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Al llarg del mes de maig
el nostre poble ha

D’esquerra a dreta: Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Carmen Alborch, Almudena
Grandes i Joaquin Sabina en l’homenatge al poeta Ángel González celebrat al Centre Cultural

acollit tot un seguit
d’actes organitzats amb
la intenció de promoure
l’estima per la
literatura. Tertúlies,
xerrades, teatre... i, per
primera vegada, una
convocatòria de premis
literaris han animat la
nostra ciutadania a
descobrir i gaudir del
fantàstic món dels
llibres.

Maig literari
Diferents iniciatives van voler acostar els dos grans
vessants del món literari: escriptors i lectors

Tertúlia: Premis i literatura amb Vicente Molina Foix,
Fernando Delgado, Lluís Roda i Carmen Amoraga

Almudena Grandes en el moment de rebre el premi
Llig Picanya 2008

Els guanyadors del premi de poesia Juan V. Bañuls i
Leire Ochoa amb Carme Miquel i Marc Granell

Del 5 al 22 de maig veïns i veïnes
han pogut gaudir d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb
el món de la literatura.
El 7 de maig fou el dia triat per la
xerrada-tertúlia “Literatura i premis” que comptà amb la presència de Vicente Molina Foix, premi
nacional de literatura, Lluís Roda,
premi Octubre i Fernando Delgado, guanyador del premi Planeta.
La presentació de l’acte estigué a
càrrec de Carmen Amoraga, també finalista del premi Planeta. Allà,
davant un nombrós públic, tots
quatre autors van repassar, entre
anècdotes i succeïts, el que suposen els premis per a ells, tant des
del vessant de participants com
del de jurats.
El 9 de maig la companyia de Teatres de la Generalitat Valenciana
va oferir, al Centre Cultural, “En
amores inflamada”, un repàs a
diferents textos des de San Juan
de la Cruz fins a l’actualitat amb la
passió i l’amor com a nexe comú.
Homenatge al poeta
Ángel González
El plat fort d’aquest maig literari
va arribar el dijous 22 de maig
amb l’homenatge al poeta asturià
Ángel González.
L’acte es va obrir amb el lliurament
dels premis de poesia Camí de la
Nòria que, per tercer any, convocava l’associació de l’alumnat d’EPA.
Enguany el premi fou per a Juan
Vicente Bañuls per la seua obra
“Crisis”. L’accèssit fou per a la jove
Leire Ochoa i el poema “Intento de
bautizo”. El jurat d’aquest premi
l’integraven Carme Miquel, Marc
Granell, Gemma Tarazona, Carme
Salt i Fina Ruiz.

A continuació, arribà el
moment de descobrir quin
era el llibre que els picanyers i picanyeres, per
votació popular a través
de la plana web municipal, havien decidit que
era el millor de 2007. El
premi fou per a “El corazón helado” d’Almudena
Grandes. La pròpia autora
va recollir el premi i el va
agraïr amb les paraules
“El premi que mai caduca
és el que donen els lectors
i d’alguna cosa em puc sentir orgullosa és de tota la gent que
gaudeix amb els meus llibres”.
Finalment arribà el moment més
esperat pel nombrossíssim públic
que va plenar el Centre Cultural (fins
i tot s’instal·là una pantalla a la cafeteria per a seguir l’acte). Arribà el
moment de l’homenatge al poeta
Ángel González.
Aquest poeta nascut a Oviedo, mort
el passat 12 de gener, està considerat com un dels màxims exponents
de la poesia (i per extensió de la literatura) espanyola del segle XX. Premi Príncep d’Astúries de les Lletres
i Reina Sofia de poesia fou membre
de la Reial Academia de la Llengua i
tot i axí, mai no va perdre la seua
senzilleça i el seu esperit jove i un
punt irreverent.
Durant quasi dues hores, Almudena
Grandes, Joaquín Sabina, Felipe
Benítez Reyes i Luis García Montero, presentats per Carmen Alborch
van repassar la vida i obra d’Ángel,
així, sense cognom, perquè per
damunt del poeta, tots ells van voler
parlar de la persona, de l’amic, del
mestre, del company. Grandes va

recordar el seu primer encontre
a la fira del llibre de Madrid i
com González li va obrir la
porta de la poesia, un gènere, per a ella, poc preat fins a eixe moment.
Sabina, fidel al seu estil
recordà divertides anècdotes en les que va compartir amb el poeta l’ombra
de la nit i el só d’una
guitarra.
Benítez Reyes destacà la
capacitat de transmetre emocions i passió per la vida
d’Ángel González. Un característica que va definir com “la garantia
de perdurabilitat en el temps de la
poesia de González”.
L’acte el va tancar un emocionat i
emocionant Luis García Montero.
El també poeta va repassar la dura
biografia d’Ángel González, marcada per la guerra civil, per l’afussellament del seu germà i la represió patida per sa mare i la seua
germana. Unes vivències que van
situar González en el terreny
d’aquells que saben que han de
defendre unes idees justes en un
món injust. La lectura del poema
“Collioure”, dedicat per García
Montero a la memòria d’Àngel
González va empanyar els ulls de
molts dels assistents en una barreja de tristesa per la desaparació
d’una figura irrepetible, per la
derrota d’una generació valenta,
però també per l’esperança de que
els llibres són els contenidors on
viuen les idees i, més tard o més
d’hora, les idees, els somnis, els
anhels de persones senzilles però
genials com Ángel González, es
fan realitat.
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Mirant Picanya

Un carril
d’imatges
Com haureu llegit a l’article de
dalt, a partir del dimecres 9 de
juliol podeu tindre a les vostres mans “El carril bici de
Picanya”.
Més enllà de l’oportunitat de
descobrir un fum de detalls
històrics, arquitectònics, botànics... del nostre poble, volíem
des d’ací fer-vos esment dels
paisatges recollit als llibre. De
la invitació que suposa a mirar
el nostre poble d’una altra
manera. De ben segur que si
feu, encara que siga una ullada, us trobareu amb sorpreses. Amb racons ben bonics,
que no encertareu a identificar
i que el llibre us convida a visitar i gaudir. Són 188 fotografies d’un poble ben bonic. Ací
us deixem un aperitiu.
DE CASA EN CASA
PERIÒDIC LOCAL DE PICANYA
II ÉPOCA - ANY XVI - Núm. 93
juny - juliol 2008

