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Nous serveis
Horari extens

Horari extens en època d’exàmens

Una

de les principals sol·licituds dels joves amb els que
l’Ajuntament es va reunir abans, durant i després
de la construcció de la nova Biblioteca fou la possibilitat de disposar d’un horari més extens en època d’exàmens. Arribat el
primer període d’exàmens la Biblioteca ha obert entre el 14 de
maig i el 29 de juny de 20.00 a 01.00h de dilluns a divendres i la
resposta dels estudiants ha estat magnífica i han estat decenes
de joves els que han acudit cada nit.

Nova Biblioteca i Centre d’Estudis

Animació lectora

La nova Biblioteca i
Centre d’Estudis creix
en usuaris i serveis

Per primera vegada s’ha oferit un servei
Contes els dissabtes pel matí
d’horari d’estudi per la nit i s’ha incorporat a la
menudes i els menuts són el públic de la nova camLes
panya “La Biblioteca conta” amb la que un dissabte
Xarxa de Lectura Pública Valenciana
al mes, pel matí, s’ofereix l’actuació d’un contacontes a la sala

El

25 de febrer de 2012 el
nostre poble inaugurava la
nova Biblioteca i Centre d’Estudis
situada a la Plaça Major. En
aquests 3 mesos l’evolució del
centre ha estat molt important i
el seu èxit indiscutible.
Augment de persones usuàries
El primer i més significatiu aspecte ha estat l’augment exponencial del nombre de persones
usuàries que multiplica per molt
al de l’anterior instal·lació. No
sols en quant a nombre de persones amb carné de la biblioteca
que ha crescut dia a dia, sinó
també, i molt especialment, en
el nombre de persones que han
acudit a la Biblioteca cada dia per
a gaudir tant dels serveis existents anteriorment com dels
nous serveis.
Vocació jove
Atendre les demandes del públic
jove, esdevindre una eina útil al
servei dels estudiants, era i és un
tret fonamental d’aquesta nova
Biblioteca i, en aquests tres
mesos, hem pogut comprovar
com els joves han respost i
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han fet ús de la nova Biblioteca
de forma molt significativa. La
sala d’estudis és utilitzada pràcticament a qualsevol hora, des del
matí fins a les nits d’horari especial. Els ordinadors de lliure accés, la xarxa wi-fi sense limitació
de temps... també són eines molt
utilitzades pels nostres joves.
Noves activitats
Des de la seua inauguració el
passat 25 de febrer aquesta moderna ins-tal·lació ha permés posar en marxa noves activitats,

com els Contacontes de Dissabtes al matí (un horari en el que
abans no s’obria) adreçat a un
públic familiar o desenvolupar a
les seues instal·lacions actes com
ara presentacions de llibres o tallers de creació literària.

Totes les edats
Finalment, també és molt destacable que la nova Biblioteca i Centre d’Estudis ha aconseguit arribar, amb els seus serveis, a públics
de totes les edats i així podem
trobar compartint espai a persones majors que acudeixen a llegir
la premsa junt a xiquetes i xiquets
en la zona d’infantil, adults en la
zona de lectura i joves a la sala
d’estudi del pis superior.
Font de cultura
I és que, en poc més de dotze
setmanes de vida la nostra
nova Biblioteca i
Centre d’Estudis ja
és un element
clau de
dinamització
de la vida
cultural i
educativa del
nostre municipi i
la cultura i
l’educació, són, sens
dubte, dos pilars
fonamentals sobre els que
s’ha de garantir el futur de
qualsevol poble.

infantil. L’objectiu d’aquesta campanya és apropar a xiquets i xiquetes al fantàstic món dels llibres i la literatura.
A l’actuació de Dani Miquel el passat 19 de maig segueixen les
de Mitjalluna (23 de juny), el Tio Vicent (22 de setembre), Núria
Orioz (20 d’octubre) i el Gran Jordiet (17 de novembre), tot un
seguit de contes, històries, acudits i molt més a l’abast del públic
més familiar. L’accés és lliure fins completar l’aforament de la
sala infantil.

Xarxa de biblioteques

Cinc milions de documents

Des

de principis de maig la nostra nova Biblioteca pertany a la Xarxa de lectura pública valenciana, un
conjunt de decenes i decenes de biblioteques públiques de
tota la Comunitat Valenciana que comparteixen un únic carnet i ofereixen un catàleg de documents que ultrapassa els 5
milions de volums i que ja està a l’abast dels nostres usuaris.
Renovar el carné té premi
A més, i fins exhaurir existències, la Biblioteca regala una lampareta-clip a aquelles persones que renoven (o es traguen) el nou
carné de la xarxa de lectura pública
valenciana i, a més, tramiten la subscripció al servei de notícies per
correu electrònic L’alt@veu.
Una lampareta per a no
com TU
parar mai de llegir.

canya

la vols

[+ cultura]
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Solidaritat
Vídeo disponible a:

La Escuela Infantil Municipal ofrece
venjatas a familias numerosas y también a
aquellas cuyos responsables estén en paro

De
casa
en
casa

Ante

Núm. 110
juliol
2012
pàg. 2

18a edició del Rastro Solidari

El Rastro Solidari arriba a la
majoria d’edat

El

diumenge 27 de maig la
Plaça Major va acollir una
nova edició del Rastro Solidari. Un
esdeveniment que, amb 18 anys
d’història a les seues esquenes, ja
ha esdevingut una cita imprescindible per a molts picanyers.
Enguany picanyers i picanyeres
han tornat a respondre a la crida
del Consell per la Solidaritat. Des
de primera hora les paradetes
muntades per diferents entitats
socials i associatives del nostre
municipi (enguany encara més
que en edicions anteriors) van
rebre la visita de centenars dels
nostre veïns i veïnes decidits a
col·laborar. L’oferta anava des
de llibres a roba, des de complements a jocs infantils, manualitats, artesania... sense oblidar
l’oferta gastronòmica a la que als
tradicionals bunyols de les persones majors se sumaven “pinxitos”,
pernil, sucs i, fins i tot cuïna internacional.
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A partir d’ara les diferents associacions, col·lectius i entitats aniran
ingressant la seua recaptació al
conte del Consell per la Solidaritat i el Voluntariat Social que serà
l’encarregat d’assignar aquest
fons als projectes presentats per
les diferents ONGs.
L’actuació del percussionista ruandés Dama (Jean Rwiyamilira) que
va convidar a participar al públic
tot i tocant diferents instruments
de l’Àfrica central com ara Dumdums, kalimbas, txequeres... va
animar el matí i aportà el toc intercultural que també acompanya
al Rastro des dels seus orígens.
Festival Solidari de Folklore
El Festival Solidari de Folklore tingué lloc el diumenge 3 de juny al
Centre Cultural. En aquest festival
participaren el Grup de Tabal i
Dolçaina, Rondalla Faitanar, Escola Municipal de Danses, Grup de
danses Carrasca i Grup de danses
Realenc.

