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Nou tram de  
carril bici junt 
a la sèquia de 
Faitanar

El Centre 
d’Estudis Local 
estrena nou web 
amb milers de 
fotos i documents

Premis  
“Concepción 
Aleixandre” a la 
dona científica 
valencianaDe casa en casa
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GiroscòPICA feu de Picanya la capital  
valenciana de les arts de carrer

Dotze companyies plenaren carrers i places

giroscopica.picanya.org

Tot i que l’oratge va fer 
patir l’organització 

durant tot el cap de setmana  
del 23 i 24 de març amb un 
vent molt intens i la constant 
amenaça de la pluja, finalment 
les 12 actuacions previstes en 
esta primera GiroscòPICA, Fira 
Valenciana d’Arts de Carrer, van 
poder ser disfrutades pel públic.    
Hereva de Picaarts 
GiroscòPICA naix de la llavor 
de Picaarts – Mostra d’Arts tea-
trals de carrer a Picanya- que 
començà el seu camí la pri-
mavera de 2013. Picaarts, en 
les seues cinc edicions ens va 
descobrir la versatilitat dels ca-
rrers i places del nostre poble 
per a les arts escèniques. Ara 
GiroscòPICA ha anat un pas 
més i s’ha convertit en punt de 
trobada per al món de les arts 
teatrals de carrer.

Teatre Negle Follie presentà “Immaginaria”

Cris-is presentà “Wet Floor”

Acrobàcia Mínima  
presentà “Seu-te”Atirofijo 

presentà “A s’ombra”

D’Click 
presentà “Isla”

Visitants presentà “Olea”

Representants de 26 pobles
Fins a prop de 40 tècnics cultu-
rals de 26 pobles i ciutats dife-
rents de tota la Comunitat Va-
lenciana es van aplegar fins al 
nostre poble per a conèixer de 
primera mà els 12 espectacles 
d’esta GiroscòPICA 2018 que 
va complir perfectament amb 
el seu paper d’aparador i fira 
d’arts escèniques de carrer.
Creixement
GiroscòPICA ha suposat una clara 
aposta de creixement. Ha aug-
mentat el nombre d’espectacles 
(de sis a dotze), els dies (d’un 
a dos) i també la qualitat dels 
treballs representats. Un gran 
esforç organitzatiu en el que 
l’Ajuntament de Picanya ha 
comptat amb la col·laboració de 
l’Institut Valencià de Cultura de 
la Generalitat Valenciana.

Bona resposta del públic
Tot i que el fred i el vent no anima-
ven a eixir al carrer, finalment el 
públic picanyer, i també persones 
arribades d’altres poblacions, van 
acompanyar cadascun dels espec-

tacles oferits en esta GiroscòPICA 
2018, des d’aquells destinats a un 
públic més familiar i majoritari fins 
les propostes més innovadores i 
arriscades. Així, esta Fira Valen-
ciana d’Arts de Carrer  també va 
complir amb un dels seus objec-
tius fonamentals: seduir a nous 
públics i animar el gust pel teatre 
i la creació artística. 

Prop de 40 tècnics
culturals de 26 pobles i 

ciutats de tota la  
Comunitat Valenciana 

van acudir a esta 
GiroscòPICA

Vídeo disponible a:
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APPicanya
per a mòbils

Joves

Christian Quesada “metamorfosea” una 
caseta de serveis en una peça artística
El seu tríptic sobre la relació entre  
la joventut i la vellesa ja es pot veure al Parc Europa

Formación para mejorar la  
“empleabilidad” de las personas jóvenes
Taller práctico sobre como superar una entrevista de trabajo 

De casa en casa
Podeu ampliar les  
informacions ací publicades a:
 www.picanya.org

Informació actualitzada també a:

Impressió: Gràfiques Vimar SL
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Edita:

Tel. 961 594 460
Alcalde-President: Josep Almenar
Direcció: Ajunt. de Picanya

Amb el suport per a l’ús del valencià de:
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APPicanya
per a mòbils

Christian Quesada i Laura Salido junto a su obra

Nova programació 
d’activitats destinades 
a joves
Tallers, rutes a peu i amb bici, educació am-
biental... per a descobrir la nostra comarca

Un any més els Ajuntaments integrats en la xarxa Joves.net 
(entre ells el de Picanya) oferten tot un seguit d’activitats 

adreçades al públic jove. Estes activitats tenen com a objectiu pro-
moure el coneixement del nostre entorn més proper, la nostra co-
marca, des d’un vessant jove, amb excursions, rutes, tallers... on es 
puguen descobrir valors mediambientals, culturals, patrimonials... 
dels nostres pobles.
Per a més informació podeu adreçar-vos a la Biblioteca i Centre 
d’Estudi a la Pl. Major.

L’artista picanyer Christian Quesada 
amb la col·laboració de Laura Salido 

ha desenvolupat un nou treball, anome-
nat “Metamorfosi”, de creació plàstica als 
nostres carrers.
De caseta de serveis a peça artística
En esta nova intervenció Christian i Lau-
ra han treballat sobre una caseta de ser-
veis en el Parc Europa (junt al carril bici) 
i han plantejat un treball que reflexiona 
sobre el pas del temps i la relació entre 
la joventut i la vellesa i la vida entre elles 
representada per una papallona, me-
tàfora de la metamorfosi, que obri les 
ales com una porta oberta a l’univers. 
Un proposta que reflexa alguns dels ele-
ments fonamentals de l’obra de Chris-
tian Quesada. 
Una peça més
Esta nova obra abunda en la línia d’altres 
treballs que ja podem veure als nostres 
carrers com ara el realitzat per Regina 
Quesada a la Biblioteca, o els treballs 
“Curiositat” i “El templet dels amants” de 
Giacomo Pennicchi. L’objectiu d’esta ini-
ciativa és anar proposant a l’espectador 
xicotetes intervencions murals en deter-
minats espais que milloren l’entorn urbà 
i al mateix temps la promoció de joves 
creadors i creadores locals.