Direcció: Ajuntament de Picanya

Maig Literari es la última iniciativa del Ayuntamiento de
Picanya para fomentar y promover la lectura entre la
población. Esta iniciativa, como la mayoría de las miles
que desde diferentes administraciones se llevan a cabo
para el fomento de la lectura, tiene como fin último tratar
de que el hecho de leer sea, junto al juego, una actividad
habitual entre los niños y las niñas. Pero sólo desde las
instituciones no se puede enseñar a los niños y las niñas
lo divertido que es leer. Son los padres quienes deben
mostrar a sus hijos que la lectura es divertida, mágica y
no sólo un instrumento para comprender lo que los profesores, las profesoras y libros de texto tratan de enseñarles en la escuela.
En la sociedad actual, la mayoría de los padres y madres
dejan (dejamos) la educación de los niños y las niñas en
manos de los profesores y las profesoras. Sobre ellos
recae el peso de formarlos y educarlos y entre esas tareas
delegadas, se encuentra la de mostrar a los niños lo importante que es la lectura. Esta delegación de funciones en los
profesores hace que muchos niños y niñas acaben por asociar el leer con el estudiar, por lo que dificilmente se acercarán a un libro por el simple placer de la lectura. Cuando la
lectura se convierte en una tarea impuesta, deja de ser
algo divertido.
Como consecuencia, vivimos en un país donde en 2007 el
índice de lectura no llegó al 57%. O lo que es lo mismo,
43 de cada 100 ciudadanos y ciudadanas no lee nunca un
libro. Con estos índices de lectura, muy por debajo de los
de la Unión Europea, con un 70% y a años luz de los países nórdicos, por encima del 80%, nos encontramos con
muchos niños y niñas que difícilmente ven leer a sus
padres y madres en su casa.
¿Qué podemos hacer para devolver a los niños y las niñas
la magia de la lectura? Para el pedagogo italiano Francesco Tonucci, los padres y las madres deben comprometerse con la lectura para que los niños entiendan que leer
sirve para algo más que subrayar los libros de texto.
Tonucci recomienda leer a los niños y las niñas 15 minutos diarios para introducirlos en lo que él define como “el
milagro de la lectura”, para que vivan a través de las palabras las imágenes que estas evocan. La lectura en voz
alta puede ser el camino para iniciar a los niños, especialmente los más pequeños, en el mundo de la lectura. Hay
que leerles historias que les hagan soñar e imaginar.
Un lector comienza a formarse como tal aún antes de
haber aprendido a leer. Y leer no es solo pasar la vista por
lo escrito decodificando las grafías y las palabras.
La promoción y difusión de la lectura es una tarea de
todos que no debe cesar en ningún momento. Hay que
ayudar a los niños, desde muy pequeños, a entrar en el
mundo de la lectura, convirtiendo esta en una parte más
de los momentos de juego y diversión.

Almudena Grandes firmando sus libros en el Centre Cultural
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A l’empar de les iniciatives desenvolupades als darrers mesos per a promoure una
mobilitat més sostenible al nostre municipi i una major estima pel món dels llibres i
la lectura naix aquesta nova publicació
amb la intenció d’esdevindre la guia definitiva per al coneixement del nostre
poble.
Aquest volum de format butxaca ens ofereix 120 planes farcides d’informació i
fotografies (fins a un total de 188) de la
nostra realitat més propera i, de vegades,
més desconeguda.
El llibre és una invitació a deixar de banda
el cotxe i descobrir Picanya a peu o amb
bicicleta. Ofereix informació sobre totes
les peces artístiques (murals, escultures,
taulells ceràmics... fins a un total de 24)
que es poden trobar als carrers, recull
dades botàniques sobre 54 espècies
vegetals, 43 elements arquitectònics i fins
a un total de 117 punts d’interés localitzats (amb plànol i fotografia) al nucli urbà
o a la zona d’horta del nostre municipi
amb especial atenció a les zones travessades per la xarxa de carril bici.
Les dades ací recollides són fruit d’una
recopilació a partir de les publicacions
municipals i les fotografies corresponen a
l’arxiu de l’Ajuntament.
El proper dimecres 9 de juliol, en l’acte de
recepció de la Festa, tindrà lloc la presentació d’aquest llibre i a partir d’eixe
moment podran recollir-se exemplars de
forma gratuïta al consistori.

Leerles
para que lean

Picanya utilitza paper

PUBLICACIONS

Un llibre com
un poble

EDITORIAL
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www.myspace.com/sistemaoscurosonoro
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Reportatge disponible a:

INVESTIGACIÓ

ENTREVISTA

foto: T. Juan
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Cristina Escrivà i Rafael Maestre
Sistema Oscuro Sonoro

”Nos gusta salir ahí y decir:
Esta es mi cabeza”
Pere, Heser y Javier son tres jóvenes de Picanya que se
mueven por su afición más grande: hacer su propia música
Son los integrantes de un grupo
de Hip Hop llamado Sistema
Oscuro Sonoro y han participado
en el pasado Taronja Rock trayéndonos una innovadora sección
musical que bautizamos como
Picanya Rap. Protagonizaron una
“batalla de gallos” que tuvo muy
buena acogida entre el público.
¿Cuál es vuestra posición ante la
música? ¿Qué es para vosotros?
Javier: Para mi la música es una
forma de expresar aquello que
sientes, aquello que piensas, si
puede ser de una forma no ofensiva. Para mi un músico, canta lo
que piensa, lo que siente, es una
idea que está intentando transmitir. Un buen músico, para mi, me
da un mensaje.
Heser: La música además de una
forma de expresarse, es para mí
una banda sonora. Cada persona
tiene su banda sonora, que es la
música que es más acorde a su
estado de ánimo. Cuando hay un
buen mensaje se aprecia muchísimo más la función de la música. La rítmica es muy importante
para mí, es importante para ese
mensaje.
Pere: La música es un ritmo que
te llega. El mensaje que me aporta
la música es muy importante. Hay
música para todo, pero me importa mucho ese mensaje.
¿Vuestro estilo transmite más que
otros estilos? ¿Qué diferencias
encontráis entre el rap y el hip hop
y el resto de estilos musicales?
Javier: No pienso que el Hip Hop
transmite más, simplemente bajo
mi concepto es más directo. Quizá
es cierto que sí que considero que
este estilo de música transmite
más que otros estilos más comerciales, pero dentro de lo que es mi
concepción de música, no creo
que sea el que más transmite si
no el que más directo es.
Heser: Yo aparte del Hip Hop escucho otros estilos música, como el
Reggae, el Soul o el Rock. Pero yo
creo que el Hip Hop es el que
transmite el mensaje más directo y
más claro, claro está que el resto
de estilos musicales también tienen muchísimo que decir.
Pere: Para mi es muy importante
el ritmo; como Dj que soy, considero que esa parte es esencial, y
el mensaje de esta música creo

