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Naix el Parc Jove
Una novedosa instal·lació 
dedicada a l’oci actiu que 
ha de servir com a punt  
de trobada per al jovent

Completar el perímetre verd
Esta actuació permet tancar l’anell verd 

al voltant del nostre poble
Al nostre poble, les zones periurbanes, allà on es troben 

sòl urbà i sòl agrícola, uns espais sempre complicats 
de mantindre en bones condicions, es resolen amb una fran-
ja enjardinada i amb arbres, una simple volta per les rodalies 
permet comprovar-ho (Parc Europa, Parc Jaume I, Av. Sanchis 
Guarner, Parc Vistabella, Av. Pablo Iglesias...). En esta zona de 
Picanya, al final del carrer de la Pau, encara no s’havia fet cap 
intervenció en este sentit donat que es reser-
vava este espai per a una actuació d’este tipus. 
Amb este parc jove es resol el límit entre zona 
urbana i horta amb un espai públic de qualitat.

Vista aèria de la zona

Un nou espai públic veu la 
llum en este any 2017. 

Ja estan en marxa les obres de 
construcció del Parc Jove. Un es-
pai destinat a l’oci actiu espe-
cialment pensat per al pú-
blic adolescent i jove.
Un parc ben  
diferent
Este nou parc 
naix sota la 
premisa d’oferir 
un gran espai de 
trobada adreçat al 
jovent. No presentarà 
jocs infantils ni grans zo-
nes enjardinades, busca 
oferir la possibilitat de recu-
perar el joc al carrer, la pràctica 
esportiva “per lliure” sense haver 
de llogar pistes ni sota el control 
de monitors, un espai de lliure 
disposició especialment pensat 
per a un públic jove. 
Esport a l’aire lliure
Este Parc Jove vol oferir un es-
pai on jugar a futbol, a bàsquet, 
a ping-pong... i, com a novetat, 
presentarà un espai amb aparells 
especialment dissenyats per a la 
pràctica del street work-out una 
moderna tècnica d’entrenament 
amb aparells que permeten exer-
cicis d’alta intensitat.
Wi-Fi pública 
A més de zones esportives el 
parc també ofereix zones on 
seure a xerrar a passar la vespra-
da... Este espai també serà punt 
d’informació jove (mitjançant la 

instal·lació d’un MUPI informa-
tiu) i també oferirà el servei de 
wi-fi pública gratuïta que ja utilit-
zen milers de persones al nostre 
poble.  
Usos múltiples
Este Parc, especial-
ment la zona cober-
ta, també vol donar 
resposta a la neces-
sitat de poder pro-
gramar diferents ac-
tivitats a l’aire lliure 
(concerts, cinema, 
teatre...) sense ha-
ver de patir per les 
condicions meteoro-
lògiques i disposar 
per tant d’una alter-
nativa ràpida en cas 
de pluja, massa calor... Les dife-
rents associacions i col·lectius 
del nostre poble també trobaran 

ací un espai on desenvolupar ac-
tivitats puntuals.
Un projecte innovador
Este nou espai es planteja com 
un espai diferent als existents no 

sols al nostre poble, 
sinò també, a altres 
pobles, de fet, el seu 
caràcter innovador i 
pioner ha fet que 
la Diputació de Va-
lència, en concret 
l’Àrea d’Esports, Jo-
ventut i Igualtat haja 
decidit assumir el 
finançament d’una 
bona part del pro-
jecte de manera que 
el de Picanya puga 
ser model d’altres 

instal·lacions de les mateixes ca-
racterístiques en altres pobles de 
les nostres rodalies.
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PARC JOVE
DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
1. Zona enjardinada
2. Zones de descans i trobada
3. Taules de ping-pong
4. Pista de bàsquet
5. Zona street work-out
6. Sostre tèxtil
7. Pista de futbol sala coberta
8. Punt informatiu
9. Pista de fubol sala
10. Pistes de futbol tres
11. Punt servei wi-fi
12. Fonts d’aigua
13. Carril bici

Anell verd

Un sostre innovador i polivalent
L’element més singular d’esta nova instal·lació serà el 

sostre tèxtil sobre la pista central. El seu objectiu és 
tant permetre la pràctica esportiva o l’encontre en con-
dicions meteorològiques adverses (pluja, massa sol...) 
com esdevindre un espai on desenvolupar activitats cul-
turals com ara teatre de carrer, cinema a la fresca, so-
pars populars, concerts... L’espai estarà dotat amb con-
nexions que permetran, amb una mínima intervenció 
l’adequació de la instal·lació al desenvolupament de tot 
tipus d’esdeveniments.

Una estructura lleugera
Amb l’elecció d’este tipus de coberta també s’ha buscat la 

instal·lació lleugera i moderna tant des del punt de vista es-
tètic com en quant a manteniment i inversió necessària.

 El seu caràcter  
innovador i  

pioner ha fet que 
la Diputació de  

València, en 
concret l’Àrea 

d’Esports, Joven-
tut i Igualtat haja 
decidit finançar 

una bona part del 
projecte
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Joves

Alejandro amb el guardó

L’alumnat francés a la 
porta de l’Ajuntament

Experiència professional 
per a joves post graduats
Beca a l’Ajuntament per a joves que han 
finalitzat estudis superiors

Alejandro García Cebrián, és 
un jove picanyer que 

compatibilitza els seus estudis amb una brillant 
carrera com a àrbitre de futbol. Una activitat, en 
la que porta ja sis temporades i a la que va arribar 
després d’un temps com a jugador i de mans d’un 
amic que el va convidar a afrontar el paper més 
exigent de tots els que es poden desenvolupar en 
un camp de futbol, el d’àrbitre.
Una decisió que salvà una vida
Als àrbitres se’ls demana prendre decisions ràpi-
des i mantindre la calma en tot moment. Dues ca-
racterístiques que van fer que Alejandro puguera 
resoldre la més difícil situació a la que ens poden 
enfrontar les persones, la d’atendre a una perso-
na en un moment d’autèntic risc vital. 
Alejandro estava pitant un partit sense major tras-
cencència, tot marxava correctament, quan en un 

salt per a disputar el baló dos jugadors van xocar 
a l’aire. Un d’ells va quedar extés a la gespa, no 
respirava, s’havia empassat la llengua i s’estava 
ofegant. La resta de jugadors van quedar petrifi-
cats. Per sort Alejandro no s’ho va pensar i va rea-
litzar els moviments i tècniques apreses durant la 
seua formació i va aconseguir tornar la llengua al 
seu lloc i que el jugador poguera tornar a respirar 
amb normalitat. Una acció ràpida i decidida que 
va marcar la diferència entre una anècdota i una 
terrible tragèdia.
Premi “Emilio Estrelles”
Esta magnífica acció d’Alejandro l’ha fet mereixe-
dor del premi “Emilio Estrelles” atorgat pel Co-
mité d’àrbitres de la Comunitat Valenciana. Un 
reconeixement amb el que este comité vol desta-
car els valors humans i la concòrdia en el treball 
dels colegiats.