la actual situación económica
tanto desde el Ayuntamiento de
Picanya como desde la empresa gestora de la Escuela Infantil
Municipal “La Mandarina” se ha
valorado la necesidad de comenzar una serie de acciones que
puedan ayudar a las familias más
afectadas por la actual situación
económica.
Familias en desempleo
En ese sentido las familias cuyos
responsables se encuentren en
situación de desempleo y mientras se mantenga esta situación
tendrán la matrícula gratis y un

50% de descuento en todos los
servicios del centro (mensualidad, comedor, horarios de conciliación, etc.).
Familias numerosas
También las familias numerosas
tendrán la matrícula gratuita y
un 10% de descuento en el servicio de comedor para el primer
hijo/a y un 25% para el segundo
y siguientes.
El Ayuntamiento de Picanya continúa apostando por una educación pública y de calidad para
todas y todos como recurso fundamental a la hora de garantizar
la igualdad de oportunidades.

Participants

Paddle Solidari
Amb

motiu de la celebració del 18é
Rastro Solidari les pistes del poliesportiu van acollir la 2a edició
del torneig de Paddle Solidari.
Aquesta iniciativa, ha reunit a un
bon grup d’aficionats a aquest esport que també han volgut apor-

tar el seu esforç solidari i, al mateix temps, gaudir d’un matí amb
el seu esport favorit.
Fins a 15 parelles prengueren
part en aquesta segona edició la
recaptació de la qual ha anat íntegrament al Consell per la Solidaritat.

Vint anys
d’Agermanament
L’Agermanament entre Picanya i Panazol,
signat al 1992 arriba ara als vints anys de vida

El

8 de juliol a Picanya i el 25
d’octubre a Panazol (França),
l’any 1992, les dues poblacions van signar un protocol d’agermanament que
va ser el punt de partida de més de 20
anys d’intercanvis, trobades, viatges,
treball... en el que les dues poblacions
han sabut compartir i aprendre una de
l’altra.
En aquest 2012 celebrem els 20 anys
d’aquest viatge en comú i a totesdues
poblacions està prevista l’organització
de tot un seguit d’activitats per a celebrar aquestes dues dècades d’amistat.
Així, al mes de juny una delegació de
Panazol ha participat en la V Fira del Xicotet Comerç de Picanya amb venda i
degustació de productes del Limousin.
Al mes de juliol està prevista la Commemoració oficial de l’Agermanament
a Picanya amb visita d’una extensa delegació del poble francés i un extens
programa d’activitats.

Al mes d’octubre tindrà lloc la commemoració de l’Agermanament en Panazol amb visita dels picanyers al poble
de Panazol.
I al mes de novembre està previst
l’enviament de productes espanyols
per al Mercat de Nöel de Panazol.
L’organització de tots aquests actes
és conjunta entre l’Ajuntament de
Picanya i la molt activa Associació
d’Agermanament Picanya que ja porta
uns quants mesos treballant de valent i
enllestint tot tipus d’actes (des de sessions de màgia per a xiquets i menuts,
a concerts o fins i tot una funció de la
companyia Potdeplom amb Xavi Castillo al capdavant) per tal de recaptar
fons i poder continuar amb un agermanament que arriba als 20 anys amb
molta vitalitat, espenta i ganes de continuar per part de les dues poblacions
unides per més de 1.000 kilòmetres
d’amistat.

http://picanya-panazol.blogspot.com.es
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Maig literari
Vídeo disponible a:

Participants a l’homenatge a Lluís Roda i
lliurament dels premis Camí de la Nòira

Homenatge a Marc
Granell als premis
Camí de la Nòria
José Luís Sampedro al Centre Cultural
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El poeta va descriure Picanya
com a “una illa de cultura”

José Luis Sampedro recull La
el premi Llig Picanya 2012

Sampedro és l’autor més llegit a la
Biblioteca Municipal de Picanya

Amb

la modèstia i la
senzillesa de les
persones que són realment importants, José Luis Sampedro va
recollir de mans de Josep Almenar, Alcalde de Picanya, el premi
Llig Picanya 2012.
Un premi, promogut des de la
Biblioteca on és l’autor més llegit, amb el que el nostre poble
ha volgut reconèixer tant la seua
figura com a escriptor com el seu
estret vincle amb la societat i els
valors que sempre ha defés i que,
en moments com els actuals,
semblen imprescindibles.
Parlar de José Luís Sampedro és
tan innecesari com imprescindible és escoltar-ho. Així ho van
entendre les vora 400 persones

que van plenar a vessar el Centre Cultural aquest passat dilluns
4 de juny. Allà, Sampedro va
demostrar la seua gran humanitat i va reconèixer que s’havia
emocionat al sentir el calor d’un
auditori tan proper i que s’havia
sorprés molt favorablement en
descobrir un programa com el
del Maig Literari de Picanya, una
aposta per la cultura i el coneixement que José Luís Sampedro va
definir com a més que necessària
i malauradament, excepcional.
Després d’una primera, emocionant i esgrescadora intervenció
de José Luís Sampedro, Josep Almenar va prendre la paraula per
agraïr la presència de l’autor i la
seua visita al nostre poble i, a con-

tinuació, obrir un torn de paraula
en el que tant Sampedro com la
seua dona Olga Lucas van atendre
les preguntes i els molts elogis
d’un públic que va anar des de
qüestions relacionades amb els
moviments ciutadans, o sobre els
seus llibres, a emocionades declaracions d’amor incondicional per
la seua obra i el seu exemple.
Sampedro va agraïr totes i cadascuna de les mostres d’estima
i encoratjà als presents a mantindre’s desperts, atents, informats i crítics, a ser, en definitiva,
persones actives i decidides a
lluitar per un món millor.
Persones com ell, com José Luís
Sampedro, Premi Llig Picanya
2012.

