
Pàg. 3 Pàg. 7 Pàg. 8
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Polígonos 
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La Sala d’Exposicions obri renovada,  
ampliada i amb el nom de Carmen Alborch
S’ha creat una sala superior, millorat l’accessibilitat amb la instal·lació  
d’un ascensor i s’han construït un lavabo i un nou magatzem

La neboda de Carmen Alborch, va cloure la seua 
intervenció a l’acte d’inauguració de la nova 

Sala d’Exposicions amb la frase, referida a Carmen 
Alborch “No nos olvidemos nunca de su sonrisa. Era 
su forma de afrontar la vida”. Ara, a la renovada Sala 
d’Exposicions de Picanya el primer que veiem quan hi 
accedim és el somriure de Carmen Alborch i una fra-
se seua, pronunciada en una de les darreres entrevis-
tes que va concedir: “Sabíamos que todo estaba por 
hacer en el mundo de la cultura, de las libertades, de 
la igualdad, y eso te daba energía para seguir e inten-
tar cambiar las cosas.”    
Una dona molt vinculada al nostre poble
Per acord unànim de tots els grups presents al Ple 
Municipal, la Sala Municipal d’Exposicions, en esta 
nova etapa, durà el nom de la que fou Ministra de 
Cultura, escriptora i lluitadora per la igualtat i les 
llibertats, Carmen Alborch. Amb este reconeixement 
el nostre poble vol agraïr l’especial vinculació de 
Carmen al poble de 
Picanya, un poble 
del que sempre es 
declarà admiradora 
i al que sempre vam 
poder comptar amb 
la seua presència 
i complicitat per a 
qualsevol acte. Així 
vam disfrutar de la 
seua companyia en 
activitats relaciona-
des amb el món de la literatura, de la lluita per la 
igualtat de les dones, en inauguracions... 
ara serà la nostra sala d’exposicions, un 
espai vinculat a la cultura i a l’art, qui 
recordarà al nostre poble a esta dona 
exemplar.

El somriure de  
Carmen Alborch

Amb nom propiEl dijous 5 de desembre de 2018 tin-
gué lloc l’acte d’inauguració de la 

renovada Sala Municipal d’Exposicions 
“Carmen Alborch”. Esta inauguració va 
comptar amb la presència de diferents au-
toritats com ara el Conseller d’Economia 
de la Generalitat Valenciana Vicent Soler 
o l’ex-alcalde de Picanya i Diputat al Con-
grés, el picanyer, Ciprià Ciscar d’entre al-
tres. També, molt especialment, cal des-
tacar la presència de la família de Carmen 
Alborch que va voler donar les gràcies pel 
fet que, a partir d’ara, esta Sala Municipal 
d’Exposicions reba el nom de l’ex-ministra 
de cultura, escriptora i lluitadora per la 
igualtat i les llibertats Carmen Alborch.
Més gran, més moderna i més accessible
La renovada Sala d’Exposicions ha guanyat 
un nova zona superior, una nova sala que 
implica una important ampliació de l’espai 
expositiu. A més, s’ha fet completament 
accessible amb la instal·lació d’un ascensor 
que connecta l’escenari, el nivell del carrer 
i els dos nivells de la Sala d’Exposicions. 
Estes obres també s’han aprofitat per  
a la construcció d’un lavabo i un nou 
magatzem tot i aprofitant una xicoteta 
cova que formava part de l’antic celler. 
Això ha permés recuperar per a la sala 
l’espai ocupat per l’antic magatzem i la 
distribució original de la sala. 
El resultat final és una sala molt més gran, 
completament accessible i multiusos que 
permetrà acollir exposicions de major ta-
many (fins i tot dues exposicions alhora) 
i també esdeveniments de xicotet format 
com ara presentacions de llibres, xerra-
des, etc.

Mostra d’indumentària tradicional 
La renovada sala va obrir les seues portes amb una ben inte-
resant mostra d’indumentària tradicional a càrrec del grup 
picanyer de folklore Realenc anomenada “A mudar-se!!! 
Indumentària valenciana dels segles XVIII i XIX”. En esta 
exposició, el Grup de Danses Realenc ens mostra distintes 
interpretacions per al terme “mudar-se” des de finals del 
segle XVIII fins a principis del XX. Peces antigues i noves que 
s’allunyen de representar una uniformitat, per intentar re-
flectir qui eren i com vivien els nostres avantpassats, com 
buscaven oferir als altres la millor imatge de si mateixos. 
35 anys del grup de Danses Realenc
Esta mostra, la primera de la nova etapa de la Sala 
d’Exposicions, també ha servit per a celebrar els 35 anys 
del club de danses tradicionals Realenc. Un grup que ha 
esdevingut tot un referent del folklore valencià i de la vida 
cultural del nostre poble des de la seua creació a l’any 1983.

Accés a la sala

Inauguració

Exposició

Mostra d’indumentària

Nova sala superior

Sala inferior amb el nou  
ascensor i nou lavabo al fons

Vídeo disponible a:



De casa en casa

2

Núm. 132 
gener 
2019

pàg.

Pi
ca

ny
a 

ut
ili

tz
a 

pa
pe

r 
   

   
re

ci
cl

at

APPicanya
per a mòbils

Joves

Noves portes a la sala  
de menuts i menudes

Les finestres de la Sala  
d’Estudi han estat substituïdes

Noves portes i finestres milloren  
la insonorització de la Biblioteca
S’ha aïllat la sala de menuts amb una nova porta  
i s’han substituït les finestres de la sala d’estudi  

Xerrades sobre hàbits saludables  
per a joves a l’IES Enric Valor
Diversió, noves tecnologies, sexe, salut emocional... 