L’àrbitre picanyer Alejandro García  
guardonat per salvar la vida d’un jugador
Ha rebut el premi “Emilio Estrelles” per part del Comité 
d’Àrbitres de Futbol de la Comunitat Valenciana

L’Institut reedita 
l’intercanvi amb França
L’alumnat francés ha visitat Picanya 
durant el mes de gener

Mar Forés, arquitecta

APPicanya
per a mòbils

Amb l’objectiu d’oferir 
una primera expe-

riència professional a joves post-
graduats mitjançant l’aplicació 
pràctica dels coneixements ad-
quirits al llarg de la seua formació 
i en el marc d’un projecte innova-
dor, l’Ajuntament de Picanya con-
vocà una beca de postgrau dins el 
context del programa “Pràctiques 
formatives per a joves de la Dipu-
tació de València”.
Mobilitat i accessibilitat
Esta beca està vinculada al pro-
jecte “Nou Model de Mobilitat 
i Accessibilitat: Carril per a Bici-
cletes al Terme Municipal de Pi-
canya” amb la intenció d’ampliar 
l’extensa xarxa de carril bici al 
nostre municipi.
Dotació i durada
Esta beca està dotada amb un im-
port de 1.000 euros bruts men-
suals i te una durada prevista de 
6 mesos.

Adjudicació
La beca s’ha adjudicat mitjançant 
concurrència competitiva entre 
les persones aspirants a les ma-
teixes, que reunien els següents 
requisits principals: ser veí/veï-
na d’un municipi de la província 
de València, estar en possessió 
d’algun dels següents títols ofi-
cials universitaris: Arquitectu-
ra, Enginyeria Civil, Enginyeria 
d’Edificació, Enginyeria d’Obres 
Públiques, Enginyeria en Topogra-
fia, Enginyeria en Camins Canales 
i Ports o equivalent, ser major 
d’edat i no ser major de 35 anys i 
no desenvolupar activitat laboral 
regular.
Tancat el procés selecctiu la jove 
Maria del Mar Forés Fajardo, que 
acaba de finalitzar els seus estu-
dis d’arquitectura i que, trobarà 
en esta beca una primera expe-
riència professional a la que apli-
car els seus coneixements.

Com en anys anteriors, 
de fet, des que fou 

inaugurat el nou edifici, la Biblio-
teca i Centre d’Estudi de Picanya 
ha tornat a ampliar el seu horari i 
ofereix una extensió horària desti-
nada a que els i les estudiants pu-
guen preparar de la millor manera 
els exàmens de principi d’any.

Entre setmana, s’ha pogut estu-
diar de forma contínua de 9.00 
a 14.00h i de 16.30 a 01.00h 
del matí. Els dissabtes el Centre 
d’Estudi ha estat obert de 10.30 
a 13.30h i de 16.00 a 21.00h, cosa 
que suposa una oferta total de 75 
hores i mijta a la setmana per a 
estudiar.

Setanta-cinc hores i mitja  
a la setmana per a estudiar
La Biblioteca amplià horari per a preparar  
els exàmens del primer quadrimestre

Estudiar a Canadà 
gràcies a “Zara”
Alberto Martín obté una 
beca de la Fundació 
d’Amancio Ortega

Un any més, l’alumnat del Collège Jean Racine de la població 
francesa de St Cyr L’Ecole ha visitat el nostre poble com a 

part del programa d’intercanvi establert entre este centre educatiu 
prop de Paris i l’IES Enric Valor del nostre poble.
Primera part completada
Entre el final  de gener i principi de febrer l’intercanvi ha completat la 
seua primera part amb l’estada de l’alumnat francés a casa dels pican-
yers i les picanyeres. Una setmana d’intensa activitat, d’esforços per 
entendre i fer-se entendre i, per damunt de tot, de compartir cultures 
i formes de vida. 
Al mes de març viatge a França
Al mes de març, seran picanyeres i picanyers els que viatjaran fins a la 
població de St Cyr l’Ecole per a retrobar-se amb les seues noves amis-
tats i disfrutar, de nou, de l’experiència única d’eixir fora de casa i “veu-
re (i sobretot viure) món”. 
Una magnífica oportunitat que disfruten, de nou enguany, més de vint 
alumnes de l’IES Enric Valor gràcies al treball, esforç i dedicació del pro-
fessorat del centre i també, com no, a la fonamental col·laboració de 
les famílies que sempre són part bàsica d’este tipus d’activitats.

El jove picanyer Alberto Mar-
tín, viurà el curs vinent, 

una d’eixes experiències vitals 
que et marquen de per vida, 
estudiarà al Canadà 1r de batxi-
llerat. És un dels 32 valencians 
que ha aconseguit una de les 500 
beques que ofereix la Fundació 
Amancio Ortega (cobrixen totes 
les despeses d’un curs a Canadà 
o USA) i a les que aspiraven un 
total de més de 9.300 estudiants 
de tota Espanya. Alberto, alumne 
de l’IES Enric Valor clarinetista de 
la UM Picanya i tenista al Club Te-
nis Picanya, va haver de superar 
diferents (i exigents) proves per 
tal d’aconseguir complir el seu 
somni de cursar un any acadèmic 
a l’extranger.

Alberto Martín
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Activitats al voltat del 8 de març
Els dies de les dones

Amas de casa Tyrius

Cuarenta años  
de amas de casa Tyrius
Carmen Navarro deja la presidencia después 
de veinte años en el cargo

La asociación “Amas de casa Tyrius” de Picanya fue fundada en el 
año 1977 como filial de la asociación provincial ya existente. En 

este 2017 llegan pues, a sus 40 años de existencia y son, por lo tanto, 
una de las entidades asociativas con más historia de Picanya. Más de 
1.000 mujeres de nuestro pueblo han formado (o forman) parte de 
esta entidad y han disfrutado del extenso abanico de actividades for-
mativas o lúdicas organizadas por este colectivo que siempre ha que-
rido reivindicar, modernizar y poner en valor el papel de las amas de 
casa en nuestra sociedad.
Asamblea anual
Hace unas semanas el Centro Cultural de Picanya acogió la asam-
blea anual de la asociación con la presencia de la presidenta auto-
nómica de las Tyrius, Vicenta Alcacer. Esta asamblea tuvo un carác-
ter muy especial porque, además del balance anual y la exposición 
del programa de actividades también sirvió para despedir a Carmen 
Navarro como presidenta de la asociación, un cargo que ostentaba 
desde 1997, y nombrar como nueva presidenta a Tere Mejías, ante-
rior vicepresidenta.

Dones

Aniversario

Al voltant de la commemora-
ció del 8 de març,  Dia Inter-

nacional de la Dona, l’Ajuntament de 
Picanya, junt als centres educatius i 
altres associacions de la localitat, 
especialment de dones, organitzen 
anualment tot un seguit d’activitats 
amb l’objectiu de reivindicar el valor 
de la igualtat com a fonament de la 
promoció social de la dona.
Este programa d’activitats, fruit de 
l’esforç col·lectiu i la participació ciu-
tadana, que any rere any accentua 
la mirada de gènere sobre la realitat 
que ens envolta, mereix el  suport 
incondicional  de les institucions.

PROGRAMA:

DIVENDRES 24 de FEBRER
5é aniversari “ART AL CARRER”
Inauguració 20.00h – Sala d’exposicions
Presentació de les obres artístiques 
inspirades en la dona que participen 
en la 5a convocatòria Art al Carrer. 
Intervindran les autores i els autors.
Les obres estaran exposades als ca-
rrers de Picanya des del dissabte 25 
de febrer al dilluns 20 de març. 
Organitzat per l’Associació Dones 
Progressistes de Picanya.

DIMARTS 28 de FEBRER
17.30 hores – IES Enric Valor  (Sala 
d’usos múltiples) 
Xerrada: “SEXISME I EDUCACIÓ. 
PROBLEMES I POSSIBILITATS”
Ponent: Juan Carlos Castelló

DIMECRES 1 de MARÇ
JOCS DE TAULA
16.30h – Centre de Persones Majors.
Al finalitzar lliurament de trofeus.
Organitzat per l’Associació Mestres-
ses de Casa Tyrius.

