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Finalizadas las obras 
en el centro histórico

Inclou el Programa de les 
Festes Majors 2013 
a les planes centrals
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El Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, 
en su fase final, ha financiado las obras
Ya han finalizado las obras que, financiadas por 

la Generalitat Valenciana a través del plan 
Confianza, han permitido mejoras, entre otras, las 
calles S. Antoni, Verge del Pilar, Verge de Montserrat, 
Sant Josep, Sant Francesc, Torrent, Major y, muy es-
pecialmente, en la Plaza de la Constitución donde la 
renovación ha sido muy intensa con una nueva dis-
tribución del espacio y renovación de la jardinería. 
Mejoras de itinerarios para viandantes y aceras 
En diferentes calles las obras han permitido la reno-
vación de las aceras y la creación de pasos elevados 
en los cruces con el objetivo de mejorar el tránsito 
de los peatones, especialmente en caso de movilidad 
reducida: mayores, carros de bebé, silla de ruedas... 
Peatonalización 
En la zona centro las obras han permitido continuar 
el proceso de peatonalización con la creación de una 
zona libre de vehículos donde sólo se permite el ac-
ceso de los coches con garaje (y vado) y el acceso en 
caso de emergencias o vehículos autorizados para el 
resto de vecinos y vecinas.
Se ha procedido a la creación de una plataforma úni-
ca con adoquines modernos y a la limitación de acce-
so mediante bolardos (algunos escamoteables con 
mando a distancia).
En este proceso se intenta devolver las calles a las 
personas y fomentar que las calles, el espacio públi-
co, vuelva a ser punto de encuentro, de juegos infan-
tiles, de conversación, de sillas a la fresca en verano, 
lo que, sin duda, supone una significativa mejora de 
la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.
Estas obras también han permitido la renovación de 
la red de agua potable en una intervención coordina-
da que ha dotado a la zona de unas canalizaciones 
modernas y más eficaces.

Plaza de la Constitución

Posibilidad de acceso en caso  
de emergencias o necesidad  
justificada para vecinos/as
Desde el Departamento de Urbanismo se redacta una ordenanza 
que regula el acceso a la Plaza para casos de emergencias, ambu-
lancias, transporte de personas enfermas, mayores, descarga de 
materiales pesados.. La entrada y salida se realiza, en estos casos, 
por la calle Torrent.
Mejora de la calidad de vida 
Peatonalizar la zona supone unas restricciones que, sin duda re-
dundan en una mejora de la calidad de vida de todo el vecinda-
rio de la zona, y también un beneficio para toda la población que 
también disfruta de la zona. Esta mejora, en ningún caso pueden 
significar una imposibilidad de acceso en caso de emergencias o 
una necesidad  real y justificada. 

i

Mejora del entorno y formación
Ya podemos disfrutar de los trabajos de pintura que el convenio de 
prácticas formativas entre el Ayuntamiento de Picanya y el Centro 
de Estudios CODEX ha permitido realizar a diferentes espacios. 
Así, ha sido muy significativo el cambio de color del Mercado Muni-
cipal que ahora ha pasado a ser blanco con la bolsa que sirve como 
logo del mercado pintada a las puertas. En este mismo edificio tam-
bién se han pintado las columnas metálicas. 
También ha sido importante el trabajo en la plaza Mayor, donde las 
fachadas han sido repintadas con nuevos colores inspirados en las 
tonalidades tradicionales de las casas de pueblo y sobre las que se 
han destacado ventanas y balcones con colores más claros. 
Finalmente, y aquí los estudiantes han tenido que afinar más los pin-
celes, se ha restaurado el mural de la Pl. de la Constitución junto a 
la puerta de la iglesia. Uno de los primeros murales que 
se pintaron en nuestro pueblo y que ya presentaba el 
deterioro propio del paso del tiempo. Ahora, esta obra, 
luce de nuevo su mejor cara.

Mural a la Pl. de la Constitució

Nueva pintura

C/ Torrent

Pl/ Mayor

C/ S. Francesc

Pl. Constitució

dcc112.indd   1 21/06/2013   9:36:26



De casa en casa

2

Núm. 112
juliol 
2013

pàg.

