nuestra ciudadanía un recorrido educativo y
de atención que puede empezar el primer día de vida y no acabar hasta el último (si se quiere así).
La escuela infantil de cero a tres años, además, supone un
paso muy firme en la cuestión de la corresponsabilidad social
a la hora de la crianza de los hijos e hijas, sus extensos horarios
y calendarios, sus servicios (comidas, cenas, baños...) permiten
que madres i padres puedan dejar a sus hijos e hijas en un centro donde los pequeños y las pequeñas serán atendidos por
profesionales cualificados. La administración se pone así al lado
de padres y madres desde el primer día y asume su parte de
responsabilidad para con estos nuevos ciudadanos y ciudadanas. Padres y madres ya no están solos.
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El “picudo rojo”

Picanya utilitza paper
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Reportatge disponible a:

El Rastro més solidari
Maite Fuster davant de les obres de
construcció de l’escola infantil

”Aquest és un projecte educatiu
nou a Picanya i hem d’oferir un
servei magnífic”
Maite Fuster serà la coordinadora de l’escola infantil
municipal que començarà a funcionar el proper curs
María Teresa Fuster Pérez,
nascuda a Bunyol, és picanyera
d’adopció des de fa 9 anys
“Buscàvem un poblo on els
xiquets pugueren jugar al carrer
com feia jo de menuda i Picanya ens agradà des del principi”
confesa “és un poblo molt
bonic que ha sabut crèixer en
serveis a messura de les persones”. Maite estarà, precisament, al front d’un d’aquests
serveis: la nova escola infantil
municipal de zero a tres anys
“És una etapa fonamental en el
desenvolupament dels xiquets
i les xiquetes”. Està titolada en
Magisteri i especialitzada en
educació infantil “Vaig realitzar
les pràctiques al col·legi Ausiàs
March i a l’Escola Gavina i en
aquell moment ja vaig pensar
que seria fantàstic treballar
ací”. Ara s’abri al seu davant
un desafiament que afronta
amb el millor ànim “Aques és
un projecte educatiu nou al
nostre poble, una resposta
municipal davant una realitat
social en la que pares i mares
necessiten aquest tipus de
centres per a poder compatibilitzar vida laboral i familiar.
Hem d’oferir un servei magnífic” assenyala de forma contundent.
El repte és important, el centre
que tot just ara obri les seues
portes presenta unes característiques molt especials “L’ Escola
Infantil Municipal de Picanya
gestionada per l’empresa Ninos,
oferirà 107 places per a xiquets i
xiquetes d’entre 0 i 3 anys, que
podran gaudir d’un ensenyament innovador, punter en
noves tecnologies i avanços
pedagògics. L’escola comptarà
amb 7 aules: una per a l’alumnat
de 0 a 1 any, tres per a xiquets i
xiquetes de 1 i 2 anys i tres
aules per a menudes i menuts
de 2 i 3 anys” assenyala.
Es tracta d’una etapa molt
imortant en la formació de
xiquetes i xiquets i per tant el
programa d’activitats ha de ser

ben variat“Des dels seus primers mesos fins als 3 anys,
l’alumnat d’aquest centre gaudirà d’un espai ple de color, on
estímuls, educació, valors i
diversió formaran part del seu
dia a dia. És necessari que les
xiquetes i els xiquets puguen
aprendre en un entorn agradable i motivador, o a més
d’aprendre, els menuts i les
menudes siguen feliços i es
puguen divertir.
La individualització i sociabilització, són dos aspectes en els
que es fonament la nostra tecnologia educativa, ens centrem al màxim en les possibilitats de l’alumnat i al mateix
temps respectem el ritme individual de cada persona. El
xiquet o la xiqueta és un èsser
individual que ha d’aprendre a
viure en societat. El desenvolupament d’hàbits personals i
socials, ocupen un lloc prioritari en el nostre projecte educatiu dins del marc de l’educació
per a la comprensió, estimulació primerenca i les intel·ligències múltiples.”
Però deu haver alguna cosa
més que ensenyament “Els
serveis que s’ofertaran i aniran
inclosos en la mensualitat
seran, gabinet psicopedagògic,
idiomes (valencià, castellà i
anglés), taller de música,
informàtica, zona d’alletament,
sessions informatives per als
responsables familiars, estimulació primerenca i psicomotricitat. També cal destacar que el
centre romandrà obert durant
les vacances de Nadal i Pasqua
i les vesprades de juny i
setembre. Els serveis adicionals que s’ofertaran seran:
escola d’estiu, servei de menjador, i ací hem de dir que
comptarem amb cuina pròpia i
que els xiquets i les xiquetes
que es queden al menjador no
pagaran les hores extres del
mig dia i, a més a més comptarem amb servei d’uniformitat,
escola matinera, i activitats