Al maig, Picanya és lletra

Llibres, música i paraula al
cinqué Maig Literari

Fa

Santiago Posteguillo

Taller de creació literària

pocs dies el nostre poble
celebrava la 5a edició del
“Maig literari”.
Al llarg d’aquestes setmanes
hem comptat amb la presència d’autors ben coneguts com
ara Santiago Posteguillo, l’autor
més exitòs de la novel·la històrica espanyola, Josep Lozano considerat com un dels autors més
importants de l’actual panorama de literatura en valencià,
Dolores Garcia amb el seu “El
secreto de la Mona Lisa”, Rosa
González i el seu llibre “Vive” i

també d’autors locals com Vicente Marí Soucase que presentà “El cuaderno de Noé”.
A més dels llibres també tinguérem jazz i poesia de la mà de
Lluís Roda i David Pastor i contacontes, i cantacançons amb
Dani Miquel, i teatre, i, fins i tot,
tinguérem l’oportunitat de fer
el trajecte de lectors a escriptors gràcies al taller de creació
literària impartit de forma gratuïta per l’escriptora picanyera
Carmen Amoraga i al que van
inscriure’s més de vint persones.

7a edició del concurs de poesia “Camí de la Nòria” celebrada el passat 31 de maig va esdevindre un especial homenatge al poeta Marc Granell (València 1953). L’autor d’algunes de les
obres fonamentals del poemari valencià va rebre el calor del nostre
poble en un acte en el que la música i la paraula es van barrejar en
lectures i elogis. Marc Granell va voler agraïr aquest homenatge i
també va declarar la seua estima pel nostre poble al que va arribar
a definir com a “una illa de cultura”.
Premis Camí de la Nòria
El jurat d’aquesta edició 2012 va estar integrat pels poetes Marc
Granell i Lluís Roda, pels professors Lidia Mir i Albert Dasí, i per Carme Salt i Xelo Alós en representació, respectivament, de l’Assocació
d’Alumnat d’EPA i l’Ajuntament de Picanya com a entitats organitzadores de la convocatòria. Els treballs guanyadors foren en categoria
Valencià: “Herència de paraules” de Laura Cabedo Cabo, en categoria castellà: “Primavera en crisis” de Begoña Domínguez Cerrato i en
categoria Picanya: “Ira latente” de Jesús López Palomino. Tots tres
autors van llegir les seues obres i van recollir els premis en aquest
mateix acte.

Poesies guanyadores dels
Premis Camí de la Nòria 2012
Herència de paraules

Primavera en crisis

Què puc ensenyar-vos brots tendres
quina emprenta deixar-vos en llegat,
si els altres llauren inferns,
i alleten els llops al ramat.

Hoy andamos mendigando primaveras
con el corazón abierto y los pies descalzos
primaveras amargas que el alma aprietan
entre aromas de azahar que se
vuelven agrios.
Hoy andamos caminos en tardes sombrías,
serpeteando veredas y empinadas vías,
con la mirada perdida entre sucias mentiras
que enturbian nuestro sueño en las
noches vacías.
Malos tiempos corren para la juventud
inquieta
que ve temblar la sombra de su figura
incierta,
acallado estará su canto en la luna venidera
aunque suene angelical será, luna rastrera.
Ausente ya la excusa de aquella pasada
guerra
que sembró de ortigas negras el albor
de nuestra tierra,
nos ha convertido a todos en esclavos de
su fiesta
en aras de un dios menor, enredados en
la yedra.
¿Dónde está la verdad que sólo vemos a
medias?
¿Y las floridas promesas que se tornaron
funestas?

Tants forats per on s’escap el firmament,
massa estreles que ja no veureu,
subtil enemic la pobresa de l’ànima,
dèbil llaç el que et lliga al globus, fill meu.
Callaren poetes i teuladins,
quan només parlem amb els polzes,
quan no existisquen finestres,
per a mirar-nos per dins.
Abans d’este silenci hi havien tresors de paper,
llunes de ceba, flors impossibles a les branques
extintes,
oronetes celestines i somnis del color de cavalls
verds.
És temps d’escepticisme, esquivant la tendresa
un vent gelat,
cues de querubins es fan a un costat,
canviant l’arc i les fletxes per un tros de pa.
Ara plou, fora i dins dels vidres,
una pluja fina de deseperança,
sobre els esquelets de ciment inconclusos,
sobre les il·lusions tancades amb persianes de
ferro,
i un tsunami d’imatges repetides,
ho trenca tot al món que coneixem.
Serà difícil pujar-se a l’embravit,
d’un futur que baixa des de les altes instàncies,
com un potro desbocat i ferit,
mossegat de grandiloqüències.
Què puc fer peixets de plata,
nadant en aigües de fang,
quan s’asseque del tot,
el meu estany daurat.
Només tinc un bes i una paraula, la més amarga,
per deixar-vos sobre la terra, baix el ruixat.
Herència etèrnia de lluernes surant la nit,
síl·labes de coral que per vosaltres,
vaig excretar amb la llet dels meus pits,
crucials versos que heu aprés,
sense que mai els haja dit.
Un dia, la crisàlide imparable de l’esperit,
farà menut el cau obrint-vos l’infinit,
i ja només podrà volar,
l’ou que per dins no estiga buit.