Educació/Formació

De casa en casa

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

Informació actualitzada també a:

Impressió: Gràfiques Vimar SL
Dipòsit legal: V-257-1992

APP per  
a mòbils

Edita:

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

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

Periòdic Local de Picanya
II Època - any XX - Núm. 112
juliol 2013

El intercambio escolar con 
Panazol cumple 20 años
Dos semanas de intensa convivencia que  
suponen una experiencia inigualable

Visita al Oceanográfico

Excursión por la Serra de la Murta

Juegos deportivos  
en el Pabellón

Tirolina

Ayuntamiento de Panazol

Aula Mentor amplía su 
catálogo de cursos
APPs para iPhone, Adobe After Effects, 
diseño 3D, edición de vídeo, etc. 

La plataforma de teleformación Aula Mentor amplía su catálo-
go de cursos. Aula Mentor es un proyecto del Ministerio  de 

Educación del Gobierno de Espanya y el Ayuntamiento de Picanya que 
permite ofrecer una posibilidad formativa por medio de internet con 
cursos especializados en muy diversas materias. A su extenso catálogo 
formativo se suman ahora nuevas posibilidades como son:

- PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA IPHONE I IPAD (180 hores)
- IMPUESTO DE SOCIEDADES (50 horas)
- ADOBE AFTER EFFECTS CS6 (90 horas)
- DISSENY EN 3D CON SKETCHUP (70 horas)
- EDICIÓN DE VÍDEO CON FINAL CUT PRO X (120 horas)
- ESCALAR EL PATRÓN MODEL (100 horas, de la familia profesional 

TEXTIL, PIEL Y CUERO)

También están disponibles la actualización de los temarios de CONTRA-
TACIÓN LABORAL y SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES para la incorpora-
ción de las bases de cotitzación 2013.
Aula Mentor pone a tu disposición formación actualizada i de calidad, 
por tanto si quieres ampliar tu formación, puedes encontrar toda la 
información en: www.aulamentor.picanya.org.

Una delegació de  
Tarnobrzeg (Polònia) 
visità Picanya
Tal com informàvem fa uns 

mesos l’Ajuntament de 
Picanya va obtindre l’aprovació 
d’un projecte Comenius Regio so-
bre el tema “Educació per a la sa-
lut en el que concerneix a addic-
cions”. 
Es tracta d’un projecte bilateral, 
amb l’Ajuntament de Tarnobrzeg, 
a Polònia.  Per part de Picanya, a 
més de l’Ajuntament, participen l’IES Enric Valor . 
Durant el desenvolupament del projecte s’està treballant amb 
l’alumnat de l’IES Enric Valor per a educar-los sobre les addiccions. Ja 
són diferents els tallers realitzats i els concursos producte d’aquests 
tallers que ja s’han dut a terme, i, en breu, a la plana web municipal 
podreu trobar alguns dels treballs que, en format vídeo, han desen-
volupat l’alumnat de  3r i 4t d’ESO de l’IES Enric Valor i amb els que 
tracten de promoure hàbits de vida sana i evitar adiccions com ara el 
tabac, les drogues, etc...
A finals del mes de febrer una representació de l’Institut i el govern 
local de Tarnobrzeg va visitar Picanya per a intercanviar experiències 
i resultats amb el professorat de l’IES Enric Valor. Aquestes visites for-
men part fonamental del projecte i es repetiran en els propers mesos.
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Seguimiento en el web 
municipal

Una vez más el web municipal ha permitido, 
mediante textos, fotos y vídeos seguir el día 
a día tanto del alumnado francés en Picanya, 

como el de los picanyeros en Francia. El número 
de visitas indican que este tipo de información 

ha sido muy bien valorada por las familias parti-
cipantes en el intercambio.
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Una nueva edición del intercambio escolar 
que nuestro pueblo mantiene con el pue-