DIJOUS 2 de MARÇ 
17.30 hores – Centre Cultural 
Xerrada: “BENEFICIS DE LA FISIO-
TERÀPIA PER A LA DONA: EM-
BARÀS, POSTPART, MENOPAUSA.” 
A càrrec de  Clínica MARIA MIL

DIVENDRES 3 de MARÇ
3r CORRE-CROSS DE LA DONA
Pl. País Valencià - 17.00h 
26é RECREO-CROSS DE LA DONA
Pl. País Valencià - 17.30h 
(Més informació a la pàgina 8)

DILLUNS 6 de MARÇ
HOMENATGE A LES DONES MAJORS 
de l’Associació de Mestresses de 
Casa Tyrius
Després, projecció de la PEL·LÍCULA  
“AGORA”
Esta pel·lícula històrica dirigida per 
Alejandro Amenábar està protago-
nitzada per HIPÀTIA D’ ALEXANDRIA, 
matemàtica, filòsofa i astrònoma, 1a 
dona científica de la història. 

DIMARTS 7 de MARÇ
17.30h – Pl. Espanya. Ajuntament. 
ITINERARI PER LES DIFERENTS AC-
CIONS D’ART URBÀ:
Intervencions amb PARAULES DE 
BONS TRACTES al mur del Mercat 
Municipal i al pati de la Casa de la 
Cultura
Exposició de les obres artístiques 
participants en 5a convocatòria 
d’ART AL CARRER
19.00h – Centre Cultural

PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE 
premiat en la X Edició de “ Cortome-
trajes por la igualdad”: “ELLAS: MU-
JERES QUE HAN HECHO HISTORIA 
PERO NO ESTAN EN LA HISTORIA”
A continuació taula rodona: CIENTÍ-
FIQUES INVISIBLES. 
Amb la participació de:
Sonia Murcia Mascarós. Química. 
Investigadora Doctora del ICMUV 
(Institut Universitari de Ciències dels 
Materials. Universitat de València). 
Rakel Poveda. Graduada en Treball 
Social. Investigadora en l’Institut de 
Biomecànica. Universitat Politècnica 
de València.
Dolores Corella. Catedràtica de Me-
dicina. Centre d’Investigació Biomè-
dica en Xarxa. Fisiopatologia de l’ 
Obesitat  i Nutrició. Universitat de 
València.
Nina Navajas. Investigadora docto-
randa  FPU (Formació Professional i  
Universitats) de l ‘IUED Institut Uni-
versitari d’Estudis de la Dona de la 
Universitat de València.
Modera: Capitolina Díaz. Catedràti-
ca de Sociologia de la Universitat de 
València i expresidenta d’AMIT (As-
sociació de Dones Investigadores i 
Tecnòlogues). 

DIMECRES 8 de MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“DONES, LLIURES I ARREU DEL MÓN 
SENSE FRONTERES”.
MANIFESTACIÓ 
València -19,30h Parterre

EXCURSIÓ A LUCENA DEL CID
I DINAR EN ALCORA
Organitzat per l’Associació Mestres-
ses de casa Tyrius. 
Més informació a l’Associació.

DIJOUS  9 de MARÇ
17.00h – Aula d’EPA Casa Cultura.
Taller: “LA DONA, ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ I LA PUBLICITAT”
Inscripció i més informació al Centre 
de Formació de Persones Adultes.
Amb la col·laboració de la Conselle-
ria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

DILLUNS 13 de MARÇ
15.30h – IES Enric Valor  
Visionat de CURTMETRATGES PER 
LA IGUALTAT presentat  i comen-
tat per Paqui Méndez. Directora 
del Certamen Curtmetratges per la 
Igualtat.

ALTRES ACTIVITATS 
ALS CENTRES EDUCATIUS:
Tallers “ RAP PER LA IGUALTAT” 
impartits pel grup SUQUET DE RAP
Adreçat a l’alumnat de 1r. ESO i del 
6é de primària dels centres educa-
tius Ausiàs March, Baladre, Gavina, 
IES Enric Valor, Centre de Formació 
de Persones Adultes. Dies: 21, 27 i 
28 de febrer i 1, 2, 7 i 9 de març de 
2017.  
Intervencions amb PARAULES DE 
BONS TRACTES als vidres de les fi-
nestres de les aules.

Asesoramiento para reclamar 
por la cláusulas suelo
El Servicio Municipal de Vivienda  
presta asesoramiento legal gratuito

Bonificació del 50% de 
l’impost de vehicles per 
a elèctrics i híbrids
La nova ordenança municipal vol potenciar 
l’adquisició de vehicles menys contaminants

Calendari fiscal municipal

Vivienda

Economia

TRIBUTS PERÍODE VOLUNTARI CÀRREC DOMICILIATS
Impost de vehicles de 1-3-2017 a 2-5-2017 3-4-2017
tracció mecànica
Taxa per entrada de vehicles a 
través de les voreres i reserva 
d’espai per a càrrega i descàrrega

Taxa per instal·lació caixers  1-6-2017 a 1-8-2017 3-7-2017
automàtics
IBI Urbana, 1er termini
IBI Rústica 15-9-2017 a 15-11-2017 16-10-2017
IAE

IBI Urbana, 2on termini 29-9-2017 a 30-11-2017 31-10-2017

Taxa mercats (ambulant i fixe) Des de l’1 al final de  5 de cada mes
Taxa aparcament de camions cada mes

Avisos al mòbil en cas de 
problemes amb el pagament 
d’impostos municipals
La nova aplicació municipal per a mòbils, 
entre altres novetats, també permet re-
bre avisos en cas de problemes amb el 
pagament d’impostos municipals i evitar, 
d’esta manera recàrrecs. També avisa de 
la proximitat del 
càrrec de rebuts 
domiciliats cosa 
que permet a la 
persona usuària 
assegurar-se de 
disposar de saldo 
suficient i evitar 
devolucions.

Tots    i totes hem escoltat notícies de ciutats com ara Madrid 
o Barcelona on els nivells de contaminació estan arri-

bant a suposar un risc real per a la salut dels seus habitants. Gran 
part d’esta contaminació està produïda per la utilització massiva 
de vehicles amb motors de benzina o diesel.
Bonificació del 50% de l’impost de vehicles
Des de l’Ajuntament de Picanya s’ha volgut oferir un incentiu a la 
compra i ús d’este tipus de vehicles i, en eixe sentit, es va procedir a 
la modificació de l’ordenança de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica i des d’este 2017 els vehicles elèc-
trics, així com els vehicles híbrids (motor 
elèctric-gasolina, elèctric-diésel, o elèc-
tric-gas) gaudiran d’una bonificació en 
la quota de l’impost del 50%. Per a ser 
beneficiari de la bonificació haurà de 
sol·licitar-se expressament per la per-
sona interessada. 

El pasado mes de diciembre una sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea obligaba a los bancos a devolver  

el dinero cobrado de forma irregular por medio de unas cláusulas, 
las llamadas “cláusulas suelo” que impiden que los y las clientas se 
puedan beneficiar de las bajadas de los tipos de interés. 
Asesoramiento gratuito
Atendiendo a esta situación el Ayuntamiento de Picanya ha decidi-
do prestar asesoramiento legal gratuito a aquellos vecinos y vecinas 
que consideren que pueden estar en condiciones de reclamar la 
devolución del dinero cobrado de más.  Este asesoramiento se ofre-
ce desde el Servicio Municipal de Vivienda, y permite conocer, en 
primer lugar, si se tiene derecho a reclamar y, en última instancia, 
cómo realizar esta reclamación.
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El millor teatre de 
carrer a la 5a edició 
de PicaArts
Tindrà lloc el dissabte 1 d’abril

El dissabte 1 d’abril està programada la celebració de la 5a edició 
de PicaArts, la Mostra d’Arts Teatrals de carrer que, des de l’any 

2013 ha esdevingut una cita ineludible per a les persones aficionades 
al teatre de carrer. La col·laboració entre l’Ajuntament de Picanya i 
l’empresa 23 Arts fa possible esta mostra oberta tant al públic en gene-
ral com als professionals del sector. 