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

Tot i continuant amb els 
treballs de millora de 

l’aïllament acústic de la Bibliote-
ca i Centre d’Estudi s’ha procedit 
a la instal·lació d’una porta en la 
zona d’accés a l’àrea per a me-
nudes i menuts. En la línia de la 
instal·lada al primer pis, este tan-
cament té com a objectiu reduïr 
la contaminació acústica entre 
les diferents plantes de l’edifici.

Millores també a la sala d’estudi
Els treballs de millora han con-
tinuat amb la sustitució de les 
antigues finestres de la façana 
sud de la sala d’estudi (de fusta 
i vidres normals) per altres 
d’alumini i vidres aïllants que han 
permés  reduïr de forma molt 
significativa el nivell del soroll 
que arriba des del carrer a la sala 
d’estudi en el pis superior.

Un any més des de l’Ajun-
tament de Picanya 

s’ha volgut posar en marxa la 
campanya “Practica salut” per 
a l’alumnat de l’IES Enric Valor 
durant el mesos d’ octubre, no-
vembre i desembre.
Esta campanya de la Xarxa joves.
net intenta potenciar entre el 
jovent pràctiques positives que 
fomenten estils de vida saludable, 
fonamentalment en el temps 
d’oci i temps lliure, i contribuir a 
promoure entre els adolescents 

una consciència crítica davant de 
les conductes de risc.
Enguany s’estan treballant a les 
aules les següents temàtiques;
“Practica salut amb les pantalles” 
per a evitar un ús abusiu i 
l’addicció a les pantalles: mò-
bils, internet i videojocs.
“Practica salut emocional“ que 
pretén oferir una possibilitat 
d’adquirir habilitats i compe-
tències en la utilització.
“Practica salut quan fases sexe” 
amb respecte, la importància 

del preservatiu en la prevenció 
d’embarassos, malalties de 
transmissió sexual. Tolerància 
i res-pecte davant de diverses 
orien-tacions sexuals.
“Practica Salut quan ixes 
de festa”, al voltant de les 
conseqüències negatives del 
consum d’alcohol i cànnabis 
en la salut, el rendiment físic 
i acadèmic i en les relacions 
personals. Reducció de riscos 
associats al consum en cap de 
setmana o en moments d’oci.

Més horari per a preparar 
els exàmens de gener 

Biblioteca per la nit

Com en anys anteriors, de fet, des que fou inaugurat el 
nou edifici, la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya 

torna a ampliar el seu horari i ofereix una extensió horària destinada 
a que els i les estudiants puguen preparar de la millor manera els 
exàmens de principi d’any.
Del 10 de desembre al 31 de gener
En esta ocasió la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya obri entre 
el 10 de desembre de 2018 i el 31 de gener de 2019. 
75 hores i mitja a la setmana
L’horari específic per a estudiants és de dilluns a divendres de 
20.00h a 01.00h i dissabtes de 16.00h fins a 21.00h a estos horaris 
cal sumar els horaris d’obertura normal de la biblioteca que són de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 20.00h i dissabtes 
de 10.30 a 13.30h, amb el que la nostra biblioteca ofereix un total 
de 75’30h d’obertura.

La biblioteca ofereix 75 hores i mitja 
a la setmana d’obertura

Xerrada-taller  
a l’IES Enric Valor

Aspecto del mural con tres de 
las cuatro piezas acabadas

A finals del mes de gener arranca a la Biblioteca una nova 
programació de contacontes (dissabtes - 12.00h amb accés 

lliures fins completar aforament) per a menuts i menudes. En 
esta edició la novetat seran els contes amb màgia en directe i els 
contes amb acompanyament de titelles.

   PROGRAMACIÓ 
26 GENER - Contes màgics - (participació d’un mag)

23 FEBRER - El bon capità pirata
30 MARÇ - Prou!
 27 ABRIL - El Principito (amb titelles)
25 MAIG - Els animals de Martin

29 JUNY - El pudent home formatge
28 SETEMBRE - Peus negres

26 OCTUBRE - La ruta dels monstres oblidats  (amb titelles)
30 NOVEMBRE - Més que un regal

21 DESEMBRE - Nadal amb Tolkien

Contacontes a la biblioteca
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Un mercado de artistas
Completado el cuadríptico del Mercado 

Ya está acabado el cuadrípti-
co con el que los jóvenes 

artistas locales Christian Quesa-
da y Laura Salido nos proponen, 
en la fachada norte del Mercado 
Municipal visiones de paisajes pi-
canyeros a través de los ojos de 
grandes artistas de la historia.
Pablo Picasso
Finalizado hace meses el primer 
panel dedicado a Salvador Dalí 
y su visión de la Rotonda dels 

Vents, la segunda pieza en estar 
acabada ha sido la dedicada a Pa-
blo Picasso. En ella, además del 
retrato-homenaje al malagueño 
encontramos una interpretación 
“cubista” de la plaza de la Consti-
tución con la fachada y campana-
rio de la iglesia como elementos 
más característicos. Elementos 
propios del universo picassiano 
(la paloma, la mano con la lám-
para...) completan esta pieza.

Amb informació actualitzada i ampliada
Al 2008 l’Ajuntament de Pi-

canya va editar “La guia 
del carril bici”. Amb aquest llibre 
de xicotet format l’Ajuntament 
de Picanya volia impulsar el pas-
seig (a peu o amb bicicleta) com 
a forma de coneixement del 
nostre entorn més pròxim i, de 
vegades, més desconegut. 
Ara, amb aquella primera edició 
completament exhaurida des 
de fa anys, l’Ajuntament de Pi-
canya ha volgut reeditar aques-
ta guia amb el mateix objectiu 
de promoure la mobilitat soste-
nible i la descoberta de l’entorn.
Actualitzada i ampliada
En esta edició 2019 s’han am-
pliat i actualitzat tots els contin-
guts que presentava l’anterior. 
Més de 200 fotografies i re-
ferències són tota una invita-
ció a eixir de casa i pas a pas, o 
pedalada a pedalada, aprendre 
un poc més sobre la història, 
l’arquitectura, els arbres, les es-