Vicente Marí i Fernando Martí

Josep Lozano a l’IES Enric Valor

Dolores García

Passarà el temps d’esta pluja,
el temps dels mamífers i dels éssers,
l’alba no tindrà lluites, ulls ni poemes,
però els obscurs ocells romàntics tornaran,
reverdiran els camins llunes d’amor,
i de la soca talada, sense saber-se impossible,
naixerà un altra vegada, la branca, i la flor.
Laura Cabedo Cabo
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Begoña Domínguez Cerrato

Ira latente
Me corre ácido y fuego por la vena,
siento que voy a arrancarme la piel.
Voy a inmolar mis entrañas con hiel
creada al darme caricias de arena.
Verteré en tu oido dulce gangrena,
mi desquicio creará tu puñal.
Mi sangre reflejará toda pena
que me hagas sufrir, demonio abismal.
Y verás reflejada en ese espejo
tu sonrisa de poseída, hiriente,
una rosa embadurnada en bermejo.
Y habrás creado esta ira latente,
que en su dulzura te incendia tu sueño
con el fin de calcinarte la mente.
Jesús López Palomino
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Festes Majors de
Del 6 de JULIOL al 15 de JULIOL
EXPOSICIÓ “FOTOS PER A RECORDAR”
Creació de Vicent Baixauli (el forner) i amb la
col·laboració de ROS-BIS (fotografia actual de
celebracions) i de la Floristeria Esterlícies.
A la Sala Municipal d’ Exposicions.
Horari: de 19 a 21h Festius d’11.00 a 14.00h
Dilluns 9 de juliol tancat
DIVENDRES 29 DE JUNY
Vesprada
HANDBOL - 13é TROFEU FESTES
al Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”

DISSABTE 30 DE JUNY
Matí i vesprada
FUTBOL 7 – 2n TROFEU FESTES 12 HORES
al Poliesportiu
Vesprada
HANDBOL – 13é TROFEU FESTES
al Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”
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DIUMENGE 1 DE JULIOL
11.00h
FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
Missa solemne amb predicació pels
difunts de la Confraria.
Benedicció de les CAMPANES restaurades i de la
nova campana.

pàg. 4

DILLUNS 2 DE JULIOL
17.00 a 22.00h
PARC INFANTIL - FIRETA PARC
a la Plaça País Valencià
DIMARTS 3 DE JULIOL
17.00 a 22.00h
PARC INFANTIL - FIRETA PARC
a la Plaça País Valencià
19.30h
PRESENTACIÓ del darrer llibre de
Carmen Amoraga “El Rayo dormido”
a la terrassa de la Biblioteca Municipal.
DIMECRES 4 DE JULIOL
19.30h
Presentació de l’ EXALIPTRO CORINTI (segle VI A.C.)
La troballa més antiga al poble de Picanya
a la terrassa de la
Biblioteca
Municipal

La nit del

Folkore

aça

Els sopars a la Pl

DIJOUS 5 DE JULIOL
12.00h
LLIURAMENT de premis als esportistes i clubs
destacats a la temporada 2011/2012
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Picanya
19.00h
I CONCENTRACIÓ DE VEHICLES SENSE MOTOR per a
menors de 6 anys. Des del parc de nadons del Parc
Europa al Parc de l’Estació. Vine amb el tricicle,
amb el patinet, amb el correcorredors, amb els
patins...
21.00h
Comença la Festa Mora i Cristiana
GRAN CONCURS DE PAELLES
a la Plaça País Valencià.
Quota d’inscripció: 25€ per paella per a 10 persones. Es facilitaran els ingredients de la paella, la
sorra i la llenya. La paella i els trespeus són per
compte dels participants.
(15€ la inscripció i 10€ la fiança. La fiança es tornarà en el moment en que queden replegades totes
les restes de les fogueres)
Lloc d’inscripció: al CIG de l’Ajuntament de Picanya
Data límit: dilluns 2 de juliol
22.00h
ORNAMENTACIÓ DELS BALCONS del recorregut de
Moros i Cristians tot i penjant les banderoles de la
CREU I LA MITJA LLUNA
00.00h
PASSACARRER A VISTABELLA de Moros i Cristians
Recorregut: C/ Major, Passarel·la, Vistabella,
Pl. Cervantes, C/ València, Pont vell, Pl. Església,
Pl. Major, Pl. País Valencià.

DIVENDRES 6 DE JULIOL
20.00h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“FOTOS PER A RECORDAR”
Creació de Vicent Baixauli (el forner) i amb la
col·laboració de ROS-BIS (fotografia actual de
celebracions) i de la Floristeria Esterlícies
20.30h
REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT
del recorregut de la processó amb acompanyament
de tabal i dolçaina.
22.00h
SOPAR A LA PLAÇA
OLLETES per a tot el poble.
(Es recomana dur els atifells per a servir-se)
A la plaça País Valencià.
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al CIG de l’Ajuntament de Picanya fins al
4 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mobiliari en el cas que sobren existències.
23.00h
Amenització de XARANGUES
00.00h
ENTRADA FALSA de Moros i Cristians
01.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5 a la Pl. Major

DIUMENGE 8 DE JULIOL
11.30h
BOMBOLLADA
al Passeig de la Primavera
Participa a la
FESTA DE LES BOMBOLLES DE SABÓ
Inventa’t l’artefacte i vine a divertir-te
L’organització aporta el sabó
A partir 17.00h
Festa Interpenyes – VESPRADA EIVISSENCA amb ambientació musical. A la Pl. País Valencià i Pl. Major.
21.30h
Passacarrer dels grups de danses des del
CEIP Ausiàs March, Avgda. l’Horta, C/ Jaume I,
C/ Sant Josep, Pl. País Valencià.
22.00h
FESTIVAL DE FOLKLORE a la plaça País Valencià
Amb la participació de:
- Eglantino do Lemouzi (França)
- Asociación de Danza y Música castellana
Arrabel de Madrid
- Grup de Danses el Poblet de Godella
22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT
a la plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al CIG de l’Ajuntament de Picanya
fins al 4 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari en el cas que sobren existències.
00.00h
PASSACARRER DEL FANALET acompanyat de
Trompetes i Tambors i CORREFOCS des de la Pl.
Constitució, Senyera, Sta. Mª del Puig, coetòdrom.
(Es recomana a les persones que vulguen participar en el
correfocs que vagen amb roba adequada)

00.30h a 01.00h
COETÀ INFANTIL al coetòdrom
Av. 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies
01.00h a 01.45h
CORDÀ TRADICIONAL al coetòdrom
Av. 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies

La Pro

cessó

DILLUNS 9 DE JULIOL
20.00h
“PASSÀ DEL QUADRET” de la Preciosíssima Sang
Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament
22.30h
“DES DE SÍLFIDES A MADONNA”
Espectacle de Ballet Clàssic i Ball Modern
per l’Associació de Ballet de Picanya
a la plaça País Valencià
(Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran
cadires per veure l’espectacle).