Programació:
11.15h   -  P. Espanya
PERE HOSTA  presenta  
OPEN DOOR 
12.00h  – Pl. País Valencià 
LA TROUPE MALABO   presen-
ta 
ONIRICUS
13.00h – Pl. Manuel Broseta
CIRCO LA RASPA   presenta  
CATAPLUM!  
16.30h – Biblioteca. Pl. Major
VISITANTS  TEATRE  presenta 
TEMPUS 
17.30h  - C/ Sant Joan Bap-
tista  creuament C/ Colón
CUNCURRULLA presenta 
CIRCANT
18.30h  - Pl. País Valencià
PASSABARRET  present
TANDARICA CIRCUS
Sis espectacles de teatre 
de carrer obert, lliure i 
per a tots els públics que 
no et pots perdre de cap 
manera. 

Sisena temporada de la 
“Filharmònica”
Una nova oportunitat de disfrutar de 
música de la màxima qualitat 

La Societat Filharmònica “Música i Art”, sota la direcció artísti-
ca d’Antonio Galera López, presenta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Picanya la seua sisena temporada d’activitats cultu-
rals. Artistes de prestigi internacional col·laboraran amb artistes radi-
cats al nostre poble i ens oferiran el seu art. 

Núm. 1, 20/10/16 - 20.00h
 “Música i Cinema” 
Luces de la Ciudad de C. Chaplin 
- Dúo Dalí 
Fernando Pascual, violí i  
Aida Velert, piano

Núm. 2, 01/12/16 - 20.00h
Homenatge a Josefina Ventura
“Al voltant de Goyescas  
d’E. Granados”
Antonio Galera, piano

Concert Extraordinari 
12/01/17 - 20.00h
Joves Músics de Picanya
Col·laboració Projecte Pléyade

Núm. 3, 14/02/17 - 20.00h
Fernando Pascual, violí
Jorge Fanjul, cello
Óscar Oliver, piano

Núm. 4, (pendent nova data)
Le Dancing Pepa Swing Band

Núm. 5, 09/03/17 - 20.00h
Carta Blanca a Rafael Serrallet, 
guitarra

Núm. 6, 30/03/16 - 20.00h
“La sereníssima pietà” 
Música a la Venècia dels S. XVII-XVIII
Eugenia Boix, soprano
Guillermo Turina, cello barroc
Tomoko Matsuoka, clavecí

Núm. 7, 27/04/17 - 20.00h
“Douces Melodies” 
De Soprano i Arpa
Quiteria Muñoz, veu
Úrsula Segarra, arpa

Núm. 8, 11/05/17 - 20.00h
Joves Músics de Picanya
Júpiter Quintet
Laura Blasco, piano

Núm. 9, 25/05/17 - 20.00h
Kristhyan Benítez -piano

Núm. 10, 22/06/17 - 20.00h
Ensemble de la Filharmònica  
amb Luisa Domingo, arpa
Paula Martínez, flauta
Joan Tormo, clarinet 

PROGRAMA

El 28 d’agost de 2016 ens 
deixava Vicent Pastor. 

Des d’aleshores s’han suc-
ceït els homenatges per part 
de les moltes associacions 
i col·lectius amb els que va 
compartir la seua energia i es-
penta. Una de les seues face-
tes més conegudes (en tenia 
moltes) era la de músic, músic 
total capaç de tocar diferents 
instruments, de cantar, de ba-
llar i fer ballar i, per damunt 
de tot, músic de folk, amant 
de la tradició, de la recupe-
ració de les músiques valen-
cianes d’arrel. Un treball que 
va dur endavant amb el seu 
grup “Tres Fan Ball” i que el 
va permetre actuar per places 
i carrers de tot el nostre país 
i deixar la seua empremta en 
forma de bon humor i amistats 
a quasi cada racó de la geogra-
fia valenciana. Ara, el món del 
folk, la música, el ball... liderat 
pels membres de “Tres Fan 
Ball” han volgut retre un gran 
homenatge a Vicent, i fer-ho 
com a ell l’agradava, amb mú-
sica, ball i xerrades infinites 
a peu de plaça, a la plaça a 
la que va compartir sopars 
amb els seus amics i ami-
gues de la Colla de Picanya 
(també organitzadors de 
l’acte junt a l’Ajuntament 
de Picanya). 
A peu de Plaça
La cita serà  el dissabte 25 
de març a la Pl. del País Va-
lencià i des de les 16.00h po-
drem disfrutar de les actua-

cions d’Apa i Teresa, Sis veus 
per al poeta, Carraixet, Naiet 
Cirerer, Ximo Caffarena, Vicent 
Torrent, Dani Miquel, Ger-
mans Caballer, Notes Soltes, 
Musicants, Balla 2, Escaramus-
sa Folk, Rascanya, Sarnatxo, 
Llorenç Giménez, Unió Musical 
de Picanya, Dimonis de l’avern, 
Dimonis de Campanar. 
Grups de Danses: Repicó, Xa-
farnat, Baladre, Carrasca, 
Realenc, Taller de ball 
de Burjassot. Colles 
de Tabal i Dolçaina: 
Estrela Roja, Foios, 
Gatzara, Guirigall, 
Picanya i les Muixa-
rangues del País 
Valencià.

També sopar 
L’organització també ha pre-
vist un sopar d’olletes. Els tí-
quets per a este sopar es po-
dran adquirir (a un preu de 2€) 
des del 22 de febrer i fins al 16 
de març, a l’Ajuntament de Pi-
canya.

En record de Julio Reolid
Junta Local Fallera i les tres comissions del nostre poble 
organitzaren un acte homenatge

Amb les Falles a punt 
d’entrar en les 

seues setmanes més intenses, 
el món faller del nostre poble 
va voler dedicar un càlid home-
natge a Julio Reolid. Al mes de 
novembre Julio va faltar, un colp 
molt dur per a la seua família i 
amics i també per a les tres co-
missions falleres del nostre po-
ble, especialment per a la seua 
estimada Falla Barri del Carme.
Una llarga trajectòria
Julio Reolid fou una persona ab-
solutament apassionada pel seu 
poble, Picanya, i, molt especial-

ment, per les falles de Picanya. 
Ocupà diferents responsabilitats 
tant a la Falla Barri del Carme 
com a la Junta Local fallera i sem-
pre ho feu fidel al seu estil, intens, 
amb caràcter i sempre preocupat 
pel bé comú, pel bé de les Falles, 
pel bé de falleres i fallers. Deixa 
al seua darrere un llegat molt im-
portant i una empremta imborra-
ble al món faller picanyer. 
Homenatge de totes i tots
El passat  divendres 17 de fe-
brer i tot i coincidint amb l’acte 
de lliurament de selecció del 
cartell guanyador d’estes falles 

2017 la Junta Local Fallera i les 
tres comissions del nostre po-
ble van voler retre homenatge 
a Julio Reolid. L’actual secreta-
ri de Junta Local Jorge Padilla i 
després l’Alcalde del nostre po-
ble van destacar l’exemplar tre-
ball desenvolupat per Julio en 
les diferents responsabilitats. El 
lliurament a la família d’un qua-
dre honorífic amb la imatge de 
Julio Reolid i els escuts de les Fa-
lles de Picanya i Junta Local van 
donar pas a les paraules finals 
d’Hazael Reolid, fill de Julio, que 
van tancar l’acte.