blo francés de Panazol desde 1993 ha tenido lugar en-
tre finales de abril y el mes de mayo.
Entre el 30 de abril y el 7 de mayo 58 alumnos de las 
escuelas Jean Jaurès y Turgot de Panazol visitaron Pi-
canya y entre el 21 y el 28 de mayo fueron los pican-
yeros, de los colegios públicos Ausiàs March y Baladre 
los que viajaron al pueblo francés.
Han sido dos semanas de intensa convivencia en la 
que, en ambos municipios, se han desarrollado un ex-
tenso programa de actividades con visitas culturales 
(Oceanográfico, Futuroscope, Valencia, Limoges...), 
excursiones (Serra de la Murta, tirolina y velo-rail en 
Panazol), actividades deportivas, talleres (incluso de 
preparación de una tradicional Mona de Pascua), fies-
tas... y, por encima de todo, unos días que quedarán 
para siempre en la memoria de nuestros jóvenes y que 
sin duda suponen una experiencia inigualable.
Esfuerzo común
Este intercambio ha sido posible, una vez más, gra-
cias al esfuerzo de todas las partes implicadas: ambos 
Ayuntamientos, los colegios de Picanya y Panazol, las 
familias y, muy especialmente, a los miembros del Co-
mité de Hermanamiento con Panazol que han dado 
todo un ejemplo de trabajo por 
el bien común.   

Reunió de treball a  
l’IES Enric Valor

Vídeo disponible a:
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Oficines del nou servei

Espectacle a la Plaça

Lectura de poemes

De casa en casa

Cultura

El divendres 24 de maig, el 
Centre Cultural es va que-

dar menut per a acollir l’acte de 
lliurament del premi Llig Picanya 
2013 a l’escriptora Maruja Torres. 
De dalt a baix es van plenar els 
seients d’un públic emocionat 
per poder escoltar i xerrar amb la 
persona a la que tantes vegades 
havien llegit. Una emoció mútua 
perquè Maruja Torres, tot i acos-
tumada com ha d’estar a aquests 
tipus de reconeixements, també 
es va mostrar conmoguda i agraï-
da pel premi, un premi amb el 
que el nostre poble vol reconèixer 
a grans autors i autores i que ja 
recull noms tan significatius com 
ara Almudena Grandes, Ana Ma-
ría Matute, Ángeles Caso, Elvira 
Lindo o José Luis Sampedro.
Amb aquest premi el nostre po-
ble ha volgut reconèixer la mag-
nífica aportació de Maruja Torres 
a la literatura contemporània del 
nostre país, tant en el seu vessant 
com a escriptora com en el seu 
vessant periodístic.

6é Maig Liteari
Aquesta 6a edició del Maig Lite-
rari picanyer també va comptar 
amb la presència d’altres des-
tacats escriptors i escriptores. 
Així el dimarts 21 de maig, fou 
el valencià Ferran Torrent el que 
presentà la seua darrera novel·la 
“Ombres en la nit” davant un pú-
blic ben jove amb molta presèn-
cia d’alumnat de l’IES Enric Va-
lor. El 6 de maig Salvador Pons, 
acompanyat de Santiago Poste-
guillo, ens va parlar del seu llibre 
“Orangetown”, un retrat agut de 
la societat valenciana on dóna les 
claus per a entendre com hem 
arribat fins al punt actual. Uns 
dies abans, el 3 de maig, Anna Gi-
meno va presentar a la Biblioteca 
“El desig de ser mare” i, al mateix 
indret, el 20 de maig fou Begoña 
Valero qui va xerrar sobre la seua 
novel·la “El trabajo de los libros”. 
Tot un seguit d’activitats que fe-
ren que, de nou, al mes de maig, 
Picanya esdevinguera lletra, i lle-
tra escrita.

La reconeguda  
escriptora Espido Freire  

va impartir la  
primera classe del  

Taller de Creació Literària
Tot i coincidint amb el Maig Literari 2013 
l’escriptora picanyera Carmen Amoraga va dur 
endavant, de forma desinteresada, la segona 
edició del taller de creació literària. En aques-
ta segona edició la resposta de públic superà 
les previsions inicials cosa que va obligar a 
desplaçar la ubicació inicial a la Biblioteca al 
col·legi Baladre.
A més, aquesta edició 2013 es va obrir amb 
una classe magistral a càrrec de la reconegu-
da escriptora Espido Freire, una de les autores 
més importants del paronama de la literatura 
espanyola actual (guanyadora del Premi Plane-
ta). Espido Freire, davant de més de 100 per-
sones que plenaven el saló de sessions de l’IES 
Enric Valor, va desgranar les claus a l’hora de 
redactar un text literari.