que no depende de la claridad textual que la caracteriza, sino también de los técnicos de sonido,
Dj’s que ayudan a crear el clima
adecuado para que le mensaje tan
importante y claro de esta música
llegue tan perfecto y tan directo.
¿Por qué escogéis este tipo de
música y qué pretendéis con ella?
Javier: Decir lo que pensamos.
Me gusta salir ahí y decir “Mira,
esta es mi cabeza”. Con otros
estilos, tal cual soy, no lograría
expresar eso.
Heser: Gracias a una amiga empecé a escuchar desde muy pequeño esta música. Me gustaba el ritmo, y me llamaba mucho la atención todo el despliegue de palabras y frases que antes ni lograba
entender. Mi relación con este
mundo es muy temprana. Después de un tiempo, y de haber
escuchado otras cosas, me di
cuenta que esto es lo que realmente me llenaba.
Pere: Para mi cualquier cosa que
esté relacionada con “pinchar”
me llama la atención. EL Hip Hop
tiene muchos secretos y me apasiona la idea de que un estilo de
música te un libro abierto de trucos para aprender, un libro tan
extenso que no se puede acabar
nunca. Es música elaborada, ese
sonido; por eso lo elijo.
Y ahora, habladme de vuestro proyecto en común; vuestro grupo,
¿quiénes sois?
Heser: Nuestro nombre es Sistema Oscuro Sonoro “S.O.S”. Yo ya
tenía muchas canciones compuestas, muchas letras hechas, a mi
me gusta mucho esto, y un día
me entraron ganas de grabar algo
mío, una canción. Así que llamé a
Pere para que me ayudara con el
asunto. Grabamos una canción y
se hizo bastante famosa; lo grabamos con escasos medios, pero el
resultado fue muy bueno.
Pere: Efectivamente; yo ya estaba
metido en este mundo de la música pero como Dj. Yo era relaciones de una discoteca y un día me
dejaron pinchar. Aunque el mundo
de este grupo que tenemos en
común no sea el más acorde con
las discotecas yo estoy muy relacionado con ellas. He hecho trabajos como Dj, pinchando Electro y
tal. En realidad nos influenciamos

de algún modo los unos a los
otros, todos aportamos algo nuestro, pero el proyecto es común, de
todos. Yo cuando voy a las discotecas, lo hago por aprender y por
poder aplicar a mi grupo muchos
más recursos.
En cuanto a las influencias, pues
hay un poco de todo, aportación
de cada uno de los miembros del
grupo y relacionado todo con
nuestro estilo musical. Desde Dj
Acción Sánchez, hasta Kase O,
Doble V, R de Rumba, Rapsusklei,
Nach Scracht o El Piezas. Todos
ellos nos aportan inspiración y
conocimiento, por sus formas de
escribir, de expresión, de poesía.
Habladme del “Picanya Rap”.
Pere: Yo no sabía pinchar Rap, llevaba tres años pinchando electro y
me dijo Heser que necesitaban un
Dj para una “batalla de gallos”.
Practiqué un poco y en la batalla
improvisé un poco mezclando lo
que sabía con lo nuevo a lo que
me enfrentaba. Fue una muy buena experiencia para mi, además
había muchísima gente, fue una
gran sorpresa.
Heser: Yo lo organicé más o
menos todos. Esto empezó como una idea tonta e ilegal, pero
pensé que era mejor hacerlo por
lo legal. Pasé por el departamento de cultura del ayuntamiento
de Picanya, busqué mucha gente
e hice muchas propuestas. Me
propusieron juntar el espectáculo
con el Taronja Rock. Me moví
muchísimo y contacté con
muchísima gente relacionada con
las batallas oficiales. El día de la
actuación estaba a rebosar. La
verdad es que estoy muy orgulloso de ello. Vino gente de distintos lugares y la verdad es que
tuvo bastante trascendencia.
Por último, habladme en poesía
reivindicativa. Decidme algo, aportad algo.
Javier: Me confundo, no sé si
nuestras calles, nos ofrecen los
detalles, o si las drogas me están
dando su forma de ver el mundo.
Heser: Este es mi estilo. Te gusta;
no. Dilo. Bueno mejor no lo digas
no quiero escuchar paridas.
Pere: Me siento un chef a los platos, un científico volcado al estudio de estos aparatos.
Tere Juan Tato

La memòria dels
derrotats
El projecte “les colònies escolars del govern de
la república 1937-1939” guanya la 12a
convocatòria dels Premis d’Investigació
En els darrers anys de la Guerra Civil el govern republicà va voler
allunyar de les bombes de l’aviació franquista a les víctimes més
innocents de qualsevol guerra: els xiquets i les xiquetes. Entre els
anys 1937 i 1939 els horts de Picanya es convertiren en colònies
educatives i d’esbargiment per a centenars de xiquets i xiquetes
arribats des dels fronts de Madrid o Toledo.
A partir d’una foto
Tot i que, el record de les colònies,
encara és viu a la memòria d’algunes persones majors del nostre
poble, la derrota republicana i la
posterior repressió va esborrar
aquest episodi de la nostra història.
Una foto no catalogada a l’arxiu de
la Biblioteca Nacional fou l’espurna
que va encendre la curiositat de la
historiadora Cristina Escrivà, a la
imatge, un xiquet escrivia a una pissarra, el text començava “Colonia nº
1. Picaña 23 de junio de 1937. Observación meteorológica...” a partir
d’ací Cristina Escrivà i Rafael Maestre van “bussejar” a l’inmens arxiu
madrileny i van anar trobant més i
Cartell editat pel govern republicà
més imatges on es reconeixen els
horts i on es poden veure als xiquets i xiquetes en classe, en
excursions a la platja o refrescant-se a les basses de reg dels
horts.
En l’ànim d’aquest dos historiadors està, en l’any que tenen per a
dur endavant el projecte, la recuperació i catalogació de tot aquest
material, la documentació d’aquest episodi i fins i tot, intentar parlar amb alguns dels protagonistes d’aquesta història de solidaritat i
compromís amb del nostre poble.