http://www.soulcreatorcrew.com/

El alumnado más joven del Centro 
Municipal de Formación de Per-

sonas Adultas de Picanya recibió un ta-
ller práctico, a cargo de un técnico de 
la Mancomunitat de l’Horta Sud, para 
afrontar con las máximas garantías un 
desafío tan importante como es una 
entrevista de trabajo.
La Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud está impartiendo este tipo 
de formación, durante este curso aca-
démico, al alumnado de las Escuelas 
para Personas Adultas (EPAs) de l’Horta 
Sud. Estas charlas y talleres están des-
tinadas a dinamizar y aunar los esfuer-
zos en la comarca en materia de auto-
empleo e inserción sociolaboral de las 
personas jóvenes.

Taller en las aulas de la EPA
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De casa en casa

Mejoras en el acceso a las piscinas lúdicas 
del Polideportivo Municipal
Se ha construido un nuevo módulo que facilitará la entrada

Ampliación y otras mejoras 
para la Sala de Exposiciones

Sigue el programa de  
instalación de ascensores 

La ampliación del escenario permite crear un 
espacio polivalente en el primer piso

Tres comunidades ya tienen nuevos proyectos 
aprobados y en marcha

Nou espai a la Sala d’Exposicions

Obras de instalación de ascensor

Nuevo carril bici junto  
a la acequia de Faitanar
Permitirá también el acceso al Polideportivo  
mediante vías de prioridad para ciclistas y peatones
Ya están en marcha las 

obras de construcción de 
un nuevo tramo de carril bici en 
la zona de la acequia de Faitanar, 
en la carretera que va en direc-
ción a Xirivella cruzando la línea 
de AVE. Este nuevo carril y adap-
tación de vía permitirán la cone-
xión del actual trazado de carril 
bici con el Polideportivo y desde 
allí, de nuevo, con la red de carril 
bici local. En un futuro también 
permitirá el acceso a la red de ca-
rril bici a los núcleos urbanos al 
norte de nuestro pueblo.
Tres tramos diferenciados
El primer tramo de estas obras 
continúa el carril actual en la 

zona cruzando el vial del cono-
cido como Camino de Faitanar 
y discurre adosado a la zona sur 
del citado camino hasta el arran-
que del viaducto sobre la línea 
del corredor del AVE. Este tramo 
estará protegido del tráfico roda-
do mediante la interposición de 
jardinera. 
En un segundo tramo el carril bici 
continúa por el viaducto del AVE. 
Las obras en esta zona se limitan 
a la señalización del mismo y una 
ligera modificación de rasantes, 
con el fin de hacerlos más acce-
sibles y facilitar el entronque con 
el resto del trazado. Su desarrollo 
es de unos 370 metros.

El tramo final mide unos 1.505 
metros, y en él se realizará la 
señalización como via prioritaria 
para el tráfico de ciclistas y pea-
tones. En la actualidad es un ca-
mino rural y se transforma como 
parte de una política más amplia 
de cambio de usos de estas vías 
en el conjunto de la población. 
Esta prioridad de uso se conse-
guirá mediante la señalización 
horizontal, y la colocación cada 
cierta distancia de logos claros 
y de grandes dimensiones en el 
suelo. Además se instalarán dos 
grandes paneles informativos de 
grandes dimensiones en las ca-
beceras de este camino.

Obras de construcción del nuevo carril bici

La nueva sala 
ganará en cuanto a 
capacidad, comodi-
dad, accesibilidad y 
versatilidad de uso

Urbanisme i obres

Desde la reforma integral 
de la piscina del 

Polideportivo Municipal y su transfor-
mación en zona de piscinas lúdicas, el 
número de personas usuarias de es-
tas instalaciones ha crecido de forma 
muy significativa verano tras verano. 
Por esta razón, se ha aprovechado el 
parón invernal de la instalación para 
la construcción de un nuevo módu-
lo en la zona de acceso destinado a 
mejorar el procedimiento de venta 
de entradas y la agilidad y seguridad 
de todo el proceso. Esta mejora sin 
duda, repercutirá en una mayor co-
modidad tanto para los y las bañistas 
como para el personal que trabaja en 
la instalación.

La instalación de un ascensor supone, para una comunidad, 
una mejora fundamental de calidad de vida. Personas 

mayores, con movilidad reducida, accidentados, bebés, la subi-
da de la compra, o de un mueble... El cambio es determinante 
y absolutamente trascendental como se ha demostrado en las 
25 comunidades de nuestro municipio donde ya se han insta-
lado ascensores y elminado barreras arquitectónicas gracias al 
programa de ayudas y asesoramiento que el Ayuntamiento de 
Picanya mantiene, a través de su Oficina de Vivienda. En estos 
momentos son tres las comunidades que ya tienen aprobados 
nuevos proyectos. 
Hasta un 40% de ayudas
Desde la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Picanya además 
de animar y promover este tipo de mejoras también se ofrece ase-
soramiento en cuanto a tramitaciones, proyectos y gestión de ayu-
das. En los tres proyectos actualmente en marcha (comunidades en 
las plazas País Valencià y Mayor y en la avenida Sta. María del 
Puig) desde este servicio municipal se han gestionado ayudas 
públicas (Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno Central) por un 
importe total superior a los 108.000 euros con lo que se llega a 
cubrir hasta un 40% del presupuesto de instalación.