extraescolars, la idea és oferir
un servei integral que fique a
l’abast de les famílies un
extens ventall de possibilitats.”.
La metodologia del dia a dia
serà molt important “El nostre
objectiu fonamental és estimular el desenvolupament de
totes les capacitats físiques,
afectives, intel·lectuals i social
a una edat molt jove. La nostra
intenció és que xiquetes i
xiquets siguen educats per
mitjà d’experiències que,
d’acord al seu procés maduratiu, els facilite l’adquisició
d’hàbits i rutines pròpies de la
seua edat.”
El treball en equip serà fonamental en un centre como
aquest. “Ací he de dir que
comptem amb un equip de professionals amb una llarga trajectòria en educació dels que
hem aconseguit un projecte
educatiu de qualitat. Això facilitarà que el nostre alumnat tinga accés a una millor educació”.
I no podem oblidar la instal·lació “Comptarem a més a
més amb unes instal·lacinons
completament noves, adaptades a totes i cadascuna de les
necessitats de menuts i menuts (per aquest motiu som
un Centre autoritzat per Conselleria). És un edifici excel·lent en tots els sentits:
llum, ventilacin, jardins, accesos... i a més s’ha mantingut
la façan de la casa que ocupaba l’espai anteriorment, un
element singular que sens
dubte dota el conjunt d’una
forta personalitat. Una idea
que m’agrada particularment
perquè està en línia amb el
concepte de poble que em va
atraure de Picanya”.
Maite ja compta els dies per a
l’inici del nou curs, un moment
clau, en el que veurà les cares
del primer alumnat de la nova
Escola Infantil Municipal. “Estic entusiasmada” finalitza.

El poble de Picanya torna a donar exemple i
la 15a edició supera els 12.000 euros de
recaptació tot i la difícil situació econòmica
Tot semblava anar en contra d’aquesta 15a edició del Rastro Solidari. Una situació econòmica molt complicada i, fins i tot, una
important pluja a primeres hores del matí semblaven donar la raó a
algunes veus que, repetien insistentment, que aquesta edició
2009 esdevindria un fracàs.
La solidaritat picanyera
Però està clar que, per al nostre poble, la solidaritat no és una moda
passatgera ni una opció que dependeix de com de plena estiga la
nostra butxaca o de l’oratge del dia. El poble de Picanya va tornar a
demostrar que la solidaritat al nostre poble és un autèntic compromís social i per això des de primeres hores del matí va ser moltíssimes (més que mai) les paradetes que van deixar menuda la plaça
Major i milers les persones que van voler participar d’aquesta gran
festa de la solidaritat que any rere any creix i es consolida.
En poc més de quatre hores foren més de 12.000 els euros recaptats a aquesta edició 2009, una xifra que anirà destinada als projectes de diferents ONG als que el Consell de la Solidaritat (integrat per diferents col·lectius del nostre teixit social) ha decidit
donar suport.
Seria extraordinàriament complicat trobar, a la nostre geografia (nosaltres no coneguem cap) un mercat solidari com aquest, les xifres de
participació i la implicació del nostre poble fan del Rastro Solidari un
tret distintiu del nostre municipi que es mostra així com un poble compromés que sap donar el millor en els moments més difícils.
També cultura
El vessant cultural d’aquesta edició va arribar des del Brasil amb
una exhibició de capoeira i també del grup de danses Realenc que
va oferir una actuació del grup de música pop Ratolines que va
actuar al Centre Cultural també a benefici del Rastro.

www.florida-uni.es

Jaume Piles, alumne de Picanya junt a Josep
Almenar en el moment de la graduació

Universitat dels Majors
Ganes d’aprendre i saber més. Aquest és el fonamental requisit que necessiten els nostre majors per a aconseguir titulació
universitària. Un conveni entre l’Ajuntament de Picanya i el
Centre Universitari la Florida que aquelles persones majors
interesades en continuar ampliant la seua formació puguen
accedir als cursos organitzats per aquesta institució i especialment adreçats a aquest col·lectiu.
Fins a un total de 33 alumnes van graduar-se en aquest curs
que ara finalitza i que té una durada de dos anys amb una
extensió 300 hores dividits en vuit mòduls obligatoris i quatre
de lliure elecció amb una gran varietat de temes.
No hi ha exàmens en aquests cursos però sí la necessitat
d’acudir a un determinat número de classes unes classes que
tenen lloc en dues vesprades a la setmana.
En aquests moments està obert el període de matrícula per al
proper curs.
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www.infioratadicasatori.it

La Unió Musical de
Picanya de gira
La Unió Musical de Picanya
està desenvolupant una activitat frenètica al llarg de tota la
primavera. Tant la Banda Juvenil com el Cor d’Adults estan
immersos en una gira per diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

Motor de reg a la zona
del Realenc

L’arquitectura i els
motors a estudi

El passat 11 de juny les entitats convocants del Premi a la
Investigació d’Estudis Locals
van reunir-se per a decidir el
treball guanyador de la 13a
edició. D’entre els treballs
presentats el jurat va decidir
pemiar “ex-aequo” les propostes realitzades per Francesc Gilet i Felipe Muñoz.
Francesc Gilet proposa un
estudi sobre els motors d’ai-

gua de Picanya. Un patrimoni
cultural en vies d’extinció que
permetrà la catalogació exacta
d’aquests elements singulars
del paisatge de l’Horta.
El jove arquitecte picanyer
Felipe Muñoz proposa revisar
els últims cent anys de vida
del nostre municipi des del
vessant de l’arquitectura i la
seua evolució i influència en
la vida social del municipi.