El   passat dissabte 23 de març 
els carrers de Picanya van 

acollir la 1a edició de PicaArts, 
una mostra d’arts teatrals de ca-
rrer que va plenar carrers, places 
i jardins d’un públic entusiasta 
que va disfrutar de les sis fun-
cions programades: FLASH! (+ Tu-
macat), Convictus (Passabarret), 
El Gran Dimitri (El Gran Dimitri), 
l’Amagatall dels Somnis (Insomnia 
Company), Roda-món (Mumusic 
Circus) i Somnis de sorra (Borjay-
tuquepintas).
Acord de col·laboració
PicaArts ha estat una iniciativa 
innovadora resultat de l’acord en-
tre l’Ajuntament de Picanya que 
ha assumit la difusió i logística 
de l’esdeveniment i l’empresa de 
gestió cultural “23 Arts”, interes-
sada en mostrar el seu catàleg 
d’espectacles tant a professionals 
del sector com a públic en gene-
ral que ha aportat als artistes i a 
la que hem d’agrair que haja triat 
Picanya com al poble on mostrar 
aquests fantàstics treballs.

PicaArts teatre i màgia 
a peu de carrer 
Tots els espectacles van tindre 
una gran resposta de públic

Premis Camí de la 
Nòria de poesia

Maruja Torres recull el  
Premi Llig Picanya
“Y tengo para mí que vivir en Picanya es 

una suerte, mira tu” va escriure al seu 
bloc pocs dies després

Maruja Torres amb el Premi Llig

i

En aquesta 8a edició, del Premi Camí de la Nòria de poesia 
que, anualment, convoquen l’Associació d’Alumnat d’EPA i 

l’Ajuntament de Picanya, el jurat, integrat per Marc Granell (poeta), Lluís 
Roda (poeta), Lidia Mir (professora de literatura), Albert Dasí (director 
de l’escola Gavina), Xelo Alós (responsable de Cultura de l’Ajuntament 
de Picanya) i Carme Salt (secretària de l’Associació d’Alumnes d’EPA), 
va decidir atorgar els següents premis (*):
- Categoria valencià: “Una rosa de cendra”, de Laura Cabedo Cobo.
- Categoria castellà: “Palabras” de Luis Auñón Muelas.
- Categoria Picanya: “Ardió mi memoria” de Maria José Juárez Romera.
L’acte també va retre homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés, amb 
una lectura de poesies per part de l’alumnat dels centre educatius pi-
canyers i la presència de Xavier Sarrià (filòleg, escriptor i músic -és el 
cantant dels ben coneguts Obrint Pas-) i de Carmina Andrés, filla del 
poeta de Burjassot.
(*)Les poesies guanyadores estan publicades al web municipal.

Espido Freire a l’IES 
Enric Valor

Taller de creació 
literària

Ferran Torrent a  
la Pl. Major

Salvador Pons i  
Santiago Posteguillo

Begoña Valero

Vídeo disponible a:
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Festes Majors de Picanya 2013 Programa
Del 4 de JULIOL al 14 de JULIOL
EXPOSICIÓ:  
TALLA EN FUSTA 
de Miguel Planells Císcar
A la Sala Municipal d’ Exposicions 
Horari: de 19 a 21h Festius d’11.00 a 
14.00h. Dilluns 8 de juliol tancat

DIVENDRES 28 DE JUNY
17.00h
CAMPIONAT INFANTIL (de 8 a 14 anys) DE 
FRONTENIS 
Poliesportiu 
Inscripció Club de Frontenis  
Tel. 661310501

DISSABTE 29 DE JUNY
09.00h (matí i vesprada) 
CAMPIONAT INFANTIL DE FRONTENIS
Poliesportiu

22.00h 
FESTA I EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ 
Pl. País Valencià

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT
Pl. País Valencià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CA-
DIRES cal inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya fins al dimecres 
26 de juny
Les persones no inscrites sols tindran 
dret a mobiliari si és el cas que sobren 
existències 

DILLUNS 1 DE JULIOL 
19.30h 
FESTA LITÚRGICA DE LA P. SANG. 
Missa solemne

17.00 a 22.00h 
PARC INFANTIL  - FIRETA PARC 
Pl. País Valencià

DIMARTS 2  DE JULIOL
17.00 a 22.00h 
PARC INFANTIL  - FIRETA PARC
Pl. País Valencià