cultures... dels carrers, parcs i 
places del poble de Picanya.
La trama urbana del municipi 
està dividida en dotze seccions 
i en cadascuna d’elles es troba 
un plànol on s’indiquen indrets 

destacats: edificis, escultures, 
conjunts vegetals... per tal que 
cada persona puga descobrir la 

zona al seu aire i decidir el seu 
propi recorregut.
A la part final trobem una xico-
teta relació de les dates i els es-
deveniments culturals i socials 
del nostre poble.
Recull d’altres publicacions
Les dades recollides en esta 
guia són un extracte de dife-
rents publicacions i llibres, obres 
d’historiadors i estudiosos com 
ara Adrià Besó, Caterina Pérez, 
Pepe Royo, Alfred Ramos, Ra-
món Tarín, Josep Lluís Cebrián, 
Cristina Escrivà, Rafael Maes-
tre... i que ja apareixen publica-
des al web municipal, periòdic 
local, altres llibres, guia botàni-
ca... però que ací es recullen de 
forma més dinàmica.
Exemplars gratuïts
Es poden recollir gratuïtament 
exemplars d’esta edició 2019 
de la Guia del Carril Bici a 
l’Ajuntament i la Biblioteca fins 
exhaurir existències.

Publicacioons

Este nou llibre 
recull més de 

200 fotografies i 
referències sobre 

història, arqui-
tectura, arbres, 

escultures,  
murals... del  
nostre poble 

Frida Kahlo
La mexicana es la protagonista 
de la tercera pieza. En este 
lienzo de nuevo encontramos 
el retrato de la autora y junto a 
ella, es el paisaje de la avenida 
de la primavera el que se 
adapta al lenguaje de la Kahlo 
siempre a medio camino entre 
el surrealismo y lo naif. En esta 
pieza, además, Christian y Laura 
juegan a integrar los elementos 
de jardinería cerca del mural y 
si nos sitúamos frente a la pieza 
podemos ver como se unen 
perfectamente y parecen dar al 
cuadro un efecto tridimensional.

Javier Mariscal
La última pieza en pintarse rinde 
homenaje al creador valenciano 
Javier Mariscal. En ella vemos la 
columna y la piedra de molino 
de la Plaza del País Valencià 
(hoy convertidas en fuente) y 
la fachada del Centro Cultural, 
interpretadas a través del 
particular lenguaje plástico de 
Mariscal. Diferentes personajes 
de su universo completan la obra. 
Con esta última pieza queda 
completado el cuadríptico “Amb 
altra mirada” que ya podemos 
disfrutar en la Av. Sanchis 
Guarner.

Aspecto del mural con tres de 
las cuatro piezas acabadas

En estas nuevas pie-
zas vemos la plaza 
de la Iglesia bajo el 
prisma de Pablo Pi-
casso y el paseo de 
la Primavera desde 

la visión de Frida 
Kahlo y la fuente de 

la Pl. del País  
Valencià a los ojos  
de Javier Mariscal 

Nova edició de la  
Guia del Carril Bici
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Dones

Activitats al voltant del 25 de novembre, dia internacio-
nal contra la violència de gènere

Cine i teatre contra  
la violència masclista

Ayudas a proyectos de 
cooperación al desarrollo
El Consell de Solidaritat ha valorado  
las solicitudes presentadas  

El Ayuntamiento de Picanya aprobó en enero de 2018 las bases 
de las subvenciones para la realización de actuaciones de coo-

peración en paises en vías de desarrollo o en el llamado “cuarto mun-
do”. Una vez finalizado el plazo para presentar proyectos el Consell de 
Solidaritat fue el encargado del estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas por diferentes ONGs y el reparto de los fondos destinados 
que ascienden a un total de 7.000 euros. 
Proyectos aprobados
Entre los proyectos aprobados destacan el apoyo a un centro de forma-
ción Socio Sanitaria en Livingston (Guatemala), la mejora del sistema 
de recogida de residuos en los campamentos de refugiados saharauis, 
la integración laboral de la mujeres indígenas en Paraguay, atención 
a la infancia maltratada en México, apoyo a entidades de ayuda a las 
personas disminuidas psíquicas, proyectos de formación en salud y 
atención en el parto en la selva peruana, y mucho más cerca, atención 
a personas con diversidad funcional en nuestra comarca.

Solidaritat per Nadal 

Renovació del conveni 
amb Escola Valenciana
Continua el programa “Parelles lingüístiques”

Actuació a la Pl. País Valencià

Acte de signatura del conveni

Un any més l’Ajuntament 
de Picanya i Escola 

Valenciana, Federació d’Associa-
cions per la Llengua han renovat 
el seu acord de col·laboració 
pel que totes dues institucions 
mantindran el seu treball com-
partit per a desenvolupar pro-
jectes i iniciatives destinades a 
normalitzar l’ús del valencià al 
nostre poble.
En concret, Escola Valenciana 
i l’Ajuntament oferiran els re-
cursos per a portar endavant el 
programa de Voluntariat pel Va-
lencià i el desenvolupament del 
Programa Parelles Lingüístiques. 
Parelles lingüístiques
Este és un projecte de parti-
cipació lingüística que té per 

objectiu posar en contacte vo-
luntaris que vulguen destinar 
una hora a la setmana (durant 
un mínim de 10 setmanes) a 
conversar amb persones que 
volen llançar-se a parlar en va-
lencià.
Aprendre a parlar, parlant
Són moltes les persones que 
desitgen utilitzar el valencià 
per a comunicar-se i necessi-
ten situacions reals de la vida 
per a fer-ho. També les per-
sones que aprenen valencià a 
les aules necessiten completar 
l’aprenentatge de la llengua 
oral. Voluntariat pel Valencià 
pot ajudar-los a superar la 
possible inseguretat que pro-
voca l’ús d’una nova llengua.