00.45h a 1.30h
COETÀ al coetòdrom.
Av. 9 d’Octubre, darrere
Parc Albízies

DISSABTE 7 DE JULIOL
Vesprada
FRONTENIS 3er TROFEU FESTES
al Poliesportiu
A partir 18.00h
Arribada al CEIP Ausiàs March de la
Delegació de Panazol.
20.00h
PIKOR TEATRO presenta
ELLAS BAILAN SOLAS
a la Pl. del País Valencià
22.30h
XVI GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS
Recorregut: C/Colón, C/Jaume I, C/Sant Josep,
Pl/ País Valencià, Pl/ Major.

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

01.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5 AMB EL SAXO JL PARKER
a la Pl. Major.

La Coetà

El sopar de les Olletes

El torneig de fu

tbol-7

La Música
Els con

certs

La nit del Ballet

La pòlvora
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de Picanya 2012
DIMARTS 10 DE JULIOL
12.00h
Inauguració de L’EXPOSICIÓ D’ARTISTES NOVELS
de Picanya i Panazol i de L’ESPAI FRANCÒFON A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Vesprada
VOLEIBOL – TROFEUS FESTES
al Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”.
18.30h
BENVINGUDA FESTIVA ALS CICLISTES QUE VENEN
PEDALEJANT DES DE PANAZOL.
Av. Sanchis Guarner (darrere Ajuntament)
20.00h
OFRENA DE FLORS
Eixida des de la Plaça de l’Ajuntament
23.00h
CONCERT ESPECTACULAR
de la UNIÓ MUSICAL DE PICANYA
Lluna Mediterranea – Tormenta del Desierto –
Carmina Burana, a la Plaça País Valencià
Aquesta nit no hi ha sopar a la plaça però es
trauran cadires.
01.00h
CONCERT de la XARANGA A MAMAR-LA
a la Plaça Major
02.30h
XARANGUES pel recorregut
de l’entrada falsa

ristians

iC
Els Moros

s

Els amic

DIVENDRES 13 DE JULIOL
21.00h
PICANYA RAP al carrer Alacant
PROGRAMA FESTES CLAVARIS SANTS DE LA PEDRA
21.30h
SOPAR D’ENFAIXAT a la plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al CIG de l’Ajuntament de Picanya fins
al 10 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mobiliari si és el cas que sobren existències.
23.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5 a la plaça País Valencià

DISSABTE 14 DE JULIOL
22.00h
PICANYA ROCK al carrer Alacant
PROGRAMA FESTES CLAVARIS SANTS DE LA PEDRA
19.30h
PASSÀ DEL QUADRET amenitzada per tabal i dolçaina.
21.30h
SOPAR D’ENFAIXAT a la Plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al CIG de l’Ajuntament de Picanya fins
al 10 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mobiliari si és el cas que sobren existències.
23.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5 a la plaça País Valencià
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DIUMENGE 15 DE JULIOL
PROGRAMA FESTES CLAVARIS SANTS DE LA PEDRA
11.00h
MISSA CANTADA ALS SANTS DE LA PEDRA oficiada
pel retor de Picanya N’Alfons Ibañez Pardo
18.00 a 20.30h
PARC INFANTIL “CHE QUE GUAY” a la plaça País
Valencià
22.00h
PROCESSÓ ALS SANTS MÀRTIRS ABDON I SENENT
amb final pirotècnic.

DIJOUS 12 DE JULIOL (DIA DEL GOS)
Pel matí
Acomiadament de la Delegació de Panazol.
Punt de trobada al CEIP Ausiàs March.
19.00 a 21.00h
Festa per a xiquets i xiquetes amb UNFLABLES,
JOCS i TALLERS, al Parc Albízies
DISSABTE 21 DE JULIOL
11.00h
10.00h. a 21.00h
MISSA I BESAMANS A LA PRECIOSÍSSIMA SANG
1es. JORNADES DE PICANYA “HIJOS DE HÚRIN”
a l’Esglèsia.
Jocs de Rol, Torneig de Magic, Tallers...
18.00h
Torneig de Vídeo Jocs (Fifa, PES, Dragon Ball, MaCURSA CICLISTA
rio Kart, Guitar Hero, CoD, Naruto Generation...)
55é Gran Premi Preciosíssima Sang
al Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”
C/ Colón
19.00h
BERENAR
per a totes les PERSONES MAJORS de Picanya
22.00h
SOPAR D’ENFAIXAT a la Plaça País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal
inscriure’s al CIG de l’Ajuntament de Picanya
fins al 4 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a
mobiliari si és el cas que sobren existències.
23.00h
ORQUESTRA VOCAL FACTORY
a la Pl. País Valencià
El Picanya
Rock

El berenar dels Majors

es de
i amigu

DIMECRES 11 DE JULIOL (DIA DE LA FESTA)
11.30h
SOLEMNE MISSA A LA PRECIOSÍSSIMA SANG
predicada pel Rvdm. D. Juan Ramon Pinal Moya.
Rector de la parròquia el Buen Pastor de València.
13.00h
Al Centre Cultural
RECEPCIÓ a totes les Associacions, col·lectius
i persones participants a la Festa.
LLIURAMENT de les distincions i medalles de la
Vila.
SIGNATURA DE LA RENOVACIÓ DE PROTOCOL DE 20
ANYS D’AGERMANAMENT AMB PANAZOL
14.30h
MASCLETÀ
per PIROFANTASIA Carlos Caballer
Av. 9 d’Octubre, darrere Parc de les Albízies
A continuació APERITIU amb productes de la Regió
del Limousin, oferit per la MAIRIE i el COMITÉ DE
JUMELAGE DE PANAZOL,
Av. de la Generalitat Valenciana
19.00h
VI MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA
amb la participació dels següents espectacles:
· Gegants i Cabuts de Benetússer
· IL CRICETO de Traüt Espectacles
· BATUCANDO de Ritmus Percussió
· LA MAR DE B i LA SELVA de Scura Produccions
· TAM TAM de Maduixa Teatre
· PERKUPADS de Mania Percutòria
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.
22.30h
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
amb final pirotècnic.