La séquia de les Fonts
El volum 12 de la col·lecció Pont Vell
ja està disponible
Continua la col·lecció Pont Vell fidel al seu
compromís de difondre estudis que ajuden a conèixer i estimar diferents aspectes del nostre municipi.
Ja es pot recollir gratuïtament a
l’Ajuntament el volum “El regadiu històric de la séquia de les Fonts de Torrent
en Picanya” escrit en equip per
Manuel Vicent Febrer, Miquel Fernández, Josep Royo i Josep Ramon Sanchis.
Aquest estudi ens parla de la séquia
de les Fons i el seu traçat històric
que regava una part de les hortes
del terme amb l’aigua de la Séquia
de les Fonts i naixia en la presa
existent al pantà que encara es pot
veure al mig del barranc de l’Horteta de Torrent.
El llibre, com a principal atractiu, recull un importantíssim arxiu
documental que ens parla de la societat i estat del nostre municipi
en aquelles èpoques.
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28a edició
dels premis
Enric Valor

Ball de la Moma davant la seua de la Confraria

Dansetes per al 50
aniversari de la
Confraria del Corpus
Diferents associacions i col·lectius se sumen
a la celebració dels 50 anys
El passat 25 de maig es va celebrar la festivitat del Corpus Christi, una de les festes religioses
més antigues i amb més tradició.
Enguany, les celebracions al voltant del Corpus han tingut un significat especial, ja que la Confraria de la Preciocíssima Sang ha
commemorat el seu 50 aniversari després de la seua refundació.
El dia abans de la processó del
Corpus, es van ballar les tradicionals dansetes del Corpus. Els
grups de danses Realenc i
Carraca, i els alumnes de l’Escola de Danses, van interpretar
els balls tradicionals d’aquesta
festa: Els Nanos, Les vetes de
Sueca, La Magrana, Els arets de
Castelló i La Moma. A més a
més, van anar acompanyats
pels membres de la Confraria de
la Sang, els quals van realitzar
una ofrena de flors per a commemorar el seu aniversari. En

aquesta ofrena de flors, a més a
més de la Confraria, van participar altres col·lectius del poble,
com ara totes les falles de
Picanya, el Club de Jubilats i
Pensionistes i les Filles de
Maria, que van voler afegir-se a
aquesta celebració.
El mateix dia de la processó, els
grups de danses Realenc i
Carrasca, acompanyats per la
Unió Musical de Picanya, van
ballar el Xum-Xum a la Plaça de
l’Església i a la Plaça del País
Valencià.
A més dels actes festius i religiosos que s’han celebrat al voltant del dia del Corpus Christi, la
Confraria de la Preciossísima
Sang està realitzant fins a finals
del mes de juny misses de campanya per tots els barris de
Picanya per tal de fer partíceps a
tots els veïns del seu aniversari.
Reportatge disponible a:

Música i dansa
per a celebrar el
final de curs

L’Ajuntament de Picanya i l’editorial Edicions del Bullent han convocat la 28ena
edició del Premi de Narrativa Juvenil
Enric Valor.
Els autors que vulguen participar a
aquest concurs hauran de presentar
els seus originals, inèdits, escrits en
valencià i adreçats a lectors joves
majors de 12 anys. L’extensió dels
treballs, que es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola
cara, haurà d’estar entre els 80 i els 150 fulls.
Les obres es presentaran per quintuplicat i en un sobre a banda
figuraran el nom de l’autor, la seua adreça i el seu telèfon. El termini per a la presentació d’originals finalitza el proper 31
d’octubre.
El Premi de Narrativa Enric Valor està dotat amb 6.000 Euros en
concepte d’acompte per drets d’autor. L’autor premiat rebrà també un gravat de Rafael Armengol.
A més a més de publicar l’obra guanyadora, Edicions del Bullent
té un mes per a decidir si publica les obres no guardonades.

Festa de fi de curs
de l’IES Enric Valor

Centre Cultural de Picanya

Vora 1.500 menuts
descobreixen el teatre
La campanya de teatre infantil Anem al Teatre ha estat tot un
èxit. Quasi 1.500 xiquets i xiquetes d’entre 2 i 16 anys de tots
els centres educatius de Picanya han assistit als cinc espectacles
de teatre que han visitat el Centre Cultural entre els mesos
d’abril i maig. Tant el professorat dels col·legis com molts dels
alumnes han manifestat la seua satisfacció per la qualitat de les
obres, ja que van estar triades per a adaptar-se a cada segment
d’edat. A més a més, cada espectador va rebre a l’eixida de la
representació una llibreta de record d’aquesta iniciativa.
L’objectiu d’aquesta campanya és acostar als menuts i joves al
món del teatre i fer-los descobrir tot un univers que, d’altra
manera, estaria totalment fora del seu dia a dia molt marcat
per mitjans com ara la televisió.
Reportatge disponible a:

Ball dels Nanos al
carrer Sant Josep

El mes de juny ha marcat
el final del curs de les
diferents escoles musicals i de dansa de Picanya.
El passat 8 de juny, l’Escola Municipal de Danses i
el Grup de Danses Carrasca
van celebrar amb una actuació al Centre Cultural.
Aquestes actuacions van
coincidir amb el lliurament
del II Premi Carrasca, concedit pel Grup de Danses
Carrasca de Picanya.
Els dies 12, 13 i 14 de juny,
l’Escola de Música J. Mª
Roig va celebrar les seues
audicions de fi de curs. Al
llarg dels tres dies, els
alumnes de l’escola van
mostrar les seues millors
interpretacions.
Finalment, el 21 de juny les
xiquetes de l’Associació de
Ballet de Picanya han realitzat la segona part del seu
festival de fi de curs.

www.anemalteatre.com

Amb l’arribada de l’estiu
finalitza el curs escolar. És
el moment de les grans festes de fi de curs. L’IES Enric
Valor de Picanya va celebrar
la seua festa de fi de curs el
passat 6 de juny a la Plaça
del País Valencià. Aquesta
festa, organitzada per l’AMPA de l’institut, va comptar
amb la col·laboració dels
professors del centre. La
festa va consistir en un gran
sopar al que van assistir
alumnes, pares i professors,
ambientat amb bona música. Després, discomòbil, per
a ballar tots. La selecció
musical va córrer a càrrec
d’un DJ molt especial, Pere
Lascorz, un alumne de l’IES
que va demostrar les seues
habilitats fent ballar a tots
els assistents.

Concerts de la
Unió Musical de
Picanya
La Unió Musical de Picanya
ha estat l’amfitriona de
dues agrupacions musicals
que han visitat el nostre
poble al mes de juny. Per a
començar, el passat 7 de
juny, el Centre Cultural de
Picanya va acollir el concert
del Cor Juvenil de l’Escola
Coral Aubada d’Aldaia i del
Cor Juvenil de la Unió Musical de Picanya.
El dia 13 de juny, també al
Centre Cultural, l’Agrupació
Musical del poble de Quatretonda, junt a la Unió
Musical de Picanya, van
oferir un concert que va
plenar el Centre amb la
millor música.
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Melocos

FESTES MAJORS

FESTES BEN FRESQUETES!