Entre els anys 2003 
i 2018, sols al 

nostre país, s’han produït més 
de mil assassinats masclistes. 
Més de mil dones han mort a 
mans de les seues parelles o 
ex-parelles de forma violenta. 
Un drama social que entre 
totes i tots hem d’aturar.
Al voltant del 25 de novembre, 
dia internacional contra la vio-
lència cap a les dones, des de 
l’Ajuntament de Picanya amb 
la col·laboració de diferents 

entitats del món educatiu, as-
sociatiu, etc... s’organitzen tot 
un seguit d’activitats per tal de 
mostrar la nostra condemna 
i rebuig a totes les violències 
contra les dones. 
Activitats 2018
En este 2018 les activitats 
es van obrir amb un curs de 
sensibilització en igualtat 
adreçat a les associacions locals.
El 23 de novembre el Centre 
Cultural va acollir l’acte de 
condemna a la violència de 

gènere. En este acte també 
es va aprofitar per a fer la 
presentació del Punt Violeta, un 
espai de sensibilització contra 
les agressions sexistes.
El cine i el teatre, amb la projecció 
de la pel·lícula “Custodia 
compartida” i l’actuació de la 
companyia Maduixa Teatre 
amb el seu premiat espectacle 
“Mulïer” a la plaça del País 
Valencià, van posar el punt i 
final a este programa d’activitats 
al voltant del 25 de novembre.

Web

Solidaritat

La web municipal creix 
un 6% en visites
Durant l’any 2018 www.picanya.org 
va rebre un total de 142.066 visites  

Al 2018 el web municipal www.picanya.org ha rebut un total de 
142.066 visites, una xifra clarament per damunt de la registrada 

al 2017 quan foren 134.053 les visites rebudes pel web municipal. 
Quatre mesos de rècord
Destacable és el fet de que als mesos de març, juliol, agost i octubre 
el web va marcar el rècord històric de visites en estos mesos. Cal 
assenyalar que durant el mes de juliol el web municipal va registrar 
el seu rècord de visites en un sol mes amb 23.230 visites tot i coin-
cidint amb el període de les Festes Majors.
Aquestes xifres deixen ben clar que picanyeres i picanyers han fet del 
web municipal un punt de referència fonamental a l’hora de trobar 
informació, realitzar gestions, veure vídeos o fotos... del nostre poble.

Nombre de visites

142.066

134.053

392.615

11.171

11.838

395.462

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Pàgines vistes

Mitjana mensual de visites

www.picanya.org

Font: Google analytics

Com en anys anteriors, 
i tot i coincidint 

amb les festes de Nadal, el nos-
tre poble ha acollit dues activi-
tats de caire solidari. 
Festival Solidari
Per una part diferents col·lectius 
culturals del nostre poble van 
oferir, al Centre Cultural, tres 
dies d’actuacions en l’anomenat 
“Festival Solidari”. Els benefi-
cis aconseguits amb la venda 
d’entrades es destinaren als pro-
jectes de Caritas Picanya. 
Sant Silvestre
La 8a edició de la Sant Silvestre 
picanyera, celebrada el diven-
dres 28 de desembre, va recollir 
aliments bàsics destinats a les 
famílies en situacions més difícils 
del nostre poble també per mitjà 
de Caritas Picanya.

Sant Silvestre

Festival Solidari

Valencià

Les xarxes socials munici-
pals (twitter i facebook) 

continuen creixent i consolidant-
se com un canal de comunicació 
i participació molt efectiu. L’APP 
municipal també ha continuant 
creixent i ja ha superat ja la xifra 
de 2.600 persones usuàries.

Picanya  
a les xarxes
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L’acte comptà amb la presència del Conseller d’Economia 
Vicent Soler i del Conseller de Cultura Vicent Marzà

Vicent Enric Belda guanya 
el 38è Premi Enric Valor

Nova temporada  
de la Filharmònica 
La segona edició del Festival dels 
Horts tancarà la programació 

Un any més, la Societat Filharmònica “Música i Art” presen-
ta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Picanya i sota 

la direcció artística del pianista picanyer Antonio Galera una nova 
temporada d’activitats culturals. De nou , artistes de prestigi inter-
nacional col·laboraran amb artistes radicats al nostre poble i ens 
oferiran el seu art. 

PROGRAMA DE CONCERTS 2018/2019

Ángela Mañez i Maite García, 
Falleres Majors 2019
La Solemne Exaltació del mes de  
novembre marca l’inici d’un any intens 

El dissabte 17 de novembre tingué lloc la Solemne Exaltació de les 
Falleres Majors de Picanya. L’acte va arrancar amb l’arribada de 

les falleres majors i les seues corts d’honor al Centre Cultural en un 
cotxe d’època. Després el Cor Jove de la Unió Musical de Picanya fou 
l’encarregat d’obrir l’escenari amb la seua brillant actuació que donà 
pas a la presentació de l’acte a càrrec de la picanyera Maria March.
Corts d’Honor
Les Corts d’Honor (tant la infantil com la major) foren les primeres 
en ocupar l’escenari. En este 2019, Isabel Sepúlveda, Ariadna Rubio, 
Aitana Espert i Paula Vázquez formaran la Cort d’Honor Infantil i 
Vanessa Giménez, M. Carmen Zayas, Maria Lozano i Cristina Arteaga 
són la Cort d’Honor de la Fallera Major. Totes elles van rebre la seua 
banda de mans del president de la Junta Local Fallera de Picanya 
Pascual Herreros.
Falleres Majors
Finalitzada la presentació de les Corts d’Honor fou el gran moment per 
a les Falleres Majors 2019 de Picanya, Ángela Mánez i Lozano (Fallera 
Major infantil) i Maite García i Martín (Fallera Major) que van rebre de 
mans del nostre Alcalde Josep Almenar, les bandes que les acrediten 
com a Falleres Majors de Picanya 2019. Este acte, encara va assolir ma-
jor relleu amb la presència de la Fallera Major de València Marina Civera 
que no va voler perdre’s este important acte per a les Falles de Picanya.
La lloa de les nostres falleres majors estigué a càrrec de Montse Cata-
là vicepresidenta de Junta Central Fallera de València i mantenidora 
de l’acte.
De nord a sud
L’acte va tindre el seu punt final amb la visita de les diferents entitats 
culturals del nostre poble, les comissions falleres de Picanya i també de 
diferents falles de tota la Comunitat Valenciana, des de Sogorb al nord 
fins a Dénia al sud.
L’himne de la Comunitat Valenciana posà el punt i final a esta Exaltació 
marcada per l’emoció i la intensitat pròpies dels actes fallers i que obri la 
porta a les Falles de Picanya 2019.