Homenatge a  
Julio Reolid
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Cultura

Riure és viure!
Cicle de teatre d’humor

Juan Carlos López entre el president 
Javier Pellús i l’ex-director Javier Ricart

Vicent Sanhermelando amb el 
gravat com a guanyador

Vicent Sanhermelando 
guanya l’Enric Valor
La seua novel·la “Pell de Seda” fou 
l’escollida entre 28 originals

El 17 de desembre el Centre Cultural va acollir l’acte de lliura-
ment del Premi Enric Valor de Narrativa juvenil en valencià 

convocat anualment per Edicions del Bullent i l’Ajuntament.
Una vegada obert el sobre amb el veredicte del jurat, el guanya-
dor de l’edició 2016 fou Vicent Sanhermelando per la seua obra 
“Pell de Seda”. L’argument de Pell de Seda té molt a veure amb 
la indústria de la seda i la València del segle d’or. És una història 
d’amor: En la convulsa València dels inicis del segle XV, Caterina 
Boïl, neboda del governador, coneix el jove Guillem de Pertusa al 
taller de seda que posseeix la família del xic.

Picanya obri el calendari 
de festes de Sant Antoni
El nostre és el primer poble del  
calendari organitzat per la Federació

La Federació Valenciana de la Festa de Sant Antoni, organitza 
esta festivitat entre el 15 de gener i el 19 de febrer. Picanya 

té l’honor de ser el primer poble de l’Horta en encetar esta sèrie de 
benediccions dels animals. Una tradició que es manté viva gràcies 
a l’esforç de persones que dediquen moltes hores i molt d’esforç 
als seus cavalls, rucs, carruatges... i que tenen el gust de compartir 
esta afició amb totes i tots. Al nostre poble, és la Comissió de Sant 
Antoni enguany sota la presidència de Juan Boscana, la que, junt a 
l’Ajuntament fa possible esta bonica festa a la que veïns i veïnes su-
men als seus gossos, gats, pardalets, peixos... i celebrar, entre totes 
i tots, l’estima pels animals.

Nou director per a la 
Unió Musical
Juan Carlos López pren la batuta

Després de la renúncia per motius personals de 
l’anterior director Javier Ricart, la Unió 

Musical enceta una nova etapa sota la direcció de Juan Carlos 
López Luján. De fet, el dijous 22 de desembre, el nou director as-
sumí la batuta de mans de l’anterior i dirigí a la banda per primera 
vegada en el concert del Festival Solidari en favor de Caritas.

Vídeo disponible a:

PROGRAMACIÓ:

DIVENDRES - 10 FEBRER - 20.00h
PURNA TEATRE presenta: 
SPAÑA
Autoria: Xavo Giménez

Interpretació: Xavo Giménez i Pau Blanco
Purna Teatre s’han cansat ja de la lluita com-
bativa, de l’humor feridor i del teatre protesta 
i han decidit tirar la tovallola. Bé, més que tirar 
la tovallola, la hi posen al cap i s’unten el cos 
amb teatreteràpia de la bona. Ara han dissen-
yat un SPA, un local replet de serveis de plaer 
on el spañol ja no pensa, només gaudeix. 

DISSABTE - 18 FEBRER - 18.00h
EUGENI ALEMANY presenta:
EN PERSONA GUANYE
Autoria i interpretació: Eugeni Alemany
Show còmic que, amb l’aparença d’un monòleg, 
juga amb la improvisació i la irreverència teatral 
del cabaret, la interacció amb el públic i el ritme 
frenètic característics dels programes de televisió 
en directe. 

DIVENDRES - 3 MARÇ - 20.00h
XAVI CASTILLO – POT DE PLOM  presenta:
XAVI CASTILLO NEWS! amb THE ROCKTRIPPERS
Autoria, i interpretació: Pot de Plom – X. Castillo
Música en directe:  The Rocktrippers (Veu: Vi-
cente Ripoll – Guitarres: Kike Palomares i Diego 
Herrero – Baix: Rubén Santamaría – Bateria: 
Àlvar Laguarda)
Espectacle canviant, amb gran dosi 
d’improvisació, definit per l’actualitat. Amb la 
sàtira i l’humor habitual de la companyia, Xavi 
Castillo explicarà sobre l’escenari les seues re-
flexions al voltant de les últimes noticies. Ara a 
més, acompanyat en directe per les versions dels 
grans clàssics del rock del grup The Rocktrippers.

DIVENDRES - 10 MARÇ - 20.00h
BARBÀRIE TEATRE presenta:
RÍO POR NO LLORARME
Direcció i guió: Xavi Domenech
Interpretació: Joan Ballester, Vicent Domingo, 
Àgueda Llorca, Jose A. Rodríguez
Espectacle d’entreteniment amb altes dosis de 
comèdia. Pren la figura de la mare com a punt 
de partida: mares amantíssimes, patidores, 
famoses, absents, modernes, coratge… totes 
elles apareixen reflectides en aquest particular 
homenatge.

Entrades
PREU:  6€ baix / 5€ dalt
Centre Cultural de Picanya
Venda d’entrades a partir del 6 de febrer (fins 
exhaurir existències) a:
- Servei DIGA’M (Ajuntament de Picanya), de 
dilluns a dijous, de 9 a 18hores
- Telèfon: 902444300
- Internet: www.instanticket.es
- A la taquilla del Centre Cultural des de 30 mi-
nuts abans del començament de l’espectacle. 

Durant els mesos de febrer i març el Centre Cultural acull un cicle de quatre peces teatrals amb deno-
minador comú: l’humor. Eugeni Alemany, Xavi Castillo i les companyies Purna Teatre i Barbàrie Teatre 
passaran per l’escenari picanyer amb l’obejctiu de fer-nos riure, disfrutar i... també pensar i reflexio-
nar, sempre en clau d’humor, sobre el món actual.

Xavi Castillo

Ja estan ací les Falles 
de Picanya 2017
L’Exaltació marca el punt d’arrancada

El 19 de novembre el Centre Cultural fou l’escenari del primer 
gran acte de les Falles 2017 al nostre poble: la solemne 

exaltació de les nostres Falleres Majors. Un dia més que especial 
per a la xiqueta Aitana Díaz Guerola i per a Marta Burgos Mora-
les, Falleres Majors de Picanya 2017. Amb este acte, presentat 
per Carla González, Fallera Major Infantil de València 2013, arran-
ca la part més intensa de les Festes Falleres del nostre poble. 

Vídeo disponible a:
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Persones 
contractades

Acte de 
signatura

L’Ajuntament de Picanya ha 
contractat, en els darrers 

mesos, a diferents persones atu-
rades del nostre municipi. Estes 
contractacions s’emmarquen 
dins el Programa d’Iniciativa 
Social del SERVEF (organisme 
encarregat de la selecció de 
les persones contractades) i 
permeten l’accés al mercat de 
treball a persones en situació 
d’atur amb contractes que te-
nen una durada d’entre quatre 
i sis mesos.
Tasques d’interés social
Les tasques que han de desen-
volupar les persones contracta-
des per mitjà d’estos programes 
tenen caràcter social i van des 
de donar suport a la biblioteca 
a l’orientació laboral de  perso-
nes aturades de llarga durada al 
Centre de Desenvolupament Lo-
cal “Alqueria de Moret”. També 
estes contractacions permeten la 
formació d’un jove titulat en les 
tasques pròpies de l’àrea econò-
mica de l’Ajuntament i obtindre 
així una primera (i important) ex-
periència professional.