DIMECRES 3  DE JULIOL
12.00h
LLIURAMENT PREMIS ESPORTISTES I 
CLUBS DESTACATS TEMPORADA 2012/2013 
Saló de Sessions de l’Ajuntament

20.00h 
PATINADA POPULAR I FAMILIAR 
Concentració Pl. País Valencià
Al finalitzar SOPAR D’ENFAIXAT PER ALS 
PARTICIPANTS a la gespa del  Passeig de 
la Primavera

DIJOUS 4 DE JULIOL 
10.00h 
1er. CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE 
LA SANG  
Pinada del Poliesportiu 

19.00h. 
II CONCENTRACIÓ DE VEHICLES SENSE 
MOTOR per a menors de 6 anys (2 nivells: 
de 0 a 3 anys i de 4 a 6 anys).  Des del 
parc de nadons (enfront de la piscina 
coberta) al Passeig de la Primavera. VINE 
AMB EL TRICICLE, amb el patinet, amb el 
correcorredors, amb els patins...

20.00h 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:   
TALLA EN FUSTA 
de Miguel Planells Císcar

20.30h 
ORNAMENTACIÓ DELS BALCONS del reco-
rregut de Moros i Cristians penjada de les 
banderoles de la CREU I LA MITJA LLUNA

21.00h
GRAN CONCURS DE PAELLES 
C/ Colón
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA
Quota d’inscripció: 25€ per paella per 
a 10 persones. Es facilitaran els ingre-
dients de la paella, la sorra i la llenya.  
La paella i els trespeus són per compte 
dels participants.
(15€ la inscripció i 10€ la fiança. La fiança 
es tornarà en el moment en que queden 
replegades totes les restes de les fogueres) 
Lloc  d’inscripció: al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya. 
Data límit: dimarts 2 de juliol

22.00h 
SOPAR DE PAELLES
C/ Colón
IMPORTANT: per reservar TAULES I CA-
DIRES cal inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament fins al 2 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran 
dret a mobiliari si és el cas que sobren 
existències. 

00.30h 
PASSACARRER  
de Moros i Cristians 
Recorregut: Pl. País Valencià, carreró de 
la Biblioteca, C/ Senyera, C/ Marques 
del Túria, C/ Tenor S. Alejos, Av. Sta. M. 
del Puig, C/ Sant Antoni Abad, C/ Sant 
Josep, Pl. País Valencià

DIVENDRES  5 DE JULIOL 
10.00h
1er. CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG 
Pinada del Poliesportiu 

18.00h  
HANDBOL
14é TROFEU FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán” 

19.00h 
GYMKANA  FOTOGRÀFICA – activitat d’oci 
familiar en la que participen xiquets i 
xiquetes acompanyats de pares i mares. 
Imprescindible el mòbil o la càmera de 
fotos
Pl. País Valencià

20.30h 
REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT 
del recorregut de la processó per la  
penya El Coet amb acompanyament de 
tabal i dolçaina.

22.00h 
SOPAR D’OLLETES  
(Es recomana dur els atifells per a servir-se)
C/ Colón
IMPORTANT: per reservar TAULES I CA-
DIRES cal inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament fins al 3 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran 
dret a mobiliari si és el cas que sobren 
existències 

23.00h 
Amenització de XARANGUES

00.30h 
ENTRADA FALSA de Moros i Cristians  
Recorregut: Pl. País Valencià, C/ Sant Jo-
sep, Av.  Jaume I, C/ Colón, C/ Torrent, 
Pl. País Valencià

01.00h 
DISCOMÒBIL FIVE-5
Pl. Major

DISSABTE 6 DE JULIOL
10.00h (matí i vesprada)  
HANDBOL – 14é TROFEU FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”  

19.00h 
DANSA EN COMUNITAT PER A PÚBLIC 
FAMILIAR. Adreçat a xiquets, xiquetes i 
acompanyants.  
En les proximitats del parc de nadons 
(enfront de la piscina coberta) al Passeig 
de la Primavera. 
Inscripció Associació Menuda Criança Tel. 
635688546/649012317

22.30h 
XVII GRAN ENTRADA  
DE MOROS I CRISTIANS
Recorregut: C/ Colón, C/Jaume I, C/Sant 
Josep, Pl. País Valencià, Pl. Major.
IMPORTANT: A causa de la llarga durada 
de l’acte, es recomana al veïnat del re-
corregut que traga cadires a les voreres 
per veure la desfilada