La coetà canvia de lloc i es consolida la
Mostra de Teatre i Música de Cercavila

Les festes de Picanya venen enguany carregades de propostes interessants per a tots els gustos i públics.
El dia 28 de juny, a les deu del matí, es realitzarà una
exhibició de karate al Pavelló Esportiu Municipal. Ja de
vesprada s’inaugura la Fira Medieval dels Oficis a la
Plaça Major. Al llarg de tota la vesprada, i durant el dia
següent, es podrà gaudir d’una demostració de jocs i oficis tradicionals de l’Edat Mitjana. També aquest mateix
dia, els comerciants de Picanya comencen la seua Fira
del Xicotet Comerç, a la Plaça del País Valencià. 38
casetes de comerços de la localitat oferiran tots els seus
productes, sota el lema Tot un món... sense anar més
lluny. Aquesta mateixa vesprada s’inaugurarà a la Sala
d’Exposicions la mostra “Picanya desperta els teus sentits”, que estarà oberta fins al 13 de juliol.
A última hora de la vesprada, a la Plaça del País Valencià hi
haurà una exhibició de dansa bhangra, un ball del nord de
la Índia que està molt de moda. Ja de nit, al pati del col·legi
Baladre, la Unió Musical de Picanya i la Unió Musical
d’Aldaia participen al festival de bandes de música.
El diumenge 29 de juny, al Parc Europa, les dones aficionades a les botxes tenen una cita. I a les 10 del matí,
al Pabelló Esportiu, hi haurà una exhibició de gimnàstica
rítmica. A més a més, el grup d’animació itinerant Els
Bufons realitzaran una divertida representació pels carrers de Picanya. A la vesprada, a la Fira del Xicotet Comerç, es realitzarà un important sorteig, que tancarà les
seues activitats. Prèviament, a la Sala d’Exposicions es
presentarà el llibre Les actes municipals de l’Ajuntament
de Picanya, anys 1937-1938.
La vesprada de l’1 de juliol es celebrarà la festa litúrgica de
la Preciosísima Sang, amb una missa solemne. Aquesta
mateixa vesprada, a la Sala d’Exposicions comença un
taller d’aromes que durarà dos dies. Les places són limitades i caldrà apuntar-se els dies previs a la mateixa sala.
Al dia següent, Cinema a la Fresca al Parc Europa, amb la
projecció de la pel·lícula Casino Royale, del director Martin
Campbell. A la nit del dijous 3 de juliol, la pel·lícula que es
projectarà serà Los Simpson, l’adaptació a la pantalla gran
de la família més boja dels dibuixos animats.
El matí del dijous, al Pavelló
Esportiu, començarà un
torneig d’handbol que
finalitzarà el diumenge dia sis.
També la vesprada del dijous, a la Plaça del País
Valencià, es
realitzaran
un bon nombre de tallers
que mantenen
com a protagonista la bicicleta. Així, es podrà aprendre a anar
Teatre de cercavila
en monocicle, a utilitzar els pals xinesos, hi
haurà un circuit d’habilitat
sobre bicicleta, de tunning per a bicicletes, etc.
El divendres 4, la Penya El Coet repartirà bengales als
veïns del recorregut de la processó. Ja de nit, a la
Plaça del País Valencià, hi haurà olletes per a tot el
poble. El sopar estarà ambientat per l’orquestra
Versache. Passada la mitjanit, es farà l’entrada
falsa de moros i cristians.
Al dia següent, és el torn per als esports més
urbans. Al matí, al Parc Europa, hi haurà una
competició de monopatins. A la vesprada, al
Poliesportiu Municipal, serà el torn per al patinatge de velocitat. Ja a la nit següent es realitzarà
la gran entrada de moros i cristians. Una vegada
finalitzat el recorregut de totes les comparses, hi haurà
discomòbil a la plaça.
El matí del dia 6 de juliol arriba el torn per a la competició
masculina de botxes al Poliesportiu. A la nit hi haurà un
sopar d’enfaixat a la Plaça del País Valencià. A les 22,30
es celebrarà el tradicional Festival de Folklore, amb la participació dels grups de dansa i música tradicional del
poble. A més a més, ens visitarà l’Associació Folklòrica
Manuel de Falla de la localitat toledana de Villacañas.

El dilluns 7 de juliol, es celebren dos
dels actes més tradicionals de les nostres festes. A les 18,30 serà l’entrada de
la murta i, a partir de les huit de la nit, es
realitzarà la passà del Quadret. Ja de nit, a
la Plaça del País Valencià, el cantant Juan Ramón porta el seu espectacle Suspiros de
España, amb un recorregut pel millor de la copla,
el pas doble i la sarsuela.
Canvi d’ubicació per a la coetà
A partir de les onze de la nit, a
l’avinguda 9 d’octubre, entre
el Parc de les Albízies i les
vies del metro es realitzarà la coetà infantil.
I a la una de la matinada, serà el moment de la coetà.
El dimarts 8 de
juliol, es realitzarà la tradicional
ofrena de flors,
que eixirà de la
Plaça de l’Ajuntament i recorrerà tot
el centre fins a l’esNit de folklore
glésia. A la nit, a la Plaça del País Valencià, actuarà el grup Melocos. També
serà el moment per a veure en directe
el grup del picanyer Julián Nemesio, Mónaco. Després del concert, continuarà la festa a la Plaça Major,
amb DJ’s, projeccions, visual-jocjey, etc.
El dimecres 9 de juliol és el de les celebracions més
solemnes. A les 11,30, s’oficiarà una missa cantada a la
Preciosíssima Sang. A l’una de la vesprada, el Centre Cultural acollirà la recepció a totes les associacions i
col·lectius que participen a la festa. A aquest acte es presentarà la El carril bici de Picanya, un recorregut a colp de
pedal pel nostre poble.
60 actors i actrius pels carrers
A les set de la vesprada, començarà la segona Mostra de
Teatre i Música de Cercavila. Des de l’avinguda de la Generalitat eixiran vora 60 actors amb nou propostes
d’animació itinerant, teatre de carrer i música. Un espectacle divertit i molt vistós que portarà per tot el poble un drac,
gegants i cabuts, bicis bojes i vehicles impossibles, pilotes i
globus gegants, malabaristes, molta música i molta festa.
A les 22.30 començarà la processó de la Preciosíssima
Sang i, en finalitzar, al pirotècnia Zamorano Caballer dispararà un espectacular castell de focs artificials.
El dijous al migdia, a l’església de Picanya es realitzarà el
tradicional besamans a la Preciosíssima Sang. Ja de
vesprada, es disputarà la 51 edició del Premi de Ciclisme
Preciosíssima Sang. A les set de la vesprada, al carrer
Església es disputarà una partida de pilota. Al mateix
temps, a la Plaça del País Valencià hi haurà un berenar
per als majors del poble. Després, una exhibició de tai-xi.
Ja a la nit, sopar d’enfaixat i música, amb l’actuació de
Pepe el Botifarra i La Rondalla, amb el seu espectacle, Si
em pose a cantar cançons. I per als més
joves, a la Casa de la Cultura, tallers de nit, per a aprendre a
preparar còctels sense alcohol i begudes saludables,
per a aprendre jocs de
taula com el jungle
speed o per a practicar
amb els vídeo jocs socials, com ara Sing Star
o Wii Sports.
El divendres 11 de juliol al
Parc Europa, se celebrarà el
Coetà
festival Picanya-rock, que enguany compta amb l’actuació
del grups: Nothink de Madrid, Los
Tiki Phantoms arribats des de Barcelona i
el grup, amb participació picanyera, No Regrets.
El dissabte 12, al Pavelló Esportiu es disputarà un torneig
de bàsquet 3 contra 3 i, ja a la nit, a la Plaça del País Valencià, Cinema a la fresca, amb la pel·lícula En busca del arca
perdida, l’inici de la nissaga d’Indiana Jones, dirigida per
Steven Spielberg.