El grup davant la
peça acabada

El Corpus més
internacional
Enguany la celebració del Corpus a més del programa habitual
(dansetes, processó, catifa de flors...) ha comptat amb una
col·laboració especial arribada des d’Itàlia. Quatre artistes procedents de l’aldea de Casatori (San Valentino Torio) amb la
col·laboració d’un grup de voluntàries convocades a través
d’internet van voler fer la seua aportació a la processó del Corpus i van realitzar una imatge de gran tamany de la cara de
Crist com a mostra del treball que es realitza a la seua població d’origen. Un treball que enllaça perfectament amb la tradició picanyera de la catifa de flors del Corpus i que demostra
l’estreta vinculació entre les diferents cultures mediterrànies i
la manera d’expresar la seua devoció.

Des del començament del
mes de maig, la Banda Juvenil
ha encetat una gira de concerts didàctics La primera
actuació va ser al Col·legi Pléyade, del Vedat de Torrent, on
van ser convidats a actuar per
la direcció del centre i per
l’AMPA.

Per la seua banda, el Cor
d’Adults de la Unió Musical va
encetar la seua gira amb un
concert al Centre Cultural de
Picanya. Els espectadors van
gaudir també de les actuacions
del cor de la CIM de Benimaclet i els cors juvenils d’Albal,
Reial de Montroi i el de la Unió
Musical de Picanya. Després
d’aquesta actuació, el Cor
d’Adults ha realitzat diferents
actuacions a festivals de tota la
comarca.
Acte de lliurament del
premi Carrasca

Premi carrasca per a
Sandra Fernández
El passat 24 de maig, el Grup
de Danses Carrasca va celebrar el seu festival anual al
Centre Cultural de Picanya.
Durant el transcurs de l’acte,
es va lliurar el Premi Carrasca
en la seua segona edició, atorgat cada any a aquelles persones que han ajudat i han

col·laborat en la difusió del folklore i les danses tradicionals.
Enguany, aquest guardó ha
recaigut en Sandra Fernández,
presidenta del Grup de Danses
Carrasca. Les seues companyes volgueren reconèixer-li així
seu sacrifici i esforç constant
al llarg de tants anys.

Guanyadors del 3r premi
de pintura ràpida

Pintura ràpida
a peu de carrer
El passat 6 de juny tingué lloc la 3a edició del concurs de pintura
ràpida “Vila de Picanya”. Entre les 10 i les 19 hores 12 artistes
van haver de crear les seues obres a partir del paisatge del nostre
municipi. El primer premi fou per a Adrián Momparler que va fer
de la passarel·la d’Almassereta al Mercat la seua font d’inspiració,
el segon premi fou per a Francisco Oficial amb la seua visió del
dipòsit de l’aigua. Finalment Mercedes Garcés Ruiz es feu amb
l’accèsit local. El jurat estigué format per Mª José Planells Martínez, Rafael Armengol, Francesc García, Rosa Serna i Carmen Salt.

A més a més, el Cor d’Adults
va participar el passat 22 de
maig a l’homenatge a l’himne
de la Comunitat Valenciana que
se va celebrar a València i on
2009 músics van commemorar
el centenari de la Exposició Universal de 1909, per a la qual es
va composar l’himne.

Finestra informativa
Les noves dependències municipals a la plaça del País Valencià
ofereixen des de fa unes setmanes una finestra que presenta,
en forma de cartells, variada
informació municipal (cultura,
festes, tallers, activitats...). Una
nova via de fer que la informació
puga arribar a totes i tots.
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FESTES MAJORS ‘09

Festes majors 2009
Programa

DIVENDRES 26 DE JUNY
• 16.30h KARATE. Al Pavelló Esportiu Municipal.

DIJOUS 2 DE JULIOL
• 18.00h FESTA PER A XIQUETS I XIQUETES [10] a la plaça País
Valencià.
• 19.30h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PINTURES DE
PILAR GIBERT”. [11]
• 22.00h ORNAMENTACIÓ DE BALCONS amb les banderoles
de la CREU I LA MITJA LLUNA.
• 23.00h CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula
“HIGH SCHOOL MUSICAL 3: FIN DE CURSO”. [12] P. Europa.

DISSABTE 27 DE JUNY
• 18.30h a 01.00h II FIRA DEL XICOTET COMERÇ [1]
Av. Generalitat Valenciana
18.30h INAUGURACIÓ DE LA FIRA amenitzada per tabal i
dolçaina
19.00h a 20.30h TALLERS PER A XIQUETS I XIQUETES:
màscares, maquillatge, perruqueria, ludoteca, etc. [2]
19.30h a 20.00h DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE PANAZOL (França) al recinte de la Fira.
20.00h SESSIÓ DE IOGA. Participació lliure. A càrrec d’Espai
Món Sà. Al pati del CP Baladre.

DIVENDRES 3 DE JULIOL
• Vesprada. HANDBOL al Pavelló Esportiu Municipal.
• 20.30h REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT del recorregut de la processó per la penya El Coet amb acompanyament
de tabal i dolçaina.
• 22.00h OLLETES [13] per a tot el poble. Es recomana portar els
atifells per servir-se. La penya El Coet repartirà cervesa per al
sopar i les Penyes repartiran cacauets i tramussos.
Amb ambientació musical de l’orquestra “AZALEA”.
• 1.00h ENTRADA FALSA de Moros i Cristians
Continuarem ballant amb l’orquestra “AZALEA”.