01.00h
DISCOMÒBIL FIVE-5
Pl. Major

DIUMENGE 7 DE JULIOL
12.30h 
BOMBOLLADA
Passeig de la Primavera
FESTA PARTICIPATIVA DE LES BOMBOLLES 
DE SABÓ

A partir 17.00h  
Festa Interpenyes – VESPRADA  
EIVISSENCA amb ambientació musical
Pl. País Valencià, Pl. Major i C/ P. Sang

21.30h 
Passacarrer dels grups de danses des del 
CEIP Ausias, Avgda. l’Horta, C/ Jaume I, 
C/ Sant Josep, Pl. País Valencià.

22.00h. 
FESTIVAL DE FOLKLORE
Pl. País Valencià
Amb la participació de:
- Grupo de Folklore Abuela Santa Ana 
(Albacete)

- Grup Castelló.  
Associació d’Estudis Tradicionals 

  (Castelló)
- Colombia Candela Danza y Cultura 
(Stuttgart – Alemanya)

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT
Pl. País Valencià 
IMPORTANT: per reservar TAULES I CA-
DIRES cal inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament fins al 3 de juliol
Les persones no inscrites sols tindran 
dret a mobiliari si és el cas que sobren 
existències

00.00h 
PASSACARRER DEL FANALET acompanyat 
de Trompetes i Tambors i CORREFOCS des 
de la Pl. Constitució, Senyera, Sta. Mª 
del Puig, coetòdrom.
(Es recomana a les persones que vulguen 
participar en el correfocs que vagen  
amb roba adequada)

00.30h a 1.00h 
COETÀ INFANTIL 
Coetòdrom  
(Av. 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies)

1.00h a 1.45h 
CORDÀ TRADICIONAL 
Coetòdrom  
(Av. 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies)

DIILUNS 8 DE JULIOL
19.00h 
OLIMPÍADES POPULARS 
(competició per equips, jocs populars 
i esports alternatius) a la pinada del 
Poliesportiu.  Medalles per a tots els par-
ticipants. Imprescindible “puntualitat”

20.00h 
“PASSÀ” DEL QUADRET de la Preciosíssi-
ma Sang”
Recorregut: C/ Bonavista, 39, C/ To-
rrent, C/ S. Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ 
P. Sang, C/ Senyera, C/ Salvador Martí-
nez, Ajuntament, C/ Sanchis Guarner, 
Església, Pl. Major, Pl. País Valencià, C/ 
Torrent, C/ Bonavista

22.30h 
“DOS SEGLES DE MÚSICA I DANSA” 
Concert - Espectacle  presentat per la 
Unió Musical, la Unió Coral i l’Associació 
de Ballet  de Picanya
Pl. País Valencià
(Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran 
cadires per veure l’espectacle)   

 01.00h a 1.45h  
COETÀ 
Coetòdrom
Av. 9 d’Octubre (darrere Parc Albízies)

DIMARTS 9 DE JULIOL 
Vesprada
VOLEIBOL  
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”

20.00h 
OFRENA DE FLORS
Eixida: Pl. Espanya. Recorregut: C/ del 
Pilar, C/ Dr. Herrero, C/Sant Josep; Pl/ 
País Valencià, Pl/ Major, Església

23.00h 
CONCERT, BALL I FESTA AMB  
LA MAGNÍFICA ORQUESTRA LA TRIBU
Pl. País Valencià

04.00h 
XARANGUES recorregut de l’entrada falsa

DIMECRES 10 DE JULIOL (Dia de la Festa)
11.30h 
SOLEMNE MISSA A LA PRECIOSÍSSIMA SANG

13.00h 
Al Centre Cultural: 
RECEPCIÓ A TOTES LES ASSOCIACIONS, 
COL·LECTIUS I PERSONES PARTICIPANTS A 
LA FESTA.  
Presentació del LLIBRE 
“Las Actas del Ayuntamiento de Picanya 
(15-7-1940/15-6-1941)” 
Autor: Jose Royo Martínez. 
LLIURAMENT DE LES DISTINCIONS I MEDA-
LLES DE LA VILA. 