Nuevo módulo de acceso

Una de las mejoras significativas de las obras de renovación 
integral de la Pl. del País Valencià será la ampliación del 

escenario. El paso del tiempo había dejado el escenario un tanto pe-
queño para las necesidades actuales de los espectáculos que allí se 
desarrollan. Esta ampliación del escenario también supone un cre-
cimiento de la Sala de Exposiciones que, de esta manera, ganará un 
espacio en el primer piso de unos 70 metros cuadrados ampliando 
considerablemente el hall existente. Esta nueva zona permitirá am-
pliar el espacio expositivo (incluso ofrecer dos exposiciones diferentes 
al mismo tiempo) y también será una sala que podrá destinarse a pe-
queñas presentaciones de libros, charlas, etc...
Mejoras en la sala existente
La sala existente, la situada en el sub-
suelo también mejorará en cuanto a 
accesibilidad (con la instalación de un 
ascensor que conecta los niveles de 
subsuelo, primer piso, calle y escenario 
superior), a comodidad (construcción 
de un lavabo) y en cuanto a capacidad 
y estética con la eliminación del actual 
almacén y la creación de uno nuevo.
Con esta mejoras la Sala Municipal de 
Exposiciones crece y se adecua a las exigencias de un espacio expositi-
vo del siglo XXI sin perder un ápice de su carácter. 
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Arxiu

El patrimoni d’un poble va 
molt més enllà dels edifi-

cis singulars i les construccions 
històriques. Les imatges, els do-
cuments, les fotografies també 
són part fonamental de la his-
tòria i el patrimoni d’un poble. 
Així ho ha entès l’Ajuntament de 
Picanya que, amb el fonamental 
suport d’un grup de voluntaris 
vinculats al món de l’educació i la 
història (en este moment: Josep 
V. Fayos, Alfred Ramos, Joan Tor-
mo i Pepe Garcia), posà en mar-
xa fa temps el Centre d’Estudis 
Locals. Ara amb un gran tre-
ball de recopilació ja fet, arriba 
l’hora de que que tot este tre-
ball puga veure la llum. En eixe 
sentit, l’Ajuntament de Picanya 
ha posat en marxa una iniciativa 
completament pionera i aquest 
important arxiu de documen-
tació queda obert a la ciutada-
nia del món per mitjà del web:  
cel.picanya.org 

Una web oberta al món
Molt sovint el treball d’arxivís-
tica sol quedar tancat en cai-
xes, en calaixos o, en casos més 
moderns, en discs durs o altres 
arxius informàtics. D’estos ar-
xius se solen publicar llibres de 
curta tirada i difusió limitada. 
L’Ajuntament de Picanya ha vol-
gut donar un pas més cap a la mo-
dernitat i ha decidit plantejar que 
tots els documents reunits pel 
Centre d’Estudis Locals estiguen 
a l’abast de qualsevol persona 
interesada a qualsevol punt del 
planeta i en qualsevol moment. 
Ara ja ha finalitzant ja el treball 
de creació d’este nou espai web 
especialment desenvolupat per a 
acollir estos documents ie, d’esta 
manera, tot este material queda 
classificat, ordenat, datat i a dis-
posició de tota aquella persona 
interesada en descobrir estes 
peces que formen part de la me-
mòria del poble.  

Xarxes socials

La foto  
del divendres

Este gran arxiu de la memòria 
gràfica del nostre poble també 
té el seu espai per mitjà de les 
xarxes socials municipals en una 
iniciativa pionera. Cada diven-
dres l’Ajuntament de Picanya 
publica als seus perfils de Fa-
cebook i Twitter una d’estes 
imatges amb la informació 
disponible i invita a veïns i 
veïnes a fer els seus comen-
taris o aportar la informació 
complementària de la que 
disposen. Estes imatges 
són vistes (i disfrutades) 
cada divendres per milers 
de persones cosa que ani-
ma a l’aportació de noves 
imatges i documents a 
este Centre d’Estudis Lo-

cals que creix cada dia.cel.picanya.org

Nou web del Centre 
d’Estudis Locals
Més de 2.000 fotografies antigues  
(i molts altres documents) a l’abast del món

1  1934. Primera Falla a Picanya
2  1977. Concurs de paelles 
3  1986. Pas a nivell
4  1956. Estora del Corpus
5  1952. Clavariesses
6  1949. Viatge a Requena
7  1929. Dipòsit de l’aigua
8  1970. Quiosc al carrer València
9  Anys 70, carrer Sèquia

10 1983. Edifici de la Biblioteca

5

1 

3

6

7

8

10

Més que fotografies
Esta nova web del Centre d’Estudis Locals, 
a l’abast de totes i tots, conté no sols fo-
tografies (ja en disposa de més de 2.000), 
també recull documents com ara cartells, 
fullets, programes… Altre apartat ben 
significatiu és l’hemeroteca, en ell es 
poden trobar publicacions de tot tipus 
relacionades amb Picanya, des de pro-
grames de festes a publicacions de les 
escoles, publicacions municipals, etc… 
En l’apartat bibliografia trobem lli-
bres, articles i escrits relacionats amb 
el poble (més de 80 elements mostra 
ja esta secció). Un últim apartat ano-
menat “Autors i autores locals” recull 
publicacions (bàsicament llibres) fets 
per persones del poble de Picanya: 
escriptors i escriptores, il·lustradors… 
un material molt divers però unit per 
l’autoria local.