l

Panazo

Mostra de Teatre i Música de Ce

rcavila

L’entrada falsa
clisme
El Gran Premi de Ci

Els Jocs Infantils

El tabal i la

Les discomòbils
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Comerç

Noves teconologies

Més de 3.000 persones visiten
la Fira del Xicotet Comerç
La 5a edició es tanca amb
un gran èxit de públic
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Aspecte de la Fira el
dissabte

Aspecte de la Fira
el diumenge

Becaris del programa
“La Dipu te beca”

Fer

un passeig per la Fira el cap
de setmana del 16 i 17 de
juny era comprovar com, en cinc anys,
aquest esdeveniment s’ha convertit en
cita obligada per a milers de picanyers
i picanyeres i també per a moltes persones arribades d’altres pobles. Foren
més de 3.000 les persones que van
passar per aquesta edició de la Fira i
van poder gaudir de l’oferta dels vora
40 expositors reunits en aquesta edició 2012.
Oferta molt variada
Molt extens fou el panorama de serveis i productes que es van presentar
a la Fira i que anaven des de la gastronomia (local, nacional o, fins internacional) fins a mobles, informàtica,
regals, roba o serveis relacionats amb
salut, estètica, formació, etc. Un ampli
mostrari que ens parla del dinamisme
del nostre xicotet comerç. Eixe comerç
imprescindible als nostres carrers.
Més que comerç
Com en anys anteriors la Fira també
fou plataforma de valors socials amb
presència d’entitats com ara la
Societat Valenciana Protectora
d’Animals i Plantes, l’Escola de
Ciutadania Maria Moliner o la
Societat Herpetològica Valenciana. També va comptar amb la presència dels comités d’agermanament de
Picanya i Panazol que amb dues casetes i diferentes actes van començar a
celebrar el 20 aniversari i, finalment,
fou també cultura, amb balls, concerts, exhibicions, tallers artístics per
a menuts, concurs i mostra de pintura
ràpida, i, fins i tot, una particular representació de teatre de carrer que va
convidar a participar a tot el públic de
la Fira.

Nou servei de
notícies al web
L’espai municipal continua
ampliant serveis

Des

de fa unes setmanes el web municipal ofereix
un nou servei de notícies, una nova secció on,
de forma inmediata, es recull l’actualitat del nostre poble
en temes culturals, socials, esportius, persones destacades... la secció es nodrix de material propi i també publica
informacions aparegudes en altres mitjans de comunicació.
En aquests primers tres mesos de vida ja són vora 50 les
notícies publicades.
La secció està oberta a la partipació de les associacions i
persones de Picanya que sols han d’enviar les informacions,
amb imatges si es vol, al correu: comunicacio@picanya.org

i

L’alt@veu

ultrapassa els 1.000 suscriptors

Ja

són més de 1.000 les persones que reben habitualment “L’alt@veu”, un servei gratuït que permet conèixer de primera mà i per mitjà de correu electrònic tota l’actualitat municipal en temes com ara activitats culturals, esportives, socials, programacions, etc...
Per a accedir a aquest servei sols cal emplenar el corresponent formulari al web municipal www.picanya.org i a
partir d’eixe moment es rebran al correu electrònic els
corresponents missatges.

Formació

Taller de convivència
a l’IES Enric Valor

Recorrido en bicicleta

Pràctiques
per a joves

Educación vial
Convivència a
ritme de hip-hop en los colegios

Trenta-sis joves realitzaran
pràctiques laborals a l’Ajuntament

Aquests tallers busquen afavorir
La Policía Local enseña a los escolaactituds de mestissatge i solidaritat res las normas básicas de circulación

Com

Al

en anys anteriors i dins el programa “La
Dipu te beca” seran 36 estudiants de Cicles
Formatius de Formació Professional o Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o
Màster oficial impartit per les Universitats els que, en els
mesos de juliol i agost realitzaran pràctiques formatives
remunerades a l’Ajuntament de Picanya.
Aquest programa permet als joves un primer contacte
amb el món laboral i adquirir una important experiència
en àmbits com ara la informàtica, l’administració, la gestió
cultural, urbanística o qualsevol de les altres àrees de treball que formen part del dia a dia de l’Ajuntament.
Cada alumne disposa d’un tutor o tutora de les pràctiques
que dirigix el treball a realitzar per l’alumne en les quatre
setmanes de pràctiques.
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mes d’abril les aules de l’IES Enric Valor van acollir un projecte de sensibilització sobre les realitats migratòries dels països del sud, més concretament a
l’Àfrica subsahariana per mitjà de la música i la transmissió oral del missatge tot i utilitzant el Hip Hop com a una
de les eines clau.
Durant dos setmanes es realitzaren tallers educatius per
tal d’afavorir actituds de mestissatge i solidaritat mitjançant el moviment hip hop i l’art urbà (rap, ball, graffitti)
i el treball dels vuit objectius del Mil·leni i la seua relació
amb els fluxos migratoris.
L’activitat es tancà amb un concert de cloenda en el que
participà l’alumnat que havia treballat el projecte.

www.

www.objetivosdelmilenio.com

En

las últimas semanas la Policía Local, en colaboración con los colegios Baladre y Ausiàs March ha desarrollado un nuevo programa de educación vial. Estas clases se han dividido en dos partes. En una primera fase los
policías han explicado nociones bàsicas sobre circulación
en las vías públicas tanto desde la perspectiva de peatón
como la de ciclista, patinador, etc... en una segunda fase
estos conocimientos se han puesto en práctica con circuitos
cerrados en los patios de los colegios donde ciclistas y peatones han compartido recorridos y donde había que interpretar señales, resolver cruces, etc... y también en salidas
en bicicleta por el núcleo urbano en los que, acompañados
por la Policía Local, se ha podido aplicar todos estos conocimientos. El objetivo final de esta actividad no es otro que
mejorar la seguridad de nuestros menores en las calles.
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Noves zones
d’esplai per a gossos
Zonas de obras

Modernidad para las
calles más antiguas
Continúa el proceso de
mejora del núcleo antiguo