Ángela Mañez i Maite García 
junt a Marina Civera, Fallera 
Major de València 2019 

Cultura

Concert Núm.1 | 08/11/2018 | 20.00h 
Quartet Iberia
Anabel García del Castillo, violí
Santiago Cantó, viola
Ivan Balaguer, violoncel
Marisa Blanes, piano
Concert Núm. 2 | 22/11/2018 | 20.00h
En memòria de Josefina Ventura
Antonio Galera, piano
Concert Núm. 3 | 13/12/2018 | 20.00h
Miguel Colom, violí
Victor del Valle, piano
Concert Núm. 4 | 07/02/2019 | 20.00h
Vittorio Forte, piano
Concert Núm. 5 | 28/02/2019 | 20.00h
Maria Camahort, guitarra
Carles Marigó, piano

Concert Núm. 6 | 04/04/2019 | 20.00h
Èlia Casanova, soprano
Alfred Fernández, viola de mà
Concert Núm. 7 | 09/05/2019 | 20.00h
Joves Músics de Picanya
Alexandra Català, saxòfon
Takahiro Mita, piano
Concert Núm. 8 | 06/06/2019 | 20h.00h
La Filharmònica a Villa Rosita-Hort de Montesinos
Presentació del “II Festival dels Horts”
Leticia Moreno, violí
Antonio Galera, piano
18-20/06/2019 
II FESTIVAL DELS HORTS
Villa Rosita- Hort de Montesinos

Acte de lliurament del Premi

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

El divendres 11 de gener el 
Centre Cultural de Pican-

ya va acollir l’acte de lliurament 
de la 38a Edició del Premi Enric 
Valor de Narrativa Juvenil con-
vocat anualment i de forma con-
junta per Edicions del Bullent i 
l’Ajuntament de Picanya.
L’obra guanyadora
L’escriptor Vicent Enric Belda 
fou el guanyador d’esta 38a 
edició amb la novel·la de 
terror i intriga “Unes veus a 
l’altra part del mur”, una obra 
que té com a protagonista a 
Paula, una adolescent amb una 
sensibilitat extraordinària que 
la fa capaç de comunicar-se des 
de molt xicoteta amb els morts. 
Un relat que, en paraules del 
propi Vicent Enric Belda “ret 
homenatge a autors com ara 
Lovecraft o Stephen King”.

Suport institucional
Vicent Enric Belda va recollir el 
gravat del reconegut artista va-
lencià Rafael Armengol de mans 
dels Consellers de la Generalitat 
Valenciana Vicent Soler i Vicent 

Marzà junt a l’Alcalde de Picanya, 
Pepe Almenar i l’editora Núria 
Sendra.
Una nit en record del mestre Valor
Este acte de lliurament enguany 
s’ha celebrat per primera vegada 
al mes gener i fou conduit per 

la periodista Irene Rodrigo, 
directora del programa d’À Punt 
mèdia “Una habitació pròpia” i 
va comptar amb les actuacions 
musicals de la coral Escorgavina 
i del Trio Jazz Manouche.
Als discursos finals, tant del 
guanyador Vicent E. Belda, com 
de l’Alcalde de Picanya, Pepe 
Almenar i els Consellers Vicent 
Soler i Vicent Marzà, es va voler 
recordar la figura d’Enric Valor 
com a un gran mestre de les 
lletres valencianes. Els quatre 
van tindre relació personal amb 
Enric Valor i tots quatre van re-
conèixer el seu treball, esforç i 
exemple en la recuperació i nor-
malització del valencià.

Festa de Reis a plaça plena
Tallers, malabars, berenar i un trenet 
dels somnis completaren la festa 

El 5 de gener, des de les 17.00h, la Plaça Espanya, tornà a ser 
escenari de la “Vespra de Reis”. Una gran festa on hi hagué de 

quasi tot: tallers de manualitats  per construir joguets, passeig en el 
“Trenet dels somnis”, berenar de xocolate calent i, com no pot ser 
d’altra forma, arribada dels Reis Mags amb salutació des del balcó 
de l’Ajuntament i recepció un per un de tots els xiquets i xiquetes 
que desitgen parlar amb Ses Majestats i lliurar-los la carta perso-
nalment.
Enguany els Reis reberen a menudes i menuts a peu de plaça, a les 
portes de l’edifici de l’Ajuntament per a garantir el contacte més 
directe entre Ses Majestats i xiquetes i xiquets. Per a evitar haver 
d’esperar a les cues es van donar números d’ordre . 

Festa de Reis Mags

“Unes veus a l’altra 
part del mur”, l’obra 
guanyadora, és una 
novel·la de terror  

sobrenatural
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Puntos de recarga

Tal i com estava previst als 
darrers mesos de l’any 

es van completar les millores en 
la il·luminació de diferents punts 
de la xarxa de carril bici i també 
a l’aparcament del Centre de 
Desenvolupament Local Alque-
ria de Moret.
Avinguda de la Primavera
Al carril bici de l’avinguda de 
la Primavera s’han instal·lat 24 
braços a les faroles altes ja exis-
tens. Estes noves luminàries 
són llums leds de 40w i milloren 
molt notablement la visibilitat 
d’este tram de carril bici.
Travessera de la Diputació
En este indret s’han instal·lat 11 
noves luminàries en columna de 
4 metres que il·luminen directa-
ment el carril bici.