14.30h. 
MASCLETÀ 
per PIROFANTASIA – Carlos Caballer 
Av.  9 d’Octubre 
(darrere del Parc de les Albizies)

19.00h 
VII MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CER-
CAVILA amb la participació dels següents 
espectacles: 
- DANSA DELS CAVALLETS de l’Escola de Dan-

ses de Xàtiva
- GEGANTS I CABUTS de Benetússer 
- GEGANTERIA de Circolio enterteiments 
- LES ENFANTS de Traüt Espectacles
- ZEPPELIN de La Baldufa 
- CIRCAMBULANT de La finestra del nou circ
- ANIMÀTIC de Scura Plats
- MACROSCOPI de Scura Plats

Itinerari: CP Baladre (eixida), Av. G. 
Valenciana, C/ Senyera, C/ Pilar, C/ Dr. 
Herrero, C/ Colon, C/ Torrent, C/ S. 
Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ S. Josep, 
Pl. País Valencià.

22.30h 
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG  
amb final pirotècnic 

DIJOUS 11  DE JULIOL (Dia del gos)
11.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00h 
UNFLABLES TOBOGAN AQUÀTIC, FESTA  
DE L’ESCUMA, LLISCADORS D’AIGUA 
Parc Albízies  
Vine amb roba de bany i participa. 

11.00h 
MISSA i a continuació BESAMANS A LA 
PRECIOSÍSSIMA SANG,  a l’Esglèsia

18.00h 
CURSA CICLISTA  
56é  Gran Premi Preciosíssima Sang 
C/ Colón

19.00h
BERENAR per a totes les  
PERSONES MAJORS de Picanya
Pl. País Valencià
IMPORTANT: Cal inscriure’s al servei 
DIGA’M de l’Ajuntament  
Inscripció fins al 6 de juliol

23.00h 
Festa Interpenyes amb l’actuació de 
QQGROUP amb la col·laboració de la 
Discomòbil FIVE5 
Plaça Major

DIVENDRES 12  DE JULIOL
19.00 a 1.00h 
MERCAT MEDIEVAL  
i a la taberna beguda i tapa  
CEIP Ausiàs March

22.00h 
19é PICANYA ROCK
C/ Alacant
- CONTENIDO EXTRA
- CHANGE OF SURROUNDINGS
- HANGOVER
- NO REGRETS

DISSABTE 13  DE JULIOL
18.00 a 1.00h 
MERCAT MEDIEVAL  
i a la taberna beguda i tapa  
CEIP Ausiàs March

DIUMENGE 14  DE JULIOL
18.00 a 22.00h 
MERCAT MEDIEVAL  
i a la taberna beguda i tapa  
CEIP Ausiàs March

DISSABTE 20 DE JULIOL 
10.00h. a  21.00h 
2es JORNADES DE PICANYA  
“HIJOS DE HÚRIN” 
Jocs de Rol, Tallers, Vídeo Jocs...  
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”

A peu de Festa!

Per a seguir  
les Festes dia a dia

Si vols seguir les Festes de Picanya dia 
a dia i nit a nit has de saber que, en-
guany, de nou, torna “A peu de Festa!” 
el programa diari a PicanyaTV que re-
sumirà el millor de cada jornada amb 
la veu dels protagonistes. Cada dia 
publicarem al web municipal el pro-
grama del dia i també les fotogaleries 
dels diferents acte. A més, volem es-
coltar la teua veu, així que digues la 
teua a les xarxes socials:

@aPicanya
#festespicanya

facebook.com/ajuntament.picanya

www.picanya.org
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Més penyes, més  
activitats i més festa! 

Si alguna cosa caracteritza 
les Festes de Picanya dels 

darrers anys, sens dubte, ha estat 
l’augment exponencial de la parti-
cipació ciutadana a tots els nivells. 
Després del primer gran canvi que 
va suposar l’organització de les 
Festes per part de l’Ajuntament 
(amb la desaparició dels Clava-
ris) als darrers anys hem assistit a 
un procés en el que, cada vegada 
més, han estat els veïns i veïnes, 
els que, per mitjà de col·lectius, 
penyes i associacions, han anant 
proposant i organitzant activitats 
i, any rere any, ha anat creixent el 
ventall festiu i la participació del 
públic a peu de carrer.
Les penyes
Als darrers