Ocupació i desenvolupament

Contractació de  
persones aturades
L’Ajuntament ha contractat a persones  
aturades per mitjà del SERVEF

El 12 de desembre tingué 
lloc l’acte de signatu-

ra de l’acord mitjançant el qual 
l’Associació Empresarial de Pican-
ya (AEPI) s’incorpora a membre 
de ple dret en la Federació de Po-
lígons Empresarials de la Comuni-
tat Valenciana, (FEPEVAL).
En este acte de signatura van 
estar presents tant l’Alcalde de 
Picanya, Josep Almenar, com els 
membres de la Comissió Perma-
nent d’AEPi. L’acord fou signat 

per  Santiago Salvador Cardó 
com a president de FEPEVAL i 
Vicente Ferrer Plaza com a pre-
sident d’AEPi. 
D’esta manera l’Associació de 
l’Empresariat de Picanya se suma 
a l’esforç col·lectiu necessari per 
a millorar en infraestructures, 
equipaments de la informació i 
la comunicació, gestió ambiental, 
proveïdors, xarxes comercials, ac-
cés a programes públics i altres 
serveis.

L’Associació Empresarial de 
Picanya s’unix a FEPEVAL
Federació de Polígons Empresarials 
de la Comunitat Valenciana

Mayores

Enero a junio de 2017
Actividades para mayores
ENERO

TALLER: Tutorial “Vuelo de la oca”
En el presente curso 2017, los ta-
lleres darán comienzo en enero y 
finalizarán en junio. Se iniciará una 
única manualidad y se realizará a lo 
largo del curso. 
Habrá que apuntarse una única vez.
Inscripciones: del 18 al 23 de enero 
en el Ayuntamiento
Plazas: 20 personas.
Días: 24 y 31 de enero.
Lugar: Centro de personas mayores.
Horario: de 16.30 a 19.30h

Taller  de  teatro
Técnicas del mundo del teatro que 
nos ayudarán a superar la dificultad 
de hablar en público y adquirir do-
minio del cuerpo y el movimiento.
Plazas: 15 personas
Horario: de 10.00 a 12.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores
Días: 13, 20 y 27 Enero / 3, 10, 17 y 
24 Febrero
10, 24 y 31 Marzo / 7 y 28 Abril
5, 12, 19 y 26 Mayo / 2, 9 y 16 Junio

FEBRERO

TALLER: “Bordados Sashiko”
El sashiko es originario del Japón, se 
utilizaba para acolchar telas sobre 
telas, así confeccionaban vestimen-
tas más gruesas y resistentes.
Con el paso del tiempo se volvieron 
un objeto de arte.
Días: 7,14, 21 y 28 de febrero.         
Lugar: Centro de personas mayores. 
Horario: de 16.30 a 19.30h

Taller  de  lectura:
Reunión del grupo “Amig@s de la 
literatura” para comentar la novela 
“Contigo aprendí” de Silvia Grijalba.
Día: 21 de febrero, martes.
Hora: 17´30h.
Lugar: Centro de personas mayores.

ENCUENTRO  COMARCAL  Alcàsser
Día: 22 de febrero, miércoles.
Salida: desde la puerta del Baladre.
Hora: 9’30h.
Regreso a Picanya a las 13’00h.
Allí se realizarán diversas activida-
des junto a otros municipios.

MARZO

RECREO  CROSS  DE  LA  DONA
El viernes día 3 de marzo a las 
17’00h salida Plaza País Valencià. 
Participación de las personas ma-
yores.

TALLER Tutorial de bolsos vaqueros
Se utilizarán  telas de vaqueros que 
reciclaremos. También otros  tipos 
de telas de colores que tengamos 
por casa.
Días: 7,14, 21 y 28 de marzo. 
Hora: 16’30 a 19’30h.
Lugar: Centro de personas mayores.

ENCUENTRO COMARCAL PICANYA 
Juegos y actividades diversas junto 
a los otros pueblos participantes.
28 de marzo, martes, 10.00h
Pabellón Municipal

ABRIL

Taller: Patchwork sin aguja
Una técnica ideal para hacer cua-
dros y otros tipos de manualidades 
sin aguja.
Días: 4, 11 y 25 de abril.  
Lugar: Centro de personas mayores.
Horario: de 16.30 a 19.30h

Caminata por el cauce del rio Turia
Día: 5 de abril.
Hora: 9’45h en la parada del metro 
de Picanya.
Regreso a partir de las 13’00h.
Llevar agua, calzado cómodo y una 
gorra si hace sol.

TALLER DE LECTURA
Reunión del grupo  “Amig@s de 
la literatura”  para comentar “El 
amante japonés” de Isabel Allende.
Día: 4 de abril, martes.17’30h.en el 
Centro de Mayores.

VISITA A LA ESCUELA INFANTIL  
“La mandarina”
Elaboraremos con los niños monas 
de pascua y cantaremos con ellos 
canciones tradicionales de pascua.
Día. 6 de abril, martes.
Hora: 9.45h

VISITA GUIADA A San Nicolás y el 
museo de la seda.
Visita al Museo de la Seda  y, a con-
tinuación, Iglesia de san Nicolás. 
Día: 11 de abril, martes.
Hora: 9.15h salida desde la parada 
del metro de Picanya.
Inscripciones: del 3 al 7 de abril en 
el Ayuntamiento
Plazas: 25 personas.

ENCUENTRO  COMARCAL  PAIPORTA
12 de abril, miércoles, 9.45h
Salida: desde la puerta del C.P. Ba-
ladre.
Regreso a Picanya a las 13.00h
Allí se realizarán diferentes acti-
vidades con los otros municipios 
participantes.

MAYO

TALLER
A lo largo de todo el mes de mayo 
se realizarán manualidades diversas 
para vender en el Rastro Solidario.
Días: 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo.
Centro de Personas Mayores de 
16.30 a 19.30h
Pueden venir a colaborar todas las 
personas mayores de 65 años y/o 
pensionistas.

ENCUENTRO COMARCAL BARRIO 
DEL CRISTO
Día: 10 de mayo, miércoles.
Hora: 9’45h desde la puerta del C.P. 
Baladre.
Lugar: Polideportivo Barrio del 
Cristo.
Regreso a Picanya a las 13´00h.

RASTRO  SOLIDARIO
28 de mayo, Plaza Mayor
10.00h a 14.00h
Participación de las Personas Mayo-
res en el Rastro Solidari.

ENCUENTRO  COMARCAL ALBAL 
Día: 31 de mayo, miércoles.
Hora: 9.45h desde la puerta del co-
legio Baladre.
Lugar: Polideportivo S. Ana (Albal)
Regreso a Picanya a las 13.00h

JUNIO

TALLER: “Transfer sobre madera” 
Permite transferir la tinta de la ima-
gen de un papel,  para que quede 
impresa de manera artesanal, en 
objetos de decoración, cajas de ma-
dera, muebles…
Días: 6, 13, 20 y 27 de junio.          
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Horario: de 16.30 a 19.30h

Memorial  Vicent  Pastor
Vicent Pastor imaginó, hace mu-
chos años, que serían muy bonitos 
unos encuentros comarcales entre 
personas mayores para realizar ac-
tividad física, de la que era un gran 
enamorado. 
Este primer Memorial en su nom-
bre, es en agradecimiento a su 
buen hacer y su empeño para que 
funcionaran Los Encuentros Co-
marcales que, hoy por hoy, son una 
realidad.
Cada municipio participante pre-
parará una coreografía de gimnasia 
acompañada con música, que se 
representará en el Polideportivo de 
Massanassa.
Día: 8 de junio, jueves.
Hora: 9.45h salida desde la puerta 
del CP Baladre.
 