Millores en la 
il·luminació 
del carril bici

Están situados en la avenida Sanchis Guarner, justo en 
la parte de atrás del edificio consistorial

Con la intención de aplicar 
políticas energéticas 

sostenibles y la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante medidas 
de eficiencia energética y acciones 
relacionadas con la promoción 
de las energías renovables y la 
movilidad urbana sostenible el 
Ayuntamiento de Picanya ha 
instalado dos puntos de recarga 
de coches eléctricos. Ofrecerán 
carga gratuita sin más trámite que 
la instalación de una APP en el 
móvil de la persona usuaria.

Financiados por el IVACE
Estos puntos de recarga se han 
instalado aprovechando las 
ayudas del Instituto Valenciano 

de la Competitividad Empresarial 
(IVACE) que ha cubierto buena 
parte de la financiación de este 
innovador proyecto.

Basta con una APP 
Para poder hacer uso de este pun-
to de carga sólo será necesario 
descargarse al móvil la App Char-
ge and Parking, la cual esta dispo-
nible tanto en Android como IOS.
Esta App es totalmente gratuita 
y sólo será necesario registrarse 
para poder realizar la reserva del 
punto de recarga y, en su momen-
to, la correspondiente carga del 
vehículo.
Los dos puntos son del tipo se-
mirápido con una potencia de 22 
kilovatios.

Instalados dos puntos 
de recarga de coches eléctricos

El Centro de Personas Mayores acogió el 1r “Taller de memoria”. 
Este taller estaba dirigido a adquirir habilidades que permitan a 

las personas de mayor edad mantener las habilidad cognitivas y favore-
cer un envejecimiento saludable. El taller estuvo a cargo de Ana Villa-
nueva, psicóloga del equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Picanya y 30 alumnos completaron las seis sesiones entre los meses de 
octubre y noviembre. Un diploma, entregado por nuestro Alcalde Josep 
Almenar, acreditó esta formación.

Comprar en el Mercado  
Municipal es ahora más fácil
Nuevos carros y ganchos para perros

Taller de la memoria

Homenaje a Manuel Alejos Rocatí

El Mercado Municipal de Picanya continúa con su proceso de me-
jora y en los últimos meses ha puesto en marcha un par de ini-

ciativas para facilitar la compra a sus clientes y clientas.
Nuevos carros
Desde hace unas semanas ya están en uso los nuevos carros para com-
prar en el interior del Mercado Municipal. Una de las paradas fuera de 
uso se ha habilitado para depositar estos carros destinados a transpor-
tar la compra a las diferentes paradas.
Comprar con nuestro perro
Tal y cómo marca la normativa vigente no se puede acceder con perros 
al interior del Mercado Municipal pero esto no quiere decir que no 
podamos pasear hasta allá con nuestra mascota. Se han instalado a 
las dos puertas del Mercado Municipal unos pequeños dispositivos 
que permiten enganchar fácilmente al perro y dejarlo allí mientras 
hacemos la compra.

Nuevos carros para comprar

Ganchos para perros a 
la puerta del mercado

Comerç

Mayores

En marxa les obres a 
l’escola Ausiàs March
Nova pista coberta, ascensor i nova zona 
coberta d’accés

Ja estan en marxa les obres 
de construcció de la nova 

pista coberta esportiva i multiusos 
de l’escola Ausiàs March.  L’escola 
Ausiàs no disposava de cap gim-
nàs (un aula fa de gimnàs en este 
moment) i cap zona coberta al 
pati més enllà de la porxada. En 
este moment s’està procedint a 
cobrir una d’elles amb un sostre 
que permetrà l’activitat física (o 
simplement disfrutar del pati) 
sense haver de patir per l’oratge.  
Millores necessàries 
Al 1.979 obria les seues portes 
l’Escola Ausiàs March, és, per tant, 
el centre educatiu més antic del 
nostre poble. Malgrat els treballs 
any rere any, el centre necessitava 

actualitzar-se de forma significa-
tiva i les actuals obres han vingut 
a donar eixe necessari impuls de 
modernització amb millores que 
van des de la cuina, les escales o 
la instal·lació d’un ascensor (en 
construcció en este moment), a 
intervencions molt més significa-
tives com la pista coberta i el nou 
accés cobert, amb el tancament 
de la part inicial del pati amb un 
sostre que connectarà els dos 
edificis de l’escola i també ofe-
rirà, a l’exterior del pati, una zona 
d’espera per a pares i mares molt 
més còmoda (a l’ombra) i més 
segura tot i evitant el perill de la 
proximitat de la calçada i el tràfic 
de vehicles.

Obres de la nova pista coberta

Son del tipo  
semirápido con una 
potencia de 22Kw

En octubre el Centro Cultural de Picanya acogió el acto de ho-
menaje que cada año celebra la Asociación de Personas 

Mayores para distinguir a la persona socia de mayor edad. En este 
2018 recibió el homenaje, Manuel Alejos Rocatí de 93 años, del 
que se destacó su disponibilidad, todavía a día de hoy, para aco-
metre cualquier pequeño trabajo de mejora al Centro de Mayores. 

Participantes en el taller

Entrega de placa homenaje
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Obras en la Calle Torrent

Nou tram de carril bici 
cap a Xirivella
Permet salvar el pas del pont de l’AVE 

Està en construcció un nou tram de carril bici i per a vianants. 
En concret s’està fent un tram que permetrà connectar 

el traçat ja existent a la zona de la séquia de Faitanar (finalitzat este 
estiu passat) amb el terme municipal de Xirivella tot i enllaçant amb 
la zona de naus industrials situades en este punt en passar el pont de 
l’AVE. Estes obres compten amb els finançament de l’IVACE.