Del 2 de JULIOL al 12 de JULIOL
EXPOSICIÓ DE PINTURA DE PILAR GIBERT
A la Sala d’Exposicions fins al 12 de juliol. Amb el següent
horari: de 19.00h a 21.00h. Diumenges i festius: d’11.00h a
14.00h i de 19.00h a 21.00h, excepte el dilluns 6 i el dimarts 7
que no estarà oberta.

(ball: ESTHER GARCÉS i LEO MOLINA - cant: AMADO CARMONA i JUANMA MAYA - guitarra: JOSÉ DE TORRES – percussió:
CHICHO) a la plaça País Valencià.
Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran cadires.
• 23.00h a 23.30h. COETÀ INFANTIL a l’Av. 9 d’Octubre
(darrere Parc Albízies).
(A les 24’30 h. “ENTRÀ DE CAIXONS”)
• 1.00h a 2.00h COETÀ [18] a l’Av. 9 d’Octubre.
DIMARTS 7 DE JULIOL
• 20.00h OFRENA DE FLORS
Eixida: Plaça de l’Ajuntament. Recorregut: C/ del Pilar, C/ Dr.
Herrero, C/Sant Josep, Pl/ País Valencià, Pl/ Major, Església.
• 23.30h ESPECTACULAR ORQUESTRA “LA MUNDIAL”, amb
la qual ningú no es queda sense ballar. Plaça P.Valencià. [19]
Aquesta nit no hi ha sopar a la plaça però es trauran cadires a la
plaça.
DIMECRES 8 DE JULIOL (DIA DE LA FESTA)
• 11.00h SOLEMNE MISSA CANTADA A LA PRECIOSÍSSIMA
SANG presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Carlos Osoro, Arquebisbe de València.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

21.00h PRIMER SORTEIG DE LA FIRA al recinte de la Fira.
• 22.30h FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA [3]
Al pati del CP Baladre (entrada pel C/ Senyera).
DIUMENGE 28 DE JUNY
• 9.00h PETANCA de DONES al Parc Europa.
• 10.00h TROFEU SKATE “2n PICAROLL” al Parc Europa. [4]
• 11.00h a 14.00h i 17.30 a 21.00h
II FIRA DEL XICOTET COMERÇ a l’Av. Generalitat Valenciana
11.30h a 13.30h TALLER D’EDUCACIÓ VIAL per a xiquets i
xiquetes d’entre 8 i 12 anys. Cal portar la bicicleta i el casc.
Al pati del CP Baladre (entrada pel C/Senyera). [5]
11.00h a 14.00h i 18.00 a 20.00h ANIMACIÓ ITINERANT pel
grup ELS BUFONS (passes matí i vesprada). [6]
12.30h a 13.30h DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE PANAZOL (França)
al recinte de la Fira.
14.00h. PAELLA GEGANT
(es poden adquirir tiquets per a la paella als comerços de
Picanya de l’AXCP i al propi recinte de la Fia)
18.30h SEGON SORTEIG DE LA FIRA. (Al recinte de la Fira)
19.00h – 20’30h TALLERS PER A XIQUETS I XIQUETES:
màscares, maquillatge, perruqueria, ludoteca, etc. [7]
19.30h – 20’00h DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES DE
PANAZOL (França)
al recinte de la Fira.
20.00h SESSIÓ DE KUNDALINI IOGA. Participació lliure. A
càrrec d’Espai Món Sà. Al pati del CP Baladre.
21.00h CLOENDA DE LA II FIRA COMERCIAL DE PICANYA.
• 10.00h a 14.00h. TROBADA DE BOIXETERES [8]. Av. Generalitat Valenciana
• 18.00h GIMNÀSTICA RÍTMICA. Pavelló Esportiu Municipal.
DIMECRES 1 DE JULIOL
• 19.30h CONCERT DE PIANO per Antonio Galera López [9]
Al Centre Cultural de Picanya.
• 19.30h FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
Missa solemne amb predicació pels difunts de la Confraria.
• 23.00h CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula
“INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL”. Parc Europa.

DISSABTE 4 DE JULIOL
• Matí i vesprada. HANDBOL al Pavelló Esportiu Municipal.
• 22.30h XIII GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS [14]
Recorregut: C/Colón, C/Jaume I, C/Sant Josep, Pl/ País Valencià, Pl/ Major.
Una discomòbil tancarà l’acte.
IMPORTANT: A causa de la llarga durada de l’acte, es recomana al veïnat del recorregut que traga cadires a les voreres per
veure la desfilada.
DIUMENGE 5 DE JULIOL
• 9.00h PETANCA D’HOMES al Poliesportiu Municipal.
• Matí i vesprada. HANDBOL al Pavelló Esportiu Municipal.
• 21.30h PASSACARRER DELS GRUPS DE DANSES pel C/ Sant
Josep.
• 22.00h SOPAR D’ENFAIXAT a la plaça País Valencià. [15]
(a càrrec de Junta Local Fallera).
• 22.30h FESTIVAL DE FOLKLORE [16] amb la participació de:
Rondalla FAITANAR
Agrupació de Tabals i Dolçaines de Picanya
Escola de Danses de Picanya
Grup de Danses CARRASCA
Grup de Danses REALENC
GRUPO DE COROS Y DANZAS DE BIAR (Alacant)
GRUPO DE COROS Y DANZAS “EL CASTELLAR” DE
ZAFRA (Badajoz).
A la plaça País Valencià.
DILLUNS 6 DE JULIOL
• 18.30h ENTRADA DE LA MURTA
• 20.00h “PASSÀ” DEL QUADRET de la P. Sang”. [17]
Recorregut: Pl. Ajuntament, C/ Marqués del Túria, C/ Senyera, Pl. Església (encesa de l’animeta al fanalet), Pl. Major,
Plaça País Valencià, C/ Torrent, C/ Sant Francesc, Av. Jaume
I, C/ Sant Josep, C/ Sant Antoni, C/ P. Sang, C/ Marqués del
Túria, Pl. de l’Ajuntament.
• 22.00h Processó de l’animeta fins al recinte de la Coetà des de
la Pl. Major
• 22.30h “DE COPELIA A MOULIN ROUGE”
Espectacle de Ballet Clàssic i Ball Modern per l’Associació de
Ballet de Picanya i amb la col·laboració de BEATRIZ ALMENAR
(ex alumna de l’associació), al piano. ACTUACIÓ DE FLAMENC