Pepe
Botifarra

Mónaco

Festival de
bandes

Sopars a
la plaça

Esports
Moros i
Cristians
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SOLIDARITAT

DESENVOLUPAMENT

Quasi quaranta
comerços
animen la Fira
El 28 i 29 de juny la plaça serà punt
de trobada per a comerç i públic

L’Ajuntament de Picanya i
l’Associació del Xicotet
Comerç de Picanya –AEPIAXCP- volen convidar a tota
la població a visitar i participar de la I Fira Comercial de
Picanya, que tindrà lloc els
propers dies 28 i 29 de juny
de 2008 a la Plaça del País
Valencià.
Amb aquesta Fira volen
donar a conèixer la diversitat de professionals de tots
els sectors –alimentació,
roba i complements, articles per a la llar, estètica i
bellesa, assegurances, mo-

bles i complements, salut i
esport, jardineria i aliments
per a animals de companyia, òptica, manteniment i
lloguer de vehicles i molts
altres més que comformen
el teixit comercial del nostre poble.
Professionals que podem
retrobar sense eixir del nostre poble, sense desplaçaments ni cues i amb tota la
confiança i el bon fer que ja
coneguem i que mostraran
a la Fira.
Tot un món… sense anar
més lluny!.

Actuació del grup Inti-Ñan

La 14a edició del
Rastro Solidari supera els
15.000 euros de recaptació

Què faig amb el mòbil vell?
Creu Roja ofereix un programa per a subvencionar
programes de cooperació amb mòblis usats

www.donatumovil.org

L’Ajuntament de Picanya ha decidit
col·laborar amb Creu Roja i el seu
programa de reciclatge de telèfons
mòbils.
En un país com el nostre on hi ha
més telèfons mòbils (donats d’alta)
que persones, i on les ofertes de
les companyies et conviden a canviar d’aparell cada quatre mesos
resulta més que evident que la
generació de “fem tecnològic”
resulta un problema més que greu.
Però, també és cert, que allà on hi
ha un problema, també hi ha una
oportunitat i així ho ha entés Creu
Roja que ha llençat una interessant campanya per a recollir tots
eixos aparells que s’acumulen als

calaixos de les nostres cases i traure’ls un profit. En aquest cas, un
profit social, amb el seu reciclatge o
reutilització Creu Roja pretén
finançar projectes educatius, de
desenvolupament i d’integració.
Com funciona
La dinàmica és molt simple: afaga
una borsa com la de la foto als establiments col·laboradors (botigues
de telefonia, biblioteca, Ajuntament,
Alqueria de Moret...), col·loca dins
el teu vell aparell, tanca la borsa i
diposita-la en una bústia de correus.
Així de simple.
Ja són més de 120.000 els telèfons
mòbils recuperats. El teu vell aparell
pot ser el següent.

Premis empresarials ‘08
Per segon any l’Associació Empresarial de Picanya
convoca els seus premis
L’Associació Empresarial de Picanya convoca els
Premis Empresarials per tal de consolidar un
espai de convivència entre els i les responsables
de les empreses de Picanya, generar un debat
econòmic i reconèixer la complexa i il·lusionant
tasca que l’empresariat realitza per a contribuir al
desenvolupament social i econòmic local.
Els Premis tenen un caràcter honorífic i de reconeixement i els atorga la Comissió Permanent
de l’AEPI, d’entre les empreses associades i
radicades a Picanya, en les següents modalitats:
1 Trajectòria Social i Empresarial.
2 Millor Gestió Empresarial.
3 Internacionalització de l’empresa.
4 Successió Empresarial.

5 Jove empresari/a.
6 Qualitat del Comerç Tradicional
7 Dona Emprenedora.
Les empreses, per a optar al premi en una de
les set modalitats convocades, hauran de presentar la seua candidatura abans el 25 de juliol
de 2008. El jurat, presidit pel President d’AEPI o
la persona en qui delegue, estarà constituït pels
i per les membres de la Comissió Permanent i
experts/es convidats/es a la deliberació i el lliurament dels premis serà a un acte públic.
Cada modalitat té també unes bases particulars
d’acord a les seues característiques.

www.picanya.org/enbici

Entra en
exposa les teues idees sobre mobilitat sostenible:
propostes, queixes, suggeriments, fotos...
i guanya una samarreta com aquesta.
Ja estan repartides les primeres. Fes-te amb la teua.
Aporta les teues idees per una Picanya millor!

Una plaça d’il·lusió. Tota una plaça plena de gent amb ganes
d’aportar el seu gra de sorra per un món millor. Així és el Rastro
Solidari i així es va presentar aquest passat diumenge 18 de
maig. Amb el màxim compromís, des de primeres hores del
matí, tot un seguit d’associacions i entitats del nostre municipi
(educatives, veïnals, culturals, esportives...) colze a colze, van
plenar la plaça Major de paradetes on trobar de quasi tot: roba,
menjars, llibres, manualitats, joguines...
Tot i que, per primera vegada el Rastro va tancar a migdia, el
resultat ha estat més que possitiu i la recaptació va superar, un
any més els 15.000 euros. Amb una espectacular
presència de públic que, per moments, feia
difícil, fins i tot, apropar-se a les paradetes.
Camí d’Equador
En unes setmanes el Consell per la Solidaritat ingresarà aquesta quantitat en els
comptes de l’ONG “Intermón-Oxfam”.
L’objectiu final és col·laborar amb els programes que aquesta organització manté a
l’Equador per tal de pal·liar els efectes de
les inundacions allà patides durant el
mes de febrer.
Un toc de cultura
Tampoc no va faltar enguany
l’habitual toc cultural que sempre
acompanya a les edicions del
Rastro amb la intenció de
donar a conèixer altres realitats. El grup de danses indígenes Inti-Ñan va interpretar diferents peces entre l’espectació d’un
nombrós públic.