Nou asfaltat per  
al carrer Colón
També es realitzà a altres carrers 

En la setmana del 14 al 18 de gener, com estava previst, el carrer 
Colón ha vist renovada la seua calçada amb un nou asfaltat 

i una completa renovació de la senyalització horitzontal. La calçada 
anterior presentava escletxes i forats que ja feien recomanable el 
reasfaltat del carrer.

Nova tirolina a la pinada 
del Poliesportiu
Es tracta d’un aparell per al joc de  
xiquets i xiquetes amb ganes d’aventura 

Des del passat mes de novembre el Poliesportiu de Picanya 
ha ampliat el seu ventall d’opcions de joc amb una ti-

rolina. Instal·lada al Poliesportiu permet a menudes i menuts recò-
rrer uns vuit metres en un vol (sense cap perill) entre dues torretes 
de fusta. Donada la bona acollida (amb cues de xiquets i xiquetes 
cada cap de setmana) l’Ajuntament de Picanya està estudiant la 
instal·lació d’este tipus de joc d’aventura a altres indrets del poble.

Los jardines de diferen-
tes zonas de nuestro 

pueblo (Pl. España, Tenor Salva-
dor Alejos, calle Penyagolosa...) 
han sido renovados en las últi-
mas semanas. Los servicios de 
jardinería han retirado especies 
que ya habían completado su 
ciclo vital para plantar diferen-
tes especies ornamentales. Este 
tipo de trabajo continuará en los 
próximos meses en otras zonas.

Renovación  
de zonas  
ajardinadas

Urbanisme

Red de abastecimiento de agua  
potable, aceras y pasos elevados

Tal y como ya se ha hecho 
en otras calles cercanas 

(Virgen del Carmen, Vicent 
Serrador...), se está procediendo 
a renovar la red de distribución de 
agua potable de la zona de la calle 
Torrent. En esta zona del pueblo 
el sistema es bastante antigua y 
esta renovación significará una 
clara la mejora de calidad del 
servicio al evitarse averías, fugas, 
cortes de suministro... 
Nuevas aceras
Como en otras obras, esta reno-
vación de la red de agua potable  

se aprovechará para renovar 
por completo las aceras de estas 
calles y también para mejorar la 
accesibilidad de la zona con la 
creación de pasos elevados para 
peatones en los cruces en la lí-
nea de los trabajados ya finaliza-
dos en calles muy cercanas.
Nuevo asfalto
Como novedad, en este conjunto 
de obras, y dada la antigüedad 
de la calzada en varias de estas 
calles, también está prevista 
la renovación del asfaltado en 
diferentes tramos. 

Obras de renovación en diferentes 
calles del barrio del Carmen

Polígonos industriales  
más competitivos
Asfaltado, señalización, seguridad, eficien-
cia energética, nuevas teconologías, etc...

En los tres polígonos indus-
tirales de nuestro muni-

cipio (Raga, Taronja y Alqueria de 
Moret) se han realizado obras des-
tinadas a mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos por estos polí-
gonos a las empresas establecidas 
y, fundamentalmente, a conseguir 
que estas mejoras sean un atrac-
tivo para nuevas empresas. Dos 
objectivos que deben traducirse 
en aumento de la actividad y, con 
ello, creación de empleo. 
Mejoras de todo tipo
Estas obras suponen mejoras 
como la renovación integral del 
aparcamiento de camiones del 
Polígono de Raga, el asfaltado de 
diferentes calles i otras mejoras 

viarias (con la creación de más 
aparcamientos, más viales, am-
pliación de calles, señalización 
horizontal y vertical...) para mejo-
rar el tránsito en las tres zonas in-
dustriales, tendido de red de fibra 
óptica que permita la vigilancia a 
través de cámaras con conexión 
a las dependencias de la Policía 
Local, actuaciones de mejora de 
la movilidad urbana, mejora del 
alumbrado público mediante 
medidas de eficiencia energética 
o energías renovables, servicios 
contra incendios...
La inversión total (sumadas la 
realizada por el IVACE de la GV 
y la del Ayuntamiento) supera el 
1.134.000€.

Obras en el Aparcamiento  
de camiones del Polígono  
Industrial de Raga

Nou tram de carril bici

Carrer Colón

Nova tirolina al Poliesportiu

Al 2016 la passarel·la entre C/ Ri-
cardo Capella i C/ del Sol fou bate-
jada amb el nom de Maria Cambrils 
en reconeixement a la importància 
d’esta pionera del moviment femi-
nista al nostre país. Ara, quan ja 
tocava renovació de pintura, esta 
passarel·la ha estat pintada de co-
lor violeta en homenatge a Maria 
Cambrils, feminista.

Passarel·la violeta
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Presentació Picanya Bàsquet 18-19

Ezequiel Kiyogo creua la línia de meta
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Esports