[24]

• 13.00h. RECEPCIÓ a totes les associacions i a tots grups participants en la Festa.
Centre Cultural.
• 14.30h. MASCLETÀ per Carlos Caballer, SA, al Barranc. [20]
• 19.00h III MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA
PICANYA 2009
Itinerari: CP Baladre (eixida), Av/ Generalitat Valenciana, C/ Senyera, C/ P. Sang, C/ Dr. Herrero, C/ Colon, C/ Torrent, C/ Sant
Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià. [21]
• 22.30h. PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
• 1.00h CASTELL per Carlos Caballer, SL, al Barranc.
DIJOUS 9 DE JULIOL (dia del GOS)
• 12.00h BESAMANS a la Preciosíssima Sang a la parròquia.
• 18.00h CURSA CICLISTA, 52é Gran Premi Preciosíssima Sang.
Al C/ Colón (circuit habitual). [22]
• 18.30h PILOTA VALENCIANA C/ Major (organitza El Coet). [24]
• 19.00h BERENAR per a les PERSONES MAJORS de Picanya.
A la plaça País Valencià.
• 22.00h SOPAR D’ENFAIXAT a la plaça País Valencià.
Amb la col·laboració de les penyes.
• 23.00h CONCERT del grup “PAQUIBEANS’S BAND”
a la plaça País Valencià.
DIVENDRES 10 DE JULIOL
23.30h PICANYA –ROCK al Parc Europa
• 121DB
• TOKYO SEX DESTRUCTION [23]
• FESTA DJ (Marc Greenwood - LHR)
DISSABTE 11 DE JULIOL
• 10.00h a 21.00h BÀSQUET 8é Torneig “3 contra 3” al Pavelló
Esportiu Municipal. [24]
Informació i inscripcions a www.3x3picanya.net
• 17.00h PATINATGE al Poliesportiu Municipal
• 22.00h FESTA HIP HOP concert del grup SOS (Sistema Oscuro Sonoro) al Parc Europa.
• 23.00h DJ Pere Sessions: comercial, latin house, electro,
techouse al Parc Europa.

NOTA: El fullet de mà està disponible als comerços locals de l’AXCP, als edificis públics (Ajuntament, Pavelló, Piscina...)
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MENUTS

Cap alumne es queda fora
Totes les sol·licituds d’escolarització per al
proper curs 2009-2010 han estat admeses

Un any més el nostre poble
tanca el procés de matriculació
escolar amb un èxit absolut.
Totes les sol·licituds d’escolarització en educació infantil i
primària han estat ateses.
L’augment en el nombre de
sol·licituds ha fet que des de
l’Ajuntament s’haja treballat
per tal d’ampliar el

nombre d’aules d’educació infantil a l’Ausiàs March en una
més i d’aquesta manera tot
l’alumnat que ha sol·licitat plaça
al col·legis picanyers n’ha trobat
resposta possitiva.
Del total del cens susceptible
de demanar plaça en educació
infantil (no obligatòria) un 92%
ha sol·licitat i aconseguit plaça
a les escoles de Picanya cosa
que ens parla del

reconeixement que els nostres
centres educatius tenen entre
la nostra població.
Les dades de Picanya contrasten de manera contudent amb
les d’altres poblacions de les
nostres rodalies (i en general a
tota la Comunitat Valenciana)
en les que es comprova un
defícit de places en educació
infantil que en alguns casos
supera la xifra del 20%.