ESCOLES

6

Ateses totes les sol·licituds
d’escolarització

El treball realitzat ha permés aconseguir
un aula més i admetre tot l’alumnat

Com tots els anys, al llarg dels mesos de maig i juny, s’ha
procedit a preparar la matriculació de l’alumnat per al proper
curs escolar, especialment el de les xiquetes i els xiquets de
tres anys.
El procés de matriculació va donar començament amb la
constitució de la comissió d’Escolarització i tot seguit es
desplegaren les accions municipals per tal que dit procés fora
el més correcte i satisfactori possible.
Enguany, dels 135 xiquets i xiquetes de 3 anys empadronats
a l’Ajuntament, s’han matriculat la gran majoria a les escoles
de la població, les famílies, cada dia més, van comprenent la
importància que té escolaritzar als seus fills i filles al més
prompte possible, encara que aquest no és un tram educatiu
obligatori. La demanda de places escolars és cada vegada
més nombrosa.
Gràcies al treball realitzat per la Comissió d’escolarització tot i aconseguint que l’administració educativa
habilitara una nova aula hem pogut atendre totes les
peticions, ja que les places escolars que s’oferien en
els centres públics i en el concertat no eren suficients per
atendre tota la demanda.
Una vegada més hem pogut escolaritzat a tots el que ho han
desitjat.
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URBANISME

Mayores muy activos
Entre los meses de mayo y junio los mayores de nuestro pueblo no han parado. Talleres con temas tan variados como el
cuidado de personas dependientes, la lectura o la risoterapia,
cine, bailes, paellas, rastro... han mantenido a nuestros mayores de lo más ocupados. La comida de hermandad en la población manchega de Casas Ibáñez fue el momento culminante
en el que participaron más de 400 personas. En este acto que
se celebra a modo de “final de curso” se aprovechó para
hacer un homenaje a Vicenta Baixauli por sus años de colaboración y trabajo en la asociación de personas mayores y a
Vicente de Paul com colaborador de la revista “El pensionista” donde últimamente ha publicado una poesía llamada “Del
amor a mi pueblo”.

Nova ronda oest

La Ronda Oesta canvia per a
adaptar-se al soterrament del metro
També es modifica el traçat del carril bici
per a fer-ho més accessible
Les obres de la Ronda Oest de
Picanya han vist com el projecte inicial patia una important
modificació. En un primer
moment, aquesta nova via,
que desviarà el trànsit del
Camí de la Pedrera des del
Cementeri cap a la rotonda
que hi ha davant del Parc de
Bombers, salvava les vies del
Metro amb un pas inferior.
Però recentment s’ha ficat en
marxa el projecte per al soterrament de les vies del Metro

al seu pas per Picanya, cosa
que ha obligat a modificar el
projecte inicial. La Ronda
Oest passarà per dalt de les
actuals vies del Metro.
La Ronda Oest unirà una rotonda de nova creació front al
Cementeri de Picanya, amb la
rotonda del Parc de Bombers.
La calçada disposarà de dos
carrils separats per una mitjana. També hi haurà un carril
bici de tres metres d’amplària. En un primer moment,

aquest carril bici anava a la
part més allunyada del casc
urbà. És a dir, per tal d’accedir a ell, s’havia de creuar la
calçada. Per tal de facilitar la
connexió amb la resta del
carril bici de Picanya, la Conselleria d’Infraestructures i
Transports ha decidit ubicarlo al costat més proper al
poble. Així es millora la seguretat dels ciclistes que
l’utilitzen i es facilita el seu
accés.

Taller de risoterapia

Nous embornals per
a evitar inundacions

Intervenció

Reparació de les vores
al passeig lineal junt al
barranc
Les darreres pluges i el flux de les aigües
pluvials ha provocat l’arrossegament de la
terra a algunes zones del jardí lineal que hi ha
a la vora del Barranc. Aquest arrossegament
ha fet que el paviment cedisca uns centímetres a algunes zones. De moment, ja s’ha tornat a reposar aquesta terra a una de les
zones afectades. A més a més, per tal d’evitar que es torne a produir l’arrossegament
de terra, s’està reforçant tot el mur del Barranc amb pedres col·locades en escullera.
També s’han millorat els desguassos per tal
que aboquen l’aigua de la pluja directament
al Barranc.
Paral·lelament a aquests treballs, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer està reparant
l’asfaltat del passeig lineal que també ha
cedit darrere de la Piscina Coberta i en un
altre punt prop de la passarel·la per a vianants que uneix Picanya amb Paiporta.

Encuentro deportivo en Alaquàs

A les darreres setmanes s’han realitzat treballs
per a millorar l’evacuació d’aigua de pluja
d’alguns carrers de Picanya. El que s’ha fet és
fer més grans els embornals del clavegueram,
així com obrir-ne de nous allà on calia.
Aquestes obres s’han executat a zones com ara
l’avinguda 9 d’Octubre o els carrers Sanchis
Guarner i Marques del Turia, on s’ha volgut millorar l’evacuació d’aigua de la calçada. S’han
col·locat fins a 16 reixetes d’un metre de llarg
per mig d’amplària als embornals.
Amb açò es pretén evitar que l’aigua caiguda per
pluges intenses s’acumule a la calçada i inunde
el carrer ja que, amb els nous embornals, l’aigua
baixa més ràpid cap al clavegueram.

Adobament als
parcs i jardins
Amb l’arribada de la primavera, arriba també
l’època d’adobament dels arbusts i la gespa
dels jardins urbans. Aquesta és la millor època de l’any per fer aquests treballs, ja que
també és l’època de major creixement de les
plantes. Aquests treballs, enguany s’han vist
afavorits per les abundants pluges del mes de
maig. L’aigua ha fet que el compost emprat a
les tasques d’adobament penetre millor a la
terra, cosa que millorarà la seua absorció per
les arrels de les plantes.
Aquestes pluges també han ajudat a reverdir
els jardins de Picanya, tot coincidint amb la
primavera i la floració de la major part de les
espècies. Açò ha fet possible que els parcs
del poble lluïsquen amb els seus millors
colors i aromes.