9

4
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L’oratge exigí el màxim esforç  
de comissions i Junta Local

Dies intensos de Falles

El mes de març no va oferir la seua millor 
cara a les Falles de 2018. Vent intens, 

fred i, fins i tot, episodis de pluja van fer que el 
programa faller es vera en constants dificultats. 
Malgrat estes incomoditats, l’intens treball de 
les tres comissions picanyeres amb la Junta Lo-
cal al capdavant va permetre disfrutar de tots 
els actes del calendari faller, des de la Cavalcada 
del Ninot a la Cremà (en una nit de fred intens).  
Canvi d’escenari
Les obres de reforma de la Plaça del País Valen-
cià també van obligar a alguns canvis i actes com 
ara la Cridà o el lliurament de premis van haver de 
traslladar-se a la Plaça Espanya. 
Superades totes les dificultats, el fet és que pican-
yeres i picanyers van poder disfrutar un any més 
d’unes magnífiques Festes Falleres.

13a edició del  
Maig Literari de Picanya
Carme Riera rebrà el premi “Llig Picanya”

Andrea Chust i Marta Sabido  
durant l’Acte de la Cridà

Lliurament de premis

Terrasses a ple rendiment

Premis a les millors tapes

Xerrada formativa

Cultura

Responsabilitat

La policia local formà 
als escolars sobre l’ús de 

la pirotècnia
Un any més, amb la proximitat de les Festes 
Falleres els agents de la Policia Local de Pican-
ya han desenvolupat una sèrie de xerrades 
formatives sobre l’ús de material pirotècnic a 
l’alumnat de les escoles del nostre poble.
Estes xerrades es desenvoluparen amb una 
primera part de caràcter teòric i una segona 
part de tipus pràctic on l’alumnat fa servir dife-
rents artefactes pirotècnics sota la supervisió 
dels agents.

Formación universitaria  
para mayores de 50 años
Nuevo convenio con Florida Universitaria

El Ayuntamiento de Picanya ha suscrito un nuevo convenio de 
colaboración con la Universidad de los Mayores de Florida Uni-

versitaria para el fomento de la formación de los mayores de nuestro 
municipio. Con este convenio se pretende dar respuesta a las personas 
mayores de 50 años que desean ampliar su cultura y formación, como 
parte fundamental de su desarrollo personal.
Amplio abanico formativo
Durante el curso académico, la Universidad de los Mayores ofrece un 
amplio calendario de actividades, clases, conferencias, visitas culturales 
y ciclos de debate. Para obtener el título oficial propio de Florida Uni-
versitaria el alumnado sólo tiene que superar este curso de formación 
y asistir a las clases.

Celebrada la  
11ª PicaNYAM!
17 locales participaron en 
esta nueva ruta de la tapa

El fin de semana del 23, 24 y 25 de 
marzo se celebró la 11ª edición de la 

PicaNYAM! Ruta de la Tapa por Picanya. En 
esta ocasión fueron 17 los bares y restau-
rantes que quisieron participar y ofrecer lo 
mejor de sus cocinas en formato tapa.
Premis a les millors tapes
Com en altres edicions anteriors, en esta 
passada 11a edició de la PicaNYAM! Ruta 
de la tapa també es feu la votació popular 
per a triar les millors tapes.
Escrutats els més de 1.200 vots emesos, 
el primer premi ha estat per a Bar Canari i 
la seua tapa “Minichivito Canari”. En la 2a 
posició, ha aconseguit el seu primer guar-
dó el Bar Restaurant Bon Appetit amb la 
proposta “Tostada de carne de caballo”. 
Finalment, en tercera posició, van empa-
tar el bar Las Palmeras amb la seua “Sar-
dina a la media sal” i l’Hostal Nova Pican-
ya amb la seua especialitat “Carrillada en 
salsa de vino”.

Firma del convenio

Comerç

Un any més, Maig tornarà a ser el mes de les lletres al nos-
tre poble.  Ací teniu el programa d’activitats d’este “Maig 

literari 2018” on hi haurà presentacions de llibres, converses, tro-
bades... i com és habitual lliurament del premi “Llig Picanya” que 
enguany reconeixerà la trajectòria de Carme Riera.

03/05/2018 -18.30h
SALVA ALEMANY ens presentarà la seua novel·la policíaca Alacrán
Presenta: Mar Sauret

08/05/2018
18.00h - Inauguració del PASSEIG DE LES LLETRES (Av. Sanchis Guar-
ner, darrere de l’Ajuntament) amb la presència de la DG de Cultura i 
Patrimoni Carmen Amoraga.
18.30 h - Conversa amb CARMEN AMORAGA en què ens parlarà de la 
seua novel·la Basta con vivir.
Presenta: Julia Ruiz.

15/05/2018 - 18.30h 
LLIURAMENT DEL PREMI LLIG PICANYA
a l’escriptora CARME RIERA.
Preludi musical amb “De Soprano y Arpa”
que interpretaran DOUCES MELODIES.
Presenta: Angèlica Morales.
Accés amb invitació (*).
17/05/2018 - 18.30h 
Trobada amb l’escriptora i pedagoga MERCÉ VIANA. 
Presenta: Alfred Ramos. 

23/05/2018 - 18.30h 
Lliurament de la 13a edició dels PREMIS DE POESIA CAMÍ DE LA 
NÒRIA. Presentació del llibre recopilatori dels 10 ANYS DE PREMIS 
amb l’impuls de l’Associació de l’Escola d’Adults i RECONEIXEMENT 
AL POETA LLUÍS ALPERA.
Presenta: Albert Dasí.
Bases completes dels premis al web municipal www.picanya.org
Accés amb invitació (*).