Actuació a la porta del
CP Ausiàs March

Actuació a la porta del
CP Baladre

Millorar la seguretat a
la porta de les escoles

Intercanvi escolar
amb panazol? Oui!
Entre finals de maig i principi de juny ha tingut lloc una
nova edició de l’intercanvi escolar que cada dos anys
mantenen les escoles públiques de Panazol i Picanya.
Del 5 a l’11 de maig fou l’alumnat de Panazol el que
visità Picanya per a gaudir d’un extens programa
d’activitats que va incloure visites i excursions tant pel
nostre poble (visita a la zona dels Horts) com a la ciutat
de València (Bioparc) o altres indrets de la Comunitat.
Pocs dies després, entre el 25 de maig i l’1 de juny
foren els picanyers i picanyeres els que visitaren als
seus amics i amigues de Panazol on també van
poder gaudir d’un intens programa d’activitats amb
esports, visites i molta diversió.
Cal felicitar i agrair molt especialment a les famílies
d’ acollida, als xiquets i xiquetes que han participat a
Picanya i que desprès han anat cap a Panazol i han
gaudit d’una experiència que difícilment podrien tindre si no fóra per l’Agermanament.
Tots junts, han aconseguit que una vegada més, tant
les famílies com els xiquets i xiquetes hagen viscut
uns dies per a recordar sempre.
D’aquesta manera, tot i unint esforços, es pot continuar amb una experiència per als
nostres escolars que d’altra
manera no seria possible i
que dura ja 17 anys.
Gràcies a tots i totes els
que participen d’una o
altra forma.

10 anys d’Escola d’Estiu
L’Escola d’Estiu acull enguany a vora
250 alumnes
Deu anys ja. Deu anys des de que l’Ajuntament de Picanya va encetar
aquest nou projecte educatiu que avui és l’Escola d’Estiu.
Una iniciativa que any rere any ha anant creixent en el nombre de xiquetes i
xiquets inscrits i que s’ha confirmat com a una excel·lent alternativa per al mes
de juliol, eixe mes en el que les vacances de menudes i menuts plantejaven un
seriós problema a pares i mares.
Centenars d’alumnes
A hores d’ara són ja centenars els xiquets i les xiquets que han gaudit de jocs,
excursions, cançons... en les diferents edicions de l’escola d’estiu que, sempre,
ha volgut sumar al seu caire eminentment lúdic un toc cultural i educatiu amb
temàtiques com ara, la música, la creació plàstica, el medi ambient... de tal
manera que menuts i menudes, a més de diversió, han trobat també un projecte educador, potenciador de coneixement i que sempre ha volgut aportar
eixe grau més que “saviesa” als nostres menuts i menudes.

Els representants del Consell de Xiquets i Xiquetes, en col·laboració amb la Policia Local, han continuat treballant en la campanya per a aconseguir una millor regulació del trànsit a l’entrada i
eixida de les escoles. El treball fonamental, a la porta dels centres Ausiàs March i Baladre, s’ha realitzat al llarg dels mesos de
maig i juny.
La finalitat d’aquesta iniciativa ha estat motivar als conductors i
conductores (pares i mares fonamentalment) a prendre consciència del perill que suposa l’ús massiu del vehicle privat a
l’hora d’arribar a l’escola i, sobretot, la insistència en intentar
aparcar, siga com siga, el més prop de la porta possible. Els cotxes ocupen així espais que corresponen als vianants i suposen
una amenaça a la seguretat de menuts i menudes que han de
creuar filades de cotxes aparcats en llocs que deixen l’alumnat
sense visibilitat (ni veuen ni són vistos).
La campanya ha consistit en la regulació del trànsit a l’entrada i
eixida dels centres i també en la distribució entre els conductors
i conductores d’uns fullets amb suggeriments redactats pels
membres del Consell en el que s’animava a pares i mares a
reduir l’ús abussiu dels cotxes o, com a mínim, a aparcar en llocs
en els que els vehicles no generen un perill evident per als nostres fills i les nostres filles.

Dues alumnes del CEIP Ausiàs
March guanyen el premi Sambori
Una vegada més el CEIP Ausiàs March ha estat guardonat amb el premi Escolar de Literatura en Valencià “Sambori”, en l’edició absoluta, és
a dir la del País Valencià. El Premi “Sambori és el més important pel
que fa a la participació dels escolars valencians”. La Fundació Sambori,
amb el suport d’Escola Valenciana, ha aconseguit, en aquesta onzena
edició del premi escolar de narrativa en la nostra llengua, superar de
llarg la participació de 70.000 xiquets i xiquetes de tots els nivells educatius. Aquest any les alumnes Irene Casany pel que fa al text i Elvira
Estellés, en la realització dels dibuixos, ambdues preparades pel mestre
Vicent Pascual, a més d’emportar-se el 1r premi Comarcal de l’Horta
Sud a Alcàsser, han assolit el 2n Premi en la modalitat de País, al 2n
cicle de primària pel conte “El rei que mai va voler portar corona”.
Per això el dissabte 30 de maig, i en el saló d’actes Alfons el Magnànim de la Universitat Jaume I de Castelló, reberen de mans del rector de la Universitat i del president de la Fundació Sambori, aquest
reconegut guardó.
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Repoblació de pins a la vora del barranc

Vestidors renovats de la
piscina del poliesportiu

Les obres del “plan Zapatero”
ja estan en marxa
Algunes de les intervencions, com ara els
vestidors de la piscina, ja estan finalitzades

Algunes de les obres que s’estan realitzant a
Picanya amb la dotació del Fons Estatal d’Inversió
Local, l’anomenat Plan E, ja estan en una fase
molt avançada o finalitzades.
És el cas de la remodelació total que s’ha fet dels
vestidors de la Piscina del Poliesportiu de Picanya.
Les anteriors instal·lacions eren antigues i havien
quedat obsoletes. El que s’ha fet es derruir per
complet tot l’interior dels vestuaris i s’han tornat a
fer de nou, amb un disseny més actual i adequat
per al seu ús i amb materials que faciliten la seua
neteja i el seu manteniment. A més a més, la
reconstrucció dels vestuaris ha contemplat també
la substitució de les instal·lacions elèctriques i
d’aigua, així com tots els sanitaris i dutxes.