A l’esquerra Vicente de Paul

Vicenta Baixauli

Visita a la Sagunto monumental
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Els equips Transportes CS i Vicusauto

Transportes CS campió
La Lliga de Futbol Sala 2007-2008 ja té guanyador, una temporada més
l’equip Transportes CS s’ha fet amb el títol. L’equip classificat en segona possició ha estat Talleres Vicusauto i Coronitas Remember ha assolit
la tercera plaça. Transportes CS ha esta l’equip més complet de la competició. Ha marcat més gols, un total de 146 i ha estat l’equip que ha
encaixat menys, sols 25. També el màxim golejador, Rubén Villanueva,
amb 73 gols marcats i el porter menys golejat, Enrique Paredes, amb
25 gols encaixats, pertanyen a aquest equip. El trofeu a l’esportivitat ha
estat per a l’equip La Cosa Nostra y Don Calavera, que ha comés
només una falta als 18 partits que ha disputat a tot el campionat.

Imatges del passat divendres 6 de juny

Reportatge disponible a:

Enguany, per primera vegada, els Jocs
d’Atletisme se celebraren divendres
El passat 29 de maig tingué
lloc l’acte de celebració dels
25 anys de Setmana Esportiva.
En un acte ple d’emoció i
records on es reuniren professorat (actual i passat), alumnes
i entrenadors s’aprofità per a
presentar a retre homenatge a
totes aquelles persones que
amb el seu esforç i compromís
han fet possible aquest quart
de segle d’esport i emocions.
Per la vesprada
Més enllà de les celebracions
pels 25 anys aquesta 26a edicions ha estat marcada pel
canvi d’horari de l’activitat
estrella, la mini-olimpiada.

En pocs minuts es van resoldre tots els dubtes que plantejava el canvi d’horari. El divendres 6, des de les 19.00h un
públic entusiasta va plenar les
grades del poliesportiu per a
gaudir d’un dels grans espectacles de l’esport picanyer.
Sense la xafogor dels matins,
el nou horari va comptar amb
una excel·lent acceptació,
sobretot, per part dels atletes
que, animats per una cilmatologia més benigna, van oferir
el millor de cadascú i cadascuna i van fer caure més d’un
rècord entre l’entuasiasme
general.

25 anys d’esport en CD Rom
Amb motiu dels 25 anys de
Setmanes Esportives ha estat editat un CD-Rom interactiu que recull la història
d’aquestes 25 edicions. El
CD Rom recull més de 100
fotografies i els resultats,
any rere any, i categoria per
categoria de les 25 edicions
dels Jocs d’Atletisme. També poden consultar-se les
millors marques, els rànkings per proves, els rècords històrics...
Aquest CD Rom està disponible on-line a través de la
plana web municipal i també a les oficines municipals
de forma gratuïta.

CLUBS

Mini-olimpiada
per la vesprada

Isamar March i Sara Beltrán

Éxit de la gimnàstica estètica
Tres gimnastes del Club de Gimnàstica Rítmica de Picanya han participat amb un equip del Club de Gimnàstica de Xirivella al Campionat
d’Espanya de gimnàstica estètica de grup. Isamar March i Sara Beltrán,
en categoria júnior, van quedar amb el seu equip classificades en tercera posició. Açò les va donar opció a participar al campionat del Món, on
quedaren en onzena posició.
Esther Soria, va competir en categoria sènior i va quedar en cinquena
posició.
Pel que fa a la gimnàstica rítmica, les xiquetes del club han fet enguany
un bon paper. Al Trofeu Federació, a la categoria aleví, Sonia Guilera va
quedar cinquena en aparells. Al Trofeu Interclubs Base, Laura Cuevas,
en alevins i Sofia Mares, en benjamins, van quedar en segona posició.
Finalment, al Trofeu Federació Nivell 1 per equips, Isamar March i Sara
Beltrán, van quedar terceres, posició que les dona opció a participar al
Campionat Autonòmic.

El frontennis puja de categoria

Esport
divertit
No tot ha de ser competició en
això de l’esport. També hi ha un
punt lúdic, un vessant divertit tan
important com el competitiu.
Amb aquest esperit naix aquesta
nova activitat que el passat 22 de
maig va plenar el pavelló esportiu
de l’alumnat de les tres escoles
de Picanya. Allà, tot un seguit de
jocs d’iniciació esportiva, els va
permetre gaudir de la part més
divertida de l’esport.
Reportatge disponible a:

Obri la piscina d’estiu

El Club Frontennis Picanya ha aconseguit col·locar el seu equip a la
Segona Divisió Provincial. L’any passat quedaren classificats en quarta
posició, a les portes de l’ascens. Enguany era el segon any que competien i han aconseguit quedar campions a la seua categoria.
En aquest moment, al Club hi ha 11 jugadors, d’entre 18 i 45 anys, que
entrenen tots els dimarts i dijous al Poliesportiu Municipal de Picanya.
L’objectiu ara és augmentar el nombre de jugadors per tal de formar un
segon equip que s’inicie a les categories inferiors i servisca com a cantera al primer equip.

Diferents millores han preparat la piscina
per a aquesta nova temporada
Ara que arriba la calor, el que més abelleix és pegar-se un bany ben
refrescant i per això des del passat dissabte 7 de juny ja està oberta al
públic la piscina municipal del poliesportiu. La instal·lació romandrà
oberta fins el 7 de setembre en horaris de juny i agost: 11.00 a 19.30h,
juliol: 11.00 a 18.30h i dissabtes i festius: 10:00 a 20:00h. Durant el
mes de juliol s’oferiran cursos de natació.
Obres de millora
Per tal que els usuaris puguen gaudir de les instal·lacions en les millors
condicions, s’han fet xicotets treballs de reparació tant als vestidors
com a la pròpia piscina. Als vestidors s’han repintat els sostres i s’han
reposat alguns taulells que havien caigut pel pas del temps. Al got de
la piscina també s’han fet xicotetes reparacions. S’ha rejuntat tota la
part interior per tal de deixar-lo totalment uniform. També s’ha rejuntat
la superfície exterior que envolta la piscina per tal que els usuaris
puguen caminar tranquil·lament pels seus voltants.

Club de judo

Trofeu de Judo
El passat 26 d’abril el club de Judo Bushido-Picanya va organitzar al
pavelló esportiu municipal una competició comarcal de judo que va
comptar amb la participació de quasi 200 esportistes arribats dels diferents pobles de les nostres rodalies. Els judokes del nostre municipi
van poder així, messurar el seu nivell davant altres clubs.