La Quarta i Mitja Marató  
més ràpida de la història
L’atleta africà Ezequiel Kiyogo trenca el rècord de la Mitja 
Marató i el deixa en una hora, sis minuts i quinze segons
El El diumenge 23 de 

desembre els carrers 
de Picanya foren escenari de 
l’eixida i arribada de la 26a 
Quarta i Mitja Marató Picanya-
Paiporta. Una vertadera clàssica 
de l’atletisme valencià que, com 
cada any, va reunir a més de 
1.500 atletes. Cal destacar que 
enguany la prova també comptà 
amb la col·laboració de les Falles 
de Picanya i la presència de les 
Falleres Majors i de les seues 
Corts d’Honor.
En record de Laura Luelmo
Com moltes curses atlètiques 
d’eixe cap de setmana la 26a 
Quarta i Mitja va obrir-se amb 
un minut de silenci en record de 
Laura Luelmo, atleta aficionada 
que fou assassinada eixa mateixa 
setmana. L’organització de la 
Quarta i Mitja va voler sumar-
se a la causa contra la violència 
masclista i una pancarta amb el 
lema “Ni una més” va presidir el 
pòdium durant tota la prova.
L’edició més ràpida
La inscripció, en el darrer mo-
ment, de dos atletes africans 
i un oratge extraordinari van 
permetre a l’organització so-
miar amb un nou rècord per a la 
prova i, aixì fou. Ezekiel Kiyogo, 
atleta kenyà, feu tot el recorre-
gut a un ritme espectacular que 
el va permetre aturar el crono 
amb un temps d’una hora, sis 
minuts i 15 segons. Un temps 
que fulminava totes les millors 
marques anteriors que sempre 
havien estat al voltant de l’hora i 

deu minuts. La segona plaça fou 
per a l’atleta de Terol, Marco Ál-
varez amb un temps, també de 
rècord, d’una hora, 8 minuts i 25 
segons. La tercera posició fou 
per al també kenyà George Ke-
robem, atleta veterà, amb una 
marca d’una hora, onze minuts 
i set segons. 
Guanyadora internacional tam-
bé en categoria femenina
En categoria femenina, la italia-
na Francesca Lettig, de Trieste, 
fou la guanyadora de la prova 
amb una marca d’1:28:32. Da-
rrera de Francesca van entrar 
Silvia Sarrión amb 1:30:35; Ali-
cia Martínez, veterana B, amb 
1:38:24 i Oreto Sanchis, vetera-
na C amb 1:41:07
La quarta amb sabor local
Quant a la quarta, 10.555 me-
tres, Jordi Mari Baixauli, co-
rredor paiportí i guanyador 
d’anteriors edicions, amb 34:48 
i Vanesa Polo amb 45:53 es van 
adjudicar les primeres posicions 
a les seues classificacions. 
Un oratge extraordinari, una 
gran participació amb més de 
1.500 atletes, una organització 
del màxim nivell a càrrec dels 
clubs d’atletisme Camesllargues 
de Picanya i C.A. Paiporta i 
un nou rècord per a la prova 
feren d’esta 26a edició, sens 
dubte, una de les millors de 
les celebrades als darrers anys. 
Tot un èxit que ens parla d’una 
prova amb molta història però 
també amb un brillant futur per 
davant.

Álex Cebrián guanya  
el Campionat d’Espanya 
de roller freestyle 

Trenta anys de  
bàsquet picanyer

Competirà al Campionat del Món al mes de 
juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona 

Des de 1989 el club Picanya Bàsquet ha crescut 
social i esportivament fins a situar-se entre els 
més grans de la Comunitat Valenciana

El picanyer Álex Cebrián és el nou campió d’Espanya de Roller 
Freestyle a la categoria absoluta tot i dominant una compe-

tició molt exigent que va reunir a La Nucia, Alacant, prop de 100 
patinadors i patinadores, del màxim nivell, arribats de tota Espa-
nya en una prova oficial organitzada per la Federació Espanyola 
de Patinatge.
Wildcard per al Campionat del Món
Este títol nacional, duia aparellat, a més, la classificació directa al 
Campionat del Món a celebrar al mes de juliol al Palau Sant Jordi 
de Barcelona dins els «World Roller Games» un esdeveniment del 
màxim nivell internacional on participen més de 4.000 patinadors 
i patinadores de tot el món en onze dies de frenètica competició. 
Allà, entre eixos 4.000 atletes de tot el món, estarà, per a orgull 
del nostre poble, Àlex Cebrián en la modalitat de Freestyle. Estem 
ben segur, que el picanyer deixarà mostra del seu gran tal·lent, 
un tal·lent que va començar a crèixer a les pistes del Parc Europa.

El divendres 30 de novembre, el Pavelló Municipal va acollir 
l’acte de presentació del Club Picanya Bàsquet per a la tem-

porada 2018-2019. Més de 800 persones van plenar de dalt a baix 
per a celebrar la posada de llarg dels 22 equips del club.
Trenta aniversari
Este acte també fou aprofitat pel club picanyer per a celebrar el 30 
aniversari de la entitat donat que esta temporada 2018-2019 el 
bàsquet picanyer arriba als seus primers 30 anys d’activitat. Tren-
ta anys que els han permet assolir xifres tan importants com que 
més de 1.000 persones hagen jugat a bàsquet en els més de 400 
equips enllestits en estes tres dècades o tramitar més de 3.000 
llicències esportives per a la disputa de més de 4.000 partits de 
bàsquet. Unes xifres que situen al club picanyer com un dels més 
grans del bàsquet a la Comunitat Valenciana.
Les dones ascendeixen a autonòmica
En esta temporada 18-19 les dones 
del Picanya Bàsquet han tornat a 
fer història i després d’una brillant 
primera fase han aconseguit l’ascens 
a categoria autonòmica, la categoria 
de plata del bàsquet valencià, una 
categoria en la que les picanyeres 
mai no havien jugat i que, sens dubte, 
serà un repte més que important.

Vídeo disponible a:

Naix l’escola de  
natació de Picanya 
El dissabte 15 de desembre tingué lloc l’acte 

de presentació de la recent creada Escola 
de Natació del Centre Esportiu i Piscina Coberta Pi-
canya. Esta escola naix amb la intenció d’oferir un 
primer contacte a menuts i menudes amb el món 
de la natació de competició més enllà dels primers 
passos fets a les classes per a aprendre a nadar. 
L’objectiu és formar a joves nadadors i nadadores 
que puguen participar en competicions de nivell 
comarcal o provincialEscola de natació

Àlex Cebrián amb el títol 
de Campió d’Espanya