El

15 de julio se inician en
nuestro municipio dos intervenciones muy importantes.
1. Plazas
Por una parte se intervendrá sobre las Plazas Constitució y Major y calle Esglèsia con una remodelación integral que mejorará
red de agua potable, alumbrado
(instalación de bajo consumo y
mayor eficiencia) y pavimentación con la creación de una plataforma única en la línea de los
trabajos realizados en la Calle
Sant Josep y un tratamiento especial en la Pl. Constitució a las
zonas de entrada del Centro de
Salud y la Iglesia.
También se reformará la jardinería de la zona con la instalación
de elementos de sombra.
Estos trabajos abundan en la
idea de conseguir aumentar el

marcado carácter peatonal de la
zona donde se quiere fomentar
el espacio de encuentro entre
ciudadanos, el juego infantil, el
paseo...
2. C/ Major, S. Francesc y Torrent
Un segunda intervención afectará a las calles Major, S. Francesc y
Torrent. Aquí también se trabajará en la línea de crear una plataforma única dando la preferencia
al peatón por encima de los vehículos a motor. Como en las otras
zonas se restringirá el acceso de
coches mediante la instalación
de bolardos escamoteables y,
como en los otros casos, el Ayuntamiento entregará mandos a los
ciudadanos con vados en la zona
limitada.
También se intervendrá sobre la
red de abastecimiento de agua
potable.

Aparcamiento

Doble
aparcamiento en
la calle Colón
La peatonalización de las calles S. Francesc y Torrent supone la desaparción de algunas
plazas de aparcamiento que
serán compensadas (incluso
ampliadas) con las plazas que
se crearán al permitir el estacionamiento en los dos lados
de la C/ Colón (se elimina el
cambio mensual actual) que
pasará a tener un solo sentido
y verá reducido así el flujo de
vehículos.

No habrá recogida de Continúa el proceso
basura los domingos a de mejora de aceras
partir de agosto
en C/ Pilar y Vistabella
Una correcta separación de los
Las obras irán en la línea de las
resíduos hace innecesaria su reco- anteriores intervenciones ya
gida diaria y mejora su reciclaje
realizadas en la zona

A

partir de este mes de agosto los domingos serán días sin recogida de basuras (contenedor
verde) de esta manera nuestro municipio no tendrà que pagar las horas en día festivo que supone
este servicio y se conseguirá un importante ahorro.
Es un hecho que una correcta separación de todos los residuos (envases, cartón, vidrio, voluminosos, aceites...) reduce muy considerablemente
el volumen de la fracción de restos (orgánicos y
otros) a depositar en el contenedor verde haciendo innecesaria la recogida diaria. Eso sí la colaboración de todos se hace imprescindible.
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En

breve se acometerán nuevos trabajos de
mejora de aceras que se enmarcan dentro de la línea de eliminación de barreras arquitectónicas, preferencia al peatón y mejora de la
transitabilidad que ya se han completado en otras
zonas. En las calles Pilar y Sant Antoni se repetirán en aceras y cruces las fórmulas ya empleadas
en la zona (plataformas elevadas, alcorques de
pavimento permeable, pavimentos, etc..) y en la
calle Vistabella se igualará la acera más antigua a
las condiciones de la ya mejorada en la intervención de los ascensores.

pàg. 7

Les àrees de joc infantil seran zones
prohibides per a aquests animals

El

tindre un animal de companyia comporta beneficis
però també suposa una responsabilitat, i sols en l’exercici respectuós d’aquesta responsabilitat,
com fan la majoria de propietaris
de gossos, aconseguirem uns espais públics i un poble de Picanya
millor per a totes i tots.
Excrements en la via pública
Al nostre poble conviuen al voltant
de 1.000 gossos. Un simple càlcul
ens du a una xifra d’un mínim de
7.000 excrements a la setmana
i superior als 30.000 al mes. Per
tant, una reflexió seriosa sobre els
problemes que generen aquests
excrements ha de passar per
agraïr el civisme de la majoria dels
propietaris de gossos que complixen de manera exemplar amb la
seua obligació de retirar aquests
excrements de la via pública.
Malgrat això, hem de continuar
lamentant l’actitud incívica d’una
minoria que amb la seua irresponsabilitat provoquen serioses
molèsties a la resta del veïnat i
per tant, l’Ajuntament continuarà
amb campanyes educatives (com

aquesta) i també es procedirà, si
cal, a exercir la potestat sancionadora.
Necessitat d’esplai
Des de l’Ajuntament de Picanya
també s’ha volgut atendre les
necessitats dels propietaris de
gossos per trobar espais on poder
soltar els seus animals i deixarlos córrer i jugar i, en eixe sentit
s’han mantingut diferents reunions amb persones propietaris
de gossos i s’ha acordat marcar
diferents espais al voltant del nucli urbà que poden reunir les condicions necessàries.
Necessitat de zones netes
També és important valorar la
necessitat que, determinats espais, es mantinguen especialment nets i per això s’ha decidit
declarar les zones de joc infantil
i els seus voltants com a zones
prohibides a gossos. Es tracta de
preservar aquestes zones de les
restes d’excrements de gossos
(tant sòlids com líquids) pel bé
dels nostres menuts i menudes i
de la seua salut.

Zones d’esplai per a gossos

Tres zones

- L’Ajuntament de Picanya ha habilitat cinc zones per a l’esplai
caní al voltant de tot el nucli urbà. (Parc de la Farola, final
Av. 9 d’octubre, junt estació Metro, zona Vistabella i zona
vora barranc carretera a l’Alqueria de Moret).
- Són espais especialment assenyalats per a l’esbarjo dels
gossos on aquests animals poden córrer, jugar i relacionarse amb altres gossos.
- Està permesa, per tant, la solta dels animals.
- Com a la resta del nucli urbà és OBLIGATÒRIA la retirada
dels excrements per part dels propietaris dels animals.

Zones prohibides a gossos
- Són aquelles zones especialment dedicades al joc infantil on
la presència de gossos pot causar serioses molèsties.
- En el nostre poble queda prohibida la presència de gossos a
les zones on hi ha jocs infantils i els seus voltants.
- D’aquesta manera evitarem la presència d’excrements (tant
sòlids com líquids) que poden ser focus de transmissió de
malalties i en garantirem una major higiene d’aquestes zones.