28/05/2018 - 18.30h
Encontre amb GEMMA PASCUAL en què 
també ens parlarà dels seus llibres Marina i 
L’últim vaixell. 
Presenta: Juli Avinent. 
(*) Les invitacions es podran arreplegar a l’Ajuntament  
      de Picanya i a la Biblioteca fins al 10 de maig

TALLER DE CREACIÓ LITERÀRIA
Impartit per l’escriptor Vicente 
Marco Aguilar.
Els dilluns 7, 14, 21 i 28 de maig,
de 17.30 h a 20.30h, al Centre 
de Persones Majors.
Inscripció a la Biblioteca fins al 
27 d’abril. 
Places limitades.
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David Sandoval

Duna Roda

Actividades para Personas Mayores
David Sandoval nou presi-
dent de Greenpeace España

A destacar Majors

Taller de teatro
Seguimos con la temporada de 
teatro para preparar la nueva 
obra que representará el grupo 
“Fent Teatre”.
Plazas: 15 personas. Horario: de 
10.00 a 12.00h
Lugar: Centro de Personas 
Mayores.
Días: 
- 12, 19 y 26 de enero
- 2, 9, 16 y 23 de febrero
- 2, 9 y 23 de marzo
- 20 y 27 de abril
- 4, 11, 18 y 25 de mayo
- 1, 8, 15, 22 y 29 de junio

FEBRERO
Taller de tejas I 

Cada persona aportará su ma-
terial.
Plazas: 20 personas.
Lugar: Centro de personas 
Mayores.
Días: 6, 13, 20 y 27 de febrero. 
Horario: 16.30 a 19.30h

Encuentro Comarcal en Alcàsser
Día: 7 de febrero.
Salida en autobús desde la puer-
ta del colegio Baladre.
Hora: 9.40h

Taller lectura 
Reunión del grupo “Amigos de la 
literatura” para comentar la no-
vela de Carmen Amoraga “Basta 
con vivir”
Día: 27 de febrero.

Visita guiada al Museo de Bellas 
Artes de Valencia

Día: 28 de febrero 

MARZO
Recreo Cross de la Dona

El viernes día 2 de marzo se 
celebrará el Recreo Cross de la 
dona.

Taller de tejas 2
Días: 13, 20 y 27 de marzo
Horario: de 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de personas 
mayores.

Encuentro Comarcal al Barrio del 
Cristo

Día: el miércoles 7 de marzo.
Salida: desde la puerta del C.P. 
Baladre.
Hora: 9.40h

Charla: Envejecimiento activo I
Promoción de una buena cali-
dad de vida y prevención de la 
dependencia.
Día: 14 de marzo
Hora: 11.00h en el Centro de 
personas Mayores
Por Pedro José Pinza Pérez 

Visita a la Escuela Infantil “La 
Mandarina”

Elaboraremos monas de pascua 
y cantaremos canciones tradi-
cionales de pascua.
Día: 22 de marzo.
Hora: 9.45h en la puerta de la 
guardería.

ABRIL
Taller “Fet a mà”

Manualidades para vender en el 
Rastro Solidario.
Días: 10, 17 y 24 de abril de 
16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Personas 
Mayores
Puede venir a colaborar cual-
quier persona. Tiene que traer 
su kit de costura: tijeras, agujas, 
dedal, hilos… 

Encuentro Comarcal en Paiporta
Día: 25 de abril.
Hora: 9.45h desde la puerta del 
Centro de Personas Mayores 
para ir andando al Polideportivo 
de Paiporta.
Regreso a Picanya 13.00h
Allí se realizarán diversos ejerci-
cios junto a los otros municipios 
participantes.

MAYO
Taller “Fet a mà”

Continuaremos con las manuali-
dades para el Rastro Solidario.
Días: 8, 15, 22 y 29 de mayo
Hora: de 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Mayores.

Caminata por el Río Turia.
Día: 9 de mayo
Hora: 9.45h en la parada del 
metro de Picanya.
Regresaremos a partir de las 
13.00h
Llevar agua, calzado y ropa có-
moda y gorra (por si hace sol).

MAYO
Charla: Envejecimiento activo II

Promoción de una buena cali-
dad de vida y prevención de le 
dependencia.
Día: 17 de mayo
Hora: 11.00h en el Centro de 
Personas Mayores
Por Pedro José Pinza Pérez, 
Médico de Familia del Centro de 
Salud de Picanya
Sorteo: por parte del Ayunta-
miento de un tensiómetro y una 
cesta de fruta entre las personas 
asistentes a la charla.

Rastro Solidario
Dia: 27 de mayo
Plaza Mayor de Picanya, de 
10.00h a 14.00h.
Participación de las Personas 
Mayores en el Rastro Solidari.

JUNIO
Taller: Manualidades para bebés                                                                                                                                 

Días: 5, 12 y 19 de junio.
Hora: de 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Personas 
Mayores.

2º Memorial Vicent Pastor 
Pabellón de Picanya
Día: 7 de junio
Hora: 10.00h concentración en 
el Pabellón
Todos los municipios participan-
tes realizarán distintas coreo-
grafías.

JULIO
Representación de teatro:  
Actuación de Balla-Picanya

El grupo de teatro “Fent teatre” 
de personas mayores del Ayun-
tamiento de Picanya, represen-
tará su nueva obra: “De bares”
Escenas ambientadas en un bar, 
donde diferentes personajes se 
encuentran para contarnos sus 
alocadas y divertidas historias.
Día: 3 de julio, martes.
Hora: 18.00h
Lugar: Centre Cultural.

ACTIVIDADES PERMANENTES
CURSOS DE GIMNASIA  
DE MANTENIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la 
edad para mejorar o mantener la 
condición física.
Inscripción: Máximo 30 personas 
por grupo.
Lugar: Centro de Mayores.
Cinco cursos de lunes a jueves.
- Lunes y miércoles de 10.30 a 
11.30h. Nivel apto para todas las 
personas.
- Lunes y miércoles de 11.30 a 
12.30h. Nivel apto para personas 
que se mueven con soltura. Las 
clases se centran exclusivamente 
en coreografías de diversos y 
variados bailes en línea.
- Martes y jueves de 10.30 a 
11.30h. Nivel apto para todas las 
personas.
- Martes y jueves de 11.30 a 
12.30h. Nivel apto para todas 
las personas. Nivel apto para 
personas que se mueven con 
soltura. Las clases se centran 
exclusivamente en coreografías 
de distintos bailes en línea.
- Lunes a jueves de 12.30 a 
13.30h. Este nivel va dirigido a 
personas con necesidad de gim-
nasia adaptada.