JULIO

GRUPO DE TEATRO
El grupo de teatro de personas 
mayores,  organizado por el Ayun-
tamiento de Picanya,  presentará su 
obra “Criaturas”.
Día: 4 de julio
Hora: 18.00h
Lugar: Centre Cultural

ACTIVIDADES PERMANENTES

Dirigidas a personas mayores de 65 
años y/o pensionistas (se acreditará 
con certificado de pensión) empa-
dronadas en Picanya 

CURSOS DE  
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la edad 
para mejorar o mantener la condi-
ción física.
Inscripción: Máximo 30 personas 
por grupo.
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Cinco cursos de lunes a jueves en 
diferentes horarios y adaptados a 
diferentes niveles.

TALLER DE MANUALIDADES Y TU-
TORIALES
En este taller se centrarán todas 
las actividades en el Patchwork y 
todas sus variantes. En el presente 
curso, se iniciará una labor de larga 
duración de enero a junio, que es 
la duración del taller. Y cada mes se 
darán las instrucciones para hacer 
pequeñas labores más rápidas de 
realizar. Cada mes serán distintas.
Duración del taller: enero a junio.
Horario: de 16.30 a 19.30h
Días: lunes, martes y miércoles.

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
Sesiones terapéuticas y de relax
Curso trimestral
Días: Martes y jueves de 11.00 a 
12.00 h
Dirigido a personas mayores de 65 
años y/o pensionistas.
Información e inscripciones: 
Piscina Cubierta Municipal.

També al Centre de  
Desenvolupament Local

La convocatòria del Pla d’Ocu-
pació de la Diputació de Valèn-
cia també ha permés la con-
tractació d’una persona per 
a treballar al Centre de Des-
envolupament Local Alqueria 
de Moret per a desenvolupar 
tasques administratives.  La 
selecció inicial es feu per part 
del SERVEF entre les persones 
descupades allà inscrites. Un 
posterior procés de selecció 
determinà la contractació de 
la jove Estefanía Rey donat que 
fou la persona que va obtindre 
la major puntuació en el procés 
de valoració de mèrits.

Contractació

Estefanía Rey
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Obres de millora de voreres i xarxa 
d’aigua potable al carrer Bonavista

Urbanisme i obres

També es construiran dos passos elevats per a vianants

Pas elevat i vorera

Completado el cerramiento 
del Mercado Municipal
Todo el perímetro queda ahora cerrado

D’octubre a abril s’intensifiquen els treballs de poda amb actuacions a tots els carrers

En el mes de enero se ha completado el cerramiento del 
Mercado Municipal. Sobre la fachada recayente a la ca-

lle Mercat se ha realizado la misma intervención ya realizada 
sobre las otras paredes y se han instalado láminas destinadas 
a cerrar el hueco existente entre la cubierta y las paredes. El 
objetivo de estos trabajos es evitar la entrada de agua en caso 
de lluvias intensas y mejorar la limpieza y climatización de toda 
la instalación.

Colocación del cerramiento

Ja estan ben avançades  
les obres de millora de 

la xarxa de distribució d’aigua 
potable al carrer Bonavista, en 
concret, al tram entre el carrer 
Sant Joan Baptista i el carrer To-
rrent. Tot i coincidint amb esta 
actuació s’està aprofitant per a 
renovar la vorera imparell del 
carrer donat que la parell ja ha-
via estat renovada anteriorment 
amb motiu d’unes obres de mi-
llora de la xarxa elèctrica en esta 
mateixa zona.

També Verge de Montserrat
La zona d’actuació també afecta 
al carrer Verge de Montserrat 
(tram entre Colón i c/ Bonavis-
ta) on també s’està millorant la 
xarxa d’aigua potable i voreres.
Passos elevats per a vianants
Com ja s’ha fet a altres indrets 
del poble també està prevista la 
construcció de dos passos ele-
vats per a vianants que milloren 
la circulació a peu per esta zona 
especialment per a les persones 
amb mobilitat reduïda.

Luchando contra  
la procesionaria “desde dentro”
Este año también se han tratado los pinos 
con endoterapia y se han retirado las bolsas

A lo largo de los últimos meses, los servicios municipales 
han vuelto a poner en marcha una nueva campaña de 

prevención del desarrollo de la procesionaria de los pinos. Una 
plaga muy habitual en nuestras tierras. Su tratamiento es com-
plejo dado que está extendida por toda la geografía de nuestro 
país y el cambio climático (con temperaturas más altas) está fa-
voreciendo su desarrollo.
Tratamientos de prevención y eliminación
Desde el Ayuntamiento de Picanya además de retirar las típicas 
y conocidas bolsas de las ramas de los pinos (allá es donde es-
tán los huevos durante el invierno) de forma manual, también 
este año se ha repetido el tratamiento de endoterapia que ya 
se mostró eficaz el año pasado.  Este tratamiento consiste en 
inyectar insecticida en el tronco del árbol de forma que la sa-
via transporte estos insecticidas directamente a las hojas. Estas 
hojas serán las que comerán las larvas de los insectos cuando 
salgan de los huevos cosa que supondrá su muerte inmediata. 
Estos tratamientos se han realizado en todas las zonas con pi-
nos y especialmente en zonas de paso de personas, zonas ver-
des, carril bici...

Tratamiento  con endoterapia  
sobre los troncos de los pinos

La petanca es un deporte al aire libre muy 
practicado en nuestro pueblo. En los par-

ques encontramos diferentes pistas que se llenan 
cada tarde de jugadores y jugadoras. 
En estas pasadas semanas, desde el departamento 
de urbanismo del Ayuntamiento se ha procedido a 
mejorar estas pistas. En concreto se han instalado 
unas vallas de madera a los extremos que evitan la 
salida de las bolas con lo que se mejora tanto la co-
modidad como la seguridad del juego.

En la calle Guillem de Castro, entre la plaza 
Cervantes y la calle Valencia, se está pro-

cediendo a la renovación de las aceras. El paso del 
tiempo había deteriorado el pavimento, un pavi-
mento ya bastante antiguo (el de formato hexago-
nal) hoy en desuso que va a ser sustituido por el 
más moderno (y más seguro) de losetas cuadradas. 
Las obras están siendo realizadas por los servicios 
municipales y se calcula que estarán finalizadas en 
pocas semanas. 

Renovación de aceras en 
la C/ Guillem de Castro

Mejoras en las pistas 
de petanca

Mesos intensos per a la poda d’àrbres

El nostre és un poble amb més de 
20.000 arbres. Una xifra que sig-

nifica a més d’un aire més pur, uns ca-
rrers més frescs i un entorn més salu-
dable, una gran quantitat de treball de 
manteniment. En concret, durant els 
mesos d’octubre a abril s’intensifiquen 
els treballs de poda. Durant eixe perío-
de es poda l’arbrat en carrers i jardins 
de forma contínua, tots els dies, amb un 
camió cistella i també a peu.