Piscina per a menuts al
poliesportiu

Una altra de les obres ja executades és la que ha
millorat el sistema de depuració d’aigües a la piscina infantil del Poliesportiu. S’han instal·lat unes
noves canalitzacions per tal de portar l’aigua fins la
depuradora. També s’ha ampliat la caseta de la
depuradora, per tal d’allotjar els nous equipaments
per a la impulsió d’aigua. En total, les obres executades a la Piscina Municipal han comptant amb un
pressupost de prop de 90.000 euros.

finalitzades les obres, els dos frontons tindran
l’equipament i les dimensions reglamentàries per a
la pràctica d’aquest esport.

També al Poliesportiu Municipal s’està reconstruint
els dos frontons. S’ha optat per enderrocar per complet els dos frontons existents, donat el mal estat
de les seues parets. D’aquesta manera, es va a
construir una nova paret lateral que servirà per als
dos frontons i que s’alçarà sobre uns fonaments
nous i adequats per a l’alçària del mur. Una vegada

Al parc de les Albízies es realitza una
important renovació
Al nostre poble gaudim de més de 35 metres quadrats de
zona verda i dos arbres per cada habitant una mitjana molt
superior a la dels pobles i ciutats espanyoles i per davant de
la mitjana que proposa l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i que recomana una superfície mínima d’entre 10 i 15
metres quadrats per habitant. Però amb el pas del temps, els
factors atmosfèrics i, en ocasions, les actuacions incíviques
de persones desaprensives, fan necessària la reposició
d’algunes espècies vegetals als parcs i carrers del poble per
tal de garantir un bon estat de conservació.
En total, es van a plantar o a reposar més de cent arbres per
pràcticament tots els carrers del poble.
Un dels parcs en els que es realitzarà una intervenció més
significactiva és el Parc de les Albízies, allà es van a plantar
una dotzena d’arbres d’espècies com ara el ficus, l’albízia el
celtis o la ceratònia, que es caracteritzen per ser arbres que
ofereixen una gran ombra. Una altra de les zones on més
arbres es van a plantar és la pinada que hi ha junt al Barranc i
que, va un temps, es va veure afectada per un incendi. En
aquesta zona es van a plantar 40 exemplars de pins blancs
que conformaran un xicotet bosc mediterrani.

Climatització del Pavelló

Al Pavelló Esportiu, s’estan realitzant obres per a la
climatització de les tres sales de la primera planta.
Es tracta de les sales d’aeròbic, relaxació i multi
usos. Cada sala va a estar climatitzada de manera
independent, per tal de poder graduar la temperatura
en funció del seu ús. A més a més dels equipaments i canalitzacions necessaris, es va a aïllar tèrmicament tot el fals sostre de les tres sales, per tal de
millorar l’eficàcia dels equips de climatització.
A l’edifici de l’Ajuntament de Picanya s’estan realitzant també obres de millora i per a facilitar-ne
l’accessibilitat. A la planta baixa s’ha remodelat per
complet un quart de bany per tal que el puguen uti-

Simulació d’instal·lació de les plaques
fotovoltàiques al sostre del pavelló

Els sostres dels edificis públic
produiran energia solar
Obres a l’edifici de l’Ajuntament

Obres de remodelació
dels frontons

Més d’un centenar
d’arbres nous

litzar persones amb mobilitat reduïda. Junt a aquest
quart de bany, hi havia dues dependències que
s’han unit en una nova sala de reunions que pot utilitzar-se també com a despatx. Finalment, està projectada la instal·lació d’un ascensor per a permetre
l’accés a la planta superior de l’edifici a les persones
amb mobilitat reduïda. Aquest ascensor es
col·locarà per la façana posterior de l’edifici, ja que a
l’interior no hi ha espai suficient. Per tal que l’accés
a l’ascensor siga possible, s’ha hagut de fer un nou
mostrador per a atendre al públic ja que l’anterior
bloquejava. Una vegada finalitzada la instal·lació de
l’ascensor, tot l’edifici de l’Ajuntament serà plenament accessible.
G. Serrano

El nostre poble avança en el seu
compromís per la sostenibilitat
L’Ajuntament de Picanya ha tret a concurs l’ús dels sostres dels
edificis públics del poble per a la instal·lació de plantes solars per
a la producció d’electricitat. L’empresa adjudicatària, ha estat
Lanuvium SL després d’un detallat procés de concurs públic.
Ara, els adjudicataris poden començar la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques per a produir electricitat als sostres dels
col·legis Ausiàs March i Baladre, així com al Pavelló Esportiu i
a la Piscina Coberta.
Amb l’adjudicació d’aquest concurs, Picanya dóna un pas més
en la potenciació de les energies renovables i per tant en fer
del nostre un poble més sostenible que aposta amb fermesa
per la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb
la producció d’energia neta.
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Equip infantil masculí

Equip infantil femení

27a setmana esportiva
no va voler perdre’s ni un detall
d’aquesta 27a edició.
Per unes hores la pista d’atletisme del Poliesportiu esdevingué un autèntic estadi olímpic i
l’emoció de la competició va
plenar aquest racó de l’horta.
Curses, salts, llançaments...

competició a competició xiquets i xiquetes del col·legis
Ausiàs March, Baladre i Gavina,
així com alumnat de l’IES Enric
Valor van gaudir d’una vesprada
d’esport a l’aire lliure en la que
es va fer bona la dita de que
allò important, és participar.