TALLER MANUALIDADES 
En este taller se realizarán diver-
sas manualidades. En el presente 
curso se van a  confeccionar tejas, 
botes de metal adornados con la 
técnica de decoupage y variadas 
manualidades para bebés.
Este taller va dirigido a personas 
mayores de 65 años y/o pen-
sionistas y empadronadas en 
Picanya.
Duración del taller: de enero a 
junio 2018.
Horario: de 16.30 a 19.30h
Días: lunes y miércoles.

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

Febrero/julio 2018

El picanyer David Sandoval és el nou president de Greenpeace 
Espanya. Fou triat a l’assemblea anual d’esta reconeguda ONG 

internacional de defensa del medi ambient. 
David Sandoval, veí de Picanya, de 49 anys, és advocat de professió, 
llicenciat en Dret, també compta amb un màster en Gestió Adminis-
trativa i és tècnic en Gestió de Recursos Naturals i Paisatge. Entre les 
seues prioritats, com a nou president de Greenpeace Espanya, desta-
quen les d’avançar cap a un model energètic basat en les renovables 
i la descarbonització del sistema, la recuperació de l’espai democràtic 
perdut en els últims anys per la societat, la promoció de la pau, acon-
seguir un consum més responsable amb la reducció de l’ús de plàstics 
i del consum de carn, i promocionar el respecte de la biodiversitat i els 
entorns naturals.

Duna Roda Boluda, picanyera i formada en valencià a les 
aules de l’Escola Gavina i l’IES Enric Valor del nos-

tre poble, és doctora en geologia. Ara, a anteriors èxits com una 
beca per a cursar l’últim any de la carrera a la University of Califor-
nia Santa Cruz, una beca de l’Obra Social La Caixa per a estudiar el 
màster en Geociència del University College de Londres, la beca de 
doctorat a l’Imperial College London i els seus treballs a Califòrnia, 
els Andes o Nova Zelanda, ha sumat la molt reconeguda Beca Marie 
Curie de la Unió Europea. 
Beques Marie Curie
La Marie Curie és una molt prestigiosa beca que dóna la Unió Eu-
ropea per a fomentar la formació i experiència investigadora dels 
doctors joves més prometedors, i la mobilitat i transferència de co-
neixement entre investigadors a Europa. Cada any es presenten uns 
9.000 doctors de totes les àrees de coneixement. Es premia la com-
binació de la qualitat i el potencial dels investigadors de convertir-
se en líders en la seua àrea d’investigació, i la qualitat i el potencial 
dels projectes per a fer avanços significatius i innovadors dins de la 
seua àrea de coneixement. Es tracta d’un dels premis més presti-
giosos que pot obtenir un investigador postdoctoral a tota Europa.
A l’elit investigadora europea
Duna Roda desenvolupa el seu treball al GFZ Potsdam, el Centre de 
Recerca Alemany de Geociències, un referent mundial on treballen 
prop d’un miler de científics. El seu projecte “LandFlux”, utilitza un 
tipus d’isòtops que s’acumulen en les roques com a resultat de la 
radiació còsmica per a estudiar la freqüència d’esllavissaments. Els 
esllavissaments són un dels fenòmens naturals més perillosos: en-
tre 2004 i 2010 van matar més de 30.000 persones arreu del món, 
i el 4 % de la població europea viu a zones de risc d’esllavissament.
Ara, amb la beca Marie Curie sota el braç la picanyera Duna Roda 
Boluda se situa a l’elit de la investigació científica europea i treba-
llarà per a continuar desvetlant els misteris que encara amaguen, 
obstinadament, les pedres.

Duna Roda obté una de les 
beques Marie Curie de la UE
Cada any més de 9.000 doctors de  
totes les àrees del coneixement  
aspiren a estes prestigioses beques
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La font i la façana  
de l’Ajuntament 
s’iluminaren en color  
violeta el dia 8 de març

Dones

Julia Ruiz recull el premi 
de mans de la Consellera

Xerrades, presentació de llibres, art, cinema... per a 
avançar en el camí real de la igualtat entre dones i homes

Com cada any al vol-
tant del 8 de 

març, l’Ajuntament de Picanya 
amb la col·laboració de diferents 
entitats locals, va organitzar tot 
un seguit d’actes destinats  amb 
l’objectiu de reivindicar la igual-
tat entre dones i homes. 
El programa va recollir propos-
tes diverses, fruit de les apor-
tacions, inquietuds i preocupa-
cions col·lectives en els diversos 
àmbits socials: oci, esport, arts, 
ciència i política. 
Dones i ciència
Este 2018 les activitats al voltat 
del 8 de març miraren especial-
ment cap al món de les dones 
científiques, així les activitats 
es van obrir el dimarts 27 de 
febrer amb la xerrada “Dones al 
capdavant de l’equip de trans-
plantaments de l’Hospital Dr. 
Peset”. Una taula redona que 
comptà amb la participació de: 
Susana Sancho (Metgessa de la 
UCI); Mª Jesús Lidón (Infermera 
de Diàlisi); Ana Ávila (Metgessa 
de Nefrologia); Maria Ferrando 
(Metgessa d’Urgències) i Nerea 
Buceta (Metgessa de la UCI). 
El 6 de març es va projectar la 
pel·lícula “Figuras ocultas” que 
narra la història mai explicada 