Des d’octubre 2016 fins ara, a banda del 
90% de les  palmeres, s’han podat tots 
els arbres de més de vint carrers.
Caiguda d’arbres
Malgrat els treballs permanents de con-
trol de l’arbrat de més volum per part 
dels serveis municipals. En els darrers 
mesos hem assistit a diverses caigudes 
d’arbres: pins a l’Av. Jaume I i Alque-
ria de Moret, el ficus de la Plaça de 
l’Ajuntament i algun més. La raó d’estes 

caigudes està en els repetits episodis de 
fortes pluges i vent molt intens després 
de molts mesos de sequera. Tot i que els 
arbres havien sigut podats i controlats 
pels serveis de jardineria, la quantitat 
de pluja caiguda en períodes molt curts 
(tot i ablanint el sòl) i el vent (amb ratxes 
superiors als 80 km/h) han superat la 
capacitat de resistència d’estos arbres. 
Un fenómen repetit a tots els pobles de 
les nostres r         odalies. 
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Esports

El mal tiempo obligó a correr la 
Quarta i Mijta Marató en enero

Naix l’escola  
de ciclisme

Lucía Rodríguez  
medalla de bronze al 
Campionat d’Espanya

26a edició del  
Recreo-Cross de la Dona

A pesar del frío y la amenaza de lluvia 1.342 atletas 
completaron el recorrido de esta 24 edición

El Club Ciclista Picanya  
organitza esta nova iniciativa

Mucho tuvo que 
trabajar la 

organización de la 24a Quarta 
i Mitja Marató para sacar ade-
lante la edición de este año. Por 
primera vez en estos 24 años la 
climatología (con un proceso de 
intensa “gota fría” azotando la 
Comunidad Valenciana) obligó a 
aplazar la prueba prevista para 
el 18 de diciembre. El club Ca-
mesllargues, organizador de la 
carrera con el apoyo de los Ayun-
tamientos de Picanya y Paiporta 
y del club de atletismo Paiporta, 
tuvo que tomar la difícil decisión 
de aplazar cuando todo estaba 
ya organizado. Las dificultades no 
acabaron ahí, la semana previa al 
domingo 22 de enero volvieron 
las lluvias, el frío e incluso la nieve 
y de nuevo se volvió a temer por 
la suspensión de la prueba. No 
fue así. Una vez más las corredo-
ras y los corredores demostraron 
que están hechos de “otra pasta” 
y, a pesar del frío y la amenaza 
de la lluvia más de 1.300 atletas 
completaron el recorrido de esta 
accidentada 24a Quarta i Mitja 
Marató Picanya-Paiporta.

Marcas espectaculares
Finalmente la climatología “deci-
dió premiar” el esfuerzo de la or-
ganización y la lluvia, y sobretodo 
el temido viento, no aparecieron, 
con lo que corredores y corredo-
ras puedieron disfrutar de una 
matinal de buenas condiciones 
para la carrera a pie. Este hecho, 
sumado al excelente nivel de los y 
las participantes hizo que en esta 
24a edición se pudieran conseguir 
unas marcas muy destacables. Mi-
guel Vázquez del club Gaes fue el 
ganador de la prueba de los 21K 
con un tiempo de 1 h, 10 minutos 
y 16 segundos mientras Marta Es-
teban del club Cárnicas Serrano, 
la mejor maratoniana española 
del momento, ganaba en mujeres 
con un marca espectacular de 1 h 
y 17 minutos con la que fulmina-
ba los anteriores récords femeni-
nos de la Quarta i Mitja.
La prueba de los 10K fue ganada 
por Pablo López con un magní-
fico tiempo de 32 minutos y 56 
segundos, mientras en mujeres la 
vencedora fue Isabel Gregori con 
un tiempo de 44 minutos y 36 se-
gundos.

Vídeo disponible a:
Por primera vez en la historia de 
la carrera, la nieve formó parte 
del paisaje de la prueba

Élite

Corrió (y ganó) la 
mejor maratoniana 

del momento
La mejor corredora española de 
maratón del momento, Marta 
Esteban, corrió, y por supues-
to ganó, la 24a Quarta i Mitja. 
Marta fue la mejor española en 
el pasado maratón de Valencia 
con una marca estratosférica 
de 2h30’47”, la novena mejor 
marca española de todos los 
tiempos y superando la mínima 
(2h33’) que se exige para correr 
en el campeonato del mundo, 
su (casi segura) siguiente cita 
con los 42k.

Repetí amb la selecció valenciana de 
bàsquet ara, en categoría infantil

També tercera edició del Corre-Cross 
el divendres 3 de març

Tal com ja va passar la temporada 
passada, la picanyera Lucía Ro-

dríguez, ha tornat a estar al Campionat 
d’Espanya de bàsquet (seleccions au-
tonòmiques) disputat a Huelva entre 
el 3 i el 7 de gener. Lucia ha competit 
enguany en categoria infantil. 
Finalment la selecció valenciana, i 
amb ella i com a peça fonamen-
tal, Lucía, ha aconseguit una molt 
meritòria medalla de bronze 
amb una derrota a les semi-
finals davant Catalunya i una 
victòria davant Aragó al partit 
pel tercer lloc.
De les més joves del torneig
Cal destacar el fet de què 
Lucia és jugadora infantil de 
primer any i, per tant, una 
de les jugadores més joves 
del torneig . Un important 
detall que ens parla de la 
gran projecció d’esta ju-
gadora que va començar 
al món de la cistella al 
club Picanya Bàsquet i que 
ara destaca (i molt) a les files 
del club València Basket i de la 
selecció valenciana.

Des    del club ciclista Picanya han decidit fer un 
pas més en el seu camí de la difusió de 

l’esport del ciclisme i han enllestit un projecte d’escola. 
Feia molts anys (pràcticament des dels anys 80) que el 
nostre poble no disposava d’una escola de ciclisme i 
cal per tant, celebrar esta iniciativa que pretén oferir 
l’oportunitat de fer les primeres pedalades a xiquetes i 
xiquets d’entre 4 i 14 anys.
Esta nova escola naix amb la intenció de promoure la 
part més lúdica del món de les dues rodes però sense 
renunciar en cap moment a poder participar en com-
peticions i curses.
De moment el primer pas o millor dit, la primera pe-
dalada, ja està feta i l’Escola del Club Ciclista Picanya 
espera als seus primers alumnes.

Cada mes de març són 
moltíssimes les 

dones, arribades de tota la co-
marca, les que participen en el 
Recreo-Cross de la Dona, una 
passejada a peu entre la Plaça 
del País Valencià i el Poliesportiu. 
Poc més de dos kilòmetres de re-
corregut que es tanquen amb un 
berenar i bona cosa de balls i bon 
humor. 
La 26a edició té lloc el divendres 
3 de març amb la tradicional ei-
xida des de la Pl. País Valencià 
a les 17.30h i recorregut fins al 
Poliesportiu de Picanya on hi 
haurà berenar, regal de sama-
rreta commemorativa i molt de 
ball i diversió.
Recollida de dorsals: del 27 de fe-
brer a l’1 de març a l’Ajuntament, 
gratuïtament.
Esta prova compta amb el fona-
mental suport de l’Associació de 
Mestresses de Casa Tyrius i el 
club d’atletisme Camesllargues.
3r Corre-Cross de la Dona
Amb l’objectiu d’oferir una cur-
sa a peu a aquelles dones que 
practiquen l’atletisme (o al-
tres esports) per tercer any, 
l’Ajuntament de Picanya, amb la 
col·laboració del club Camesllar-
gues d’atlestisme organitza el 
Corre-Cross de la Dona una cur-
sa atlètica per a dones majors de 
14 anys amb un recorregut de 4 
Km. i eixida des de la Pl. del País 
Valencià i arribada al Poliesportiu 
municipal de Picanya. Una prova 

esportiva que creix ràpidament i 
que l’any passat ja va superar la 
xifra de les 200 dones inscrites.
Regal de samarreta commemo-
rativa de la cursa per a totes les 
participants. Com en el cas del 
Recreo-Cross hi haurà berenar 
a l’arribada al Poliesportiu per a 
totes les participants.
La inscripció per al Corre-Cross, 
gratuïta i necessària, s’ha de tra-
mitar per mitjà  del web munici-
pal www.picanya.org
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