Els equips infantils arribaren a les finals
Una temporada més els equips
del Picanya Bàsquet han tornat
a estar presents a les finals provincials. Enguany han estat els
dos equips infantils els que han
aconseguit fer-se amb el subcampionat després d’una excel·lent temporada en la que

els xics sols han perdut un partit (per a un total de 19 victòries) i les xiques han aconseguit
la victòria en 19 dels 21 partits
disputats. Un magnífic resultat
en una temporada en la que el
club taronja celebra el seu 20é
aniversari.
Foto: club de Judo

Per segon any els Jocs Escolars d’Atletisme (l’acte culminant de la Setmana Esportiva)
se celebraren en la vesprada
del divendres (en lloc del matí
del dissabte) i un any més, la
resposta fou magnífica amb
una grada plena de públic que

Doble subcampionat provincial
per al Picanya Bàsquet

Reportatge disponible a:

Primera “iaiolimpiada”
Unes 200 persones majors
vingudes des d’Albal, Alcàsser, el Barri del Crist, Massanassa, Paiporta, Picanya i
Torrent, van participar a la primera edició de les iaiolimpiades, una matinal esportiva que
es va celebrar al Pavelló Esportiu de Picanya. Aquesta va ser

una iniciativa promoguda pel
Consorci Esports Horta que,
donat l’èxit d’aquesta primera
edició, ha decidit tornar a repetir l’experiència els propers
anys.
Els participants van preparar i
entrenar prèviament per tal de
competir en tot un seguit d’ac-

Medallas para el judo en el provincial
tivitats i jocs adaptats per a
ells. Exercicis d’habilitat, destresa i coordinació, en un ambient a l’hora competitiu i festiu. En aquesta olimpíada dels
majors, els trofeus van ser
aplaudiments, cosa que va fer
que tots i totes s’ho passaren
d’allò més bé.

El pasado día 13 de Junio, se celebró en Picassent, la Final del Campeonato Provincial de los Juegos Deportivos de la C. Valenciana, en las
categorías de Alevines y Benjamines, obteniendo los cinco integrantes
del Club de Judo Bushido Picanya, el tan merecido metal, prueba de su
esfuerzo y la dedicación a este deporte. En alevines Javier Valentín
consiguió el oro mientras Iván Marrón y Fernando Estela se hacían con
el bronce. En benjamines Guillermo Beses y Ana Valentín también consiguieron la medalla de bronce.

Karate d’èlit al Pavelló
Reportatge disponible a:

Esport divertit
El passat 19 de maig el Pavelló Esportiu municipal va acollir una nova edició (la segona) d’una
iniciativa anomenada “Esport divertit” que tracta, mitjançant jocs d’iniciació esportiva, de
fomentar, precissament, la part més lúdica de
l’esport i promoure entre els nostres escolars
eixe esperit de diversió a través de l’esport més
enllà de la competició. Centenars de xiquets i
xiquetes van plenar la instal·lació per a gaudir
d’aquest encontre on la diversió compartida és
l’objectiu fonamental.

Transportes CS guanya la lliga de futbol sala
La Lliga local de futbol sala ja
té campió per a la temporada
2008-2009: l’equip Transportes C.S. El segon classificat va
ser l’equip Why Leven i el tercer lloc fou per a l’equip, Coronitas Remember.

L’equip que menys gols ha
encaixat ha estat Talleres
Visauto i el màxim golejador
del torneig, Hector Orozco, de
l’equip Why Leven, amb 44
gols. El premi a l’esportivitat
ha estat per a l’equip Indra,

que no ha vist cap targeta groga a tot el campionat.
El campió d’enguany representarà a Picanya a la Lliga Comarcal de Campions de Futbol Sala, que es disputarà la segona
quinzena de juliol.

El Pavelló Esportiu de Picanya va ser l’escenari d’un curs magistral de
karate impartit pel mestre internacional Jean Pierre Lavorato. Lavorato,
novè dan, va ser deixeble del gran mestre Kase, el responsable de portar el karate a Europa, i està considerat com la gran llegenda viva del
karate tradicional.
El mestre va vindre convidat pel Club Karate Picanya i, durant dos dies,
va mostrar la seua tècnica a més d’un centenar de karatekes vinguts de
diferents punts del país.

Èxit del Club de Patinatge
El passat mes de maig, tres membres del
Club de Patinatge Picanya van arrasar als
Campionats Autonòmics de patinatge de
velocitat. Sergio Garcia i Andrea Garcia, es
van proclamar campions absoluts a la
seua categoria. Per la seua part, Roberto
Martínez es va proclamar campió autonòmic als 3.000 metres i subcampió als 500.
Una setmana després, els dies 23 y 24 de maig, els tres membres del
club picanyer van anar a Pamplona per a participar als campionats
d’Espanya. El Club de Patinatge Picanya ha quedat classificat en la meitat de la taula del campionat nacional en la seua primera participació.