de tres brillants dones científi-
ques afroamericanes que van 
treballar a la NASA al comença-
ment dels anys seixanta.
Finalment el dimecres 7 de març 
es presentaren els Premis “Con-
cepción Aleixandre” a la dona 
científica valenciana en un acte 
conduït per Capitolina Diaz Mar-
tínez, catedràtica de la Facultat 
de Ciències Socials de la UV i 
que comptà amb la participació 
de María Amaya Aleixandre de 
Artiñano, familiar de Concep-
ción Aleixandre i catedràtica de 
Farmacologia de la Facultat de 
Medicina de la UCM.
Dones i llibres
El dijous 1 de març es presentà 
el llibre: “LA VIOLÈNCIA POLÍTI-
CA CONTRA LES DONES (1936-
1953)” A càrrec d’Antoni Simó 
Rosaleny i Ricard Camil Torres 
Fabra i el dilluns 12 el llibre “Lla-
madas sordas” a càrrec de la 
seua autora Carolina Taravilla.
Dones i lleis
En estos dies de les dones tam-
bé s’aprofità per a parlar de te-
mes legals. El dilluns 5 de març  
Rosa Guiralt Fiscal delegada de 
Violència de Gènere de València 
va parlar sobre la custòdia com-
partida.

Activitats al voltant del 8 de març

S’atorguen dos 
premis amb una 
dotació de 1.000 
i 2.000 euros per 
a les categories 
local i Comunitat 
Valenciana

Julia Ruiz premi de la  
Generalitat Valenciana

Premis “Concepción 
Aleixandre a la Dona 
Científica Valenciana”
L’objetiu és visibilitzar i promoure la  
participació de les dones al món científic

L´Ajuntament de Picanya ha decidit convocar dos premis a do-
nes científiques vives, per a visibilitzar i reconèixer els mèrits 

de les dones científiques a la Comunitat Valenciana i al nostre poble. 
El nom dels premis “Concepción Aleixandre” fa homenatge a una 
dona nascuda a l´any 1862 que va saber combinar la medicina, en 
l’especialitat de ginecologia, amb la pedagogia; que fou inventora, 
activista, feminista i sufragista. Una vertadera pionera en la ciència 
i en la vida.
Les contribucions de les dones han estat oblidades i negades en la 
ciència. “(...) els Premis Nobel, segurament són els premis científics 
més importants a nivell global. Des de 1901 a 2013, més d’un segle, 
s’ha guardonat amb un Premi Nobel a 876 persones, de les quals 
832 són homes (94’98%) i sols 44 dones (Marie Curie el va obtindre 
en dues ocasions). És a dir, les dones premiades en els Nobel re-
presenten un escàs 5’02%. Trenta-vuit de les quaranta-quatre dones 
premiades es concentren en els Nobel de la Pau, Literatura, Medi-
cina i Fisiologia, àrees tradicionalment associades al que és femení. 
(...)”. Extret de “Las mujeres en los premios 
científicos en España 2009-2014”, estudi re-
alitzat per Lydia González Orta i dirigit per 
Capitolina Díaz Martínez y Araceli Gómez 
Ruiz, de la Asociación de Mujeres Investiga-
doras y Tecnólogas (AMIT) 
Motivació
El 7 de març de l’any 2017 l’Ajuntament 
del nostre poble, en col·laboració amb la 
Universitat de València, va realitzar una 
taula redona de dones científiques, que va 
donar mostra del treball quotidià de do-
nes professionals en diferents camps de la 
ciència. La gran acollida entre el públic de Picanya, ha inspirat la 
idea de premiar a una dona científica valenciana i, a altra dona 
estudiant de ciències i vinculada al poble de Picanya. Aquests 
“Premis Concepción Aleixandre” pretenen reconèixer i valorar les 
aportacions fetes per les dones valencianes dedicades a la ciència 
i motivar altres dones a estudiar, emprendre i treballar en l’àmbit 
de les ciències. 
Dotació
Estos premis volen significar un reconeixement públic i millorar la 
visibilitat del treball realitzat per la dona en la ciència.  Les premia-
des obtindran un GUARDÓ commemoratiu més  1000€ (mil  eu-
ros) en la categoria LOCAL i  2000€ (dos mil euros) en la categoria 
COMUNITAT VALENCIANA. S’espera que les premiades acudisquen 
en persona a l’acte de lliurament del premi i facen una presentació 
divulgativa de les seues aportacions en l’àmbit de la ciència.
Les bases completes i el formulari de participació es troben dispo-
nibles al web municipal: www.picanya.org

Art al carrer

Una edició  
més jove

Per sisé any consecutiu, entre 
el 3 i el 26 de març, l’associació 
“Dones de Picanya” amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Picanya posà en marxa una 
nova edició de la mostra “Art al 
Carrer”. Un any més, diferents 
balcons del centre històric foren 
suport per a la mostra de peces 
artístiques que ens conviden a 
reflexionar sobre la igualtat en-
tre homes i dones.
En este 2018 la diferència l’ha 
marcada la incorporació dels 
treballs de l’alumnat de 1r i 2n 
de Batxillerat de l’IES Enric Valor 
cosa que ha suposat una mirada 
més jove. 

La periodista picanyera Julia Ruiz ha rebut el Premi “Habitatge, 
mobilitat i urbanisme amb perspectiva de gènere” en la mo-

dalitat de mitjans de comunicació. Este premi està convocat per la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i 
vol reconèixer el treball d’institucions o professionals que, des dels 
seus diferents àmbits, ajuden a difondre les iniciatives públiques amb 
l’objectiu d’avançar en la igualtat entre dones i homes. Amb este pre-
mi el jurat ha volgut posar en valor els treballs publicats per Julia Ruiz 
al diari Levante. 