Espais i normes comuns
- És OBLIGATORI que els propietaris retiren els excrements
dels animals de la via pública. L’incompliment d’aquesta norma pot dur aparellada una sanció econòmica.
- Els gossos hauran d’anar sempre amb corretja.
- És obligatòria la identificació dels gossos mitjançant xip electrònic.
- No està permés que els gossos beguen aigua directament de
les fonts públiques.
Races potencialment perilloses
- Els gossos de races tipificades com a potencialment perillosos hauran d’anar amb boç i corretja pel carrer i hauran de
disposar de la llicència municipal corresponent.
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30 anys d’esport
molt gran en
talla menuda
Tres

dècades, a eixa
important edat
ha arribat enguany la Setmana Esportiva de Picanya.
Entre el dilluns 28 de maig i
el dissabte dia 2 de juny diferents activitats han reunit
als esportistes més joves del
nostre municipi.
La Setmana Esportiva suposa el punt i final per a la
temporada de les escoles
esportives municipals i una
oportunitat magnífica que
comprovar els progressos de
menuts i menudes en modalitats com ara el xiquiritme,
els escacs, la gimnàstica rítmica, el patinatge, el futbol
sala, el judo, l’atletisme i fins
i tot el tennis.
Mini-Olimpiada
Sens dubte, el moment més
espectacular arribà amb la
disputa de la Mini-Olimpiada
el divendres dia 1 per la vesprada i al Poliesportiu. Allí, a

Mini-Olimpiada de la
30 Setmana Esportiva

poqueta nit, els respresentants dels centres educatius
del nostre poble competiren
en diferents modalitats atlètiques en una jornada absolutament espectacular que
plenà les grades d’un públic
entusiasta durant més de
tres hores d’esforç, emocions
i, per damunt de tot, ganes
de fruir de l’esport.
Allà estàven menuts i menudes d’avui, però també vam
trobar a pares i mares que
en el seu dia van competir en
aquestes Mini-Olimpiades i
que ara acompanyaven els
seus fills i filles i recordaven, amb certa nostàlgia,
la seua participació ja fa un
bon grapat d’anys. També
estaven allà els i les mestres,
joves i veterans (fins i tot
algun ja jubilat) disposats a
tirar endavant una nova edició d’aquesta gran festa de
l’esport picanyer.

Equip Cadet Masculí

Equip Aleví Masculí

Tres títols provincials per
al bàsquet picanyer

Dos títols de lliga i un de Copa
completen una excel·lent temporada

El

Torneig de futbol 3 contra 3

Judokes picanyers

Futbol 3 contra 3 per al
pavelló esportiu municipal

Sis medalles per al Judo
picanyer als Jocs Esportius

34 equips disputen aquesta
nova edició del torneig

Aquest títols se sumen als ja
aconseguits en la temporada

Del’

11 al 14 de juny el Pavelló Esportiu
Municipal de Picanya va acollir una
nova edició del torneig de Futbol 3 contra 3 que,
anualment, tanca el curs escolar. En aquesta edició han estat 34 els equips inscrits, 17 en categoria benjamí i 17 en categoria aleví, tots ells de categoria mixta, per a un total de 160 participants.
En total s’han disputat 62 partits. En categoria
benjamí el títol fou per a l’equp Guais seguits de
l’equip Espanya amb una tercera posició per a
Verdes i la 4a per a Fantàstics. En alevins la victòria final fou per a Vengadores i el subcampionat per a Maluzos en tercera posició van classificar-se All Stars i la quarta plaça fou per a Invictus.
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Amb

la participació de més de 200 judokes
el passat 18 de maig se celebraren al
nostre pavelló esportiu municipal la 2a interprovincial aleví i el campionat autonòmic benjamí dels
XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
En categoria benjamí, el club de Judo Bushido Picanya va aconseguir pujar al pòdium en un total
de 6 ocasions. Els trofeus foren per a Paula García
Domínguez (medalla d’or en categoría de – 47 Kg.),
Raul Torrijos Mallorga (or en -17Kg), Vera Marrón
Selma (Plata en categoria de – 34 Kg.), Yolanda García Andreu (planta en -26Kg.), Ismael Gil Moreno
(bronze en -38Kg.) i Mario García Domínguez (també bronze en -26Kg).

club Picanya Bàsquet tanca l’actual temporada de
2011-2012 amb una gran collita
de títols. Així les xiques de l’aleví
femení es feren amb el campionta provincial després d’una gran
temporada on sols van perdre un
partit i amb una treballada victòria a la final davant l’equip de
Port de Sagunt.
Els xicons del cadet masculí també van aconseguir el títol provincial en una final molt emocionant
on van guanyar per 64-63 al CB

Escolapias València amb dos tirs
lliures anotats quan faltava 1 segon per acabar el partit en mig
del deliri de l’afició que plenava el
pavelló picanyer.
També en Copa
Finalment els xics de l’equip aleví masculí van completar aquest
espectacular trio de títols amb un
molt meritori subcampionat a la
competició de Copa on sols van
cedir a la final davant la superioritat física incontestable de l’equip
rival.

El CF Bar Sebas
l’Horta ascendeix

Oberta la piscina
del Poliesportiu

CF Bar Sebas l’Horta ha
tancat la temporada actual
amb l’ascens a divisió d’honor de
la lliga ACUDE (categoria dissabtes). Aquest és el segon ascens
consecutiu per a aquest equip
que ja va pujar de 2a a 1a la temporada passada i que en aquesta
ha demostrat una clara superioritat davant els seus rivals cosa que
l’ha permés fer-se amb el títol de
campió i, per tant, amb el corresponent i ben merescut ascens.
Ara afronten ja el nou repte en
aquesta nova categoria.

del dissabte 2 de juny
i fins el 2 de setembre la piscina del Poliesportiu obri
les seues portes per tal d’ajudar a
combatre la calor.
L’horari als mesos de juny i agost
serà d’11.00 a 19.30h ininterrompudament i d’11.00 a 18.30h
durant el mes de juliol en el que
tindran lloc els cursos de natació.
Els dissabtes i festius l’horari és
de 10.00 a 20.00h.
Els dilluns la piscina del Poliesportiu roman tancada per descans
del personal.
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