Homenatge a les dones majors

Xerrada de l’equip del Dr. Peset

Xerrada sobre custòdia compartida
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Juniors 2001 del club Picanya Bàsquet

CF Benimar Picanya

El grup a l’estació de La Molina

Participants al 27é Recreo-Cross de la Dona
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Esports

Prop de 2.000 participants al 
27é Recreo-Cross de la Dona 
Quinze pobles de l’Horta Sud van tindre representació

El passat divendres 2 de 
març tingué lloc la 27a 

edició del Recreo-Cross de la 
Dona. Una activitat, a mig camí 
entre l’esport i la festa, on milers 
de dones de tota la comarca de 
l’Horta Sud es troben per a dis-
frutar i compartir la vesprada en 
este recorregut a peu organitzat 
anualment al voltant del 8 de 
març, dia internacional de les 
dones. Enguany,  el recorregut 
ha variat amb motiu de les obres 
de la plaça del País Valencià i 
l’eixida tingué lloc a l’Avinguda 
Generalitat Valenciana.  Poc més 
de dos kilòmetres de recorre-
gut portaren les quasi dues-mil 
dones fins al poliesportiu on un 
berenar, bona cosa de balls i bon 
humor van tancar la jornada 
Esta cursa està organitzada per 
l’Ajuntament de Picanya amb el 
suport de l’Associació de Mes-
tresses de Casa Tyrius,  el club 
d’atlestisme Camesllargues la 
Penya Ciclista Tarazona i Caixa 
Rural de Torrent.

Els juniors 2001 del Picanya  
Bàsquet són campions de lliga

Viatge a la neu per  
a aprendre a esquiar

El CF Benimar Picanya 
guanya la lliga

Ascendeixen de categoria i jugaran en  
Preferent la temporada vinent

Cent deu escolars viatgen al Pirineu

El diumenge 11 de març amb una espectacular victòria per 73 
- 39 davant el segon classificat, els juniors de primer any del 

club Picanya Bàsquet es van fer, matemàticament, amb el títol de 
campions de lliga en categoria junior zonal. Este títol, a més supo-
sa també l’ascens a categoria preferent per a la temporada vinent 
a tan sols un pas de la màxima competició del bàsquet junior a la 
Comunitat Valenciana.
Quasi dos mesos abans del final
Els picanyers han aconseguit el títol amb una espectacular actua-
ció amb 19 victòries per cap derrota en el que va de temporada, 
cosa que els ha permès celebrar la victòria quan encara faltaven 
cinc jornades per a acabar esta lliga 2017-2018, que ja deixa un 
nou gran títol oficial a les vitrines del Picanya Bàsquet.

Com cada dos anys, des del Servei Municipal d’Esports 
de l’Ajuntament de Picanya amb el fonamental su-

port dels Centres Educatius del nostre poble, s’organitzà, a finals 
de gener el viatge a la neu.
En este 2018 han estat cent deu els i les escolars dels centres Au-
siàs March i Baladre que viatjaren fins a l’estació de La Molina 
als Pirineus. Esta xifra suposa un rècord de participació en esta 
activitat que tracta d’apropar als nostres xiquets i xiquetes a un 
element com la neu (i l’alta muntanya) tan poc habitual a les nos-
tres terres.

Amb 24 victòries en 25 partits disputats i quan encara 
falten vàries jornades per al final de lliga, l’equip 

amateur (equip sènior) del CF Benimar-Picanya s’ha fet amb el 
títol de campió de lliga. Un primer èxit per a este equip creat esta 
temporada que, de ben segur, no serà l’últim.

Vídeo disponible a:

Cicle-passeig any 2017

Nuria Garrido (a la dreta 
de roig) al pòdium

Bronze al campionat 
autonòmic de karate
El passat 24 de febrer el Palau d’Esports de 

Benidorm va acollir la celebració de la final 
de la lliga autonòmica de la Federació de Karate 
de la Comunitat Valenciana 2017-2018. 
D’entre els i les representants del karate pican-
yer l’actuació més destacada fou per a la xiqueta 
Nuria Garrido Valls que va aconseguir la medalla 
de bronze en la modalitat de kumite (lluita) de 
categoria infantil femení. A un pas del pòdium 
(quarta posició) quedaren  Álvaro Benita i Javier 
Leal en la modalitat kata cadet.

Nova edició del cicle-
passeig per l’Horta
El diumenge 6 de maig se celebrarà una 

nova edició del Cicle-Passeig comarcal per 
l’Horta. L’eixida tindrà lloc des del Parc Jove a les 
10.00h i per a participar sols cal tindre més de 
6 anys (els menors d’eixa edat han d’anar en la 
cadireta de la bici d’un adult), i dur bici en bones 
condicions i casc. El recorregut serà de 12 Km. 
per la zona dels Horts fins al parc de les Barra-
quetes (Catarroja) on ens trobarem amb altres 
participants d’altres pobles i se sortejarà una bici.

Atletisme

4t Corre-Cross 
de la Dona

Per quart any, l’Ajuntament de 
Picanya, amb la col·laboració del 
club Camesllargues d’atlestisme 
també va organitzar el Corre-
Cross de la Dona una cursa at-
lètica per a dones majors de 14 
anys amb un recorregut de 4 Km. 
i arribada al Poliesportiu munici-
pal de Picanya. Hi hagué regal de 
samarreta commemorativa de la 
cursa per a totes les participants 
i berenar a l’arribada al Polies-
portiu per a les prop de 70 dones 
participants.

Vídeo disponible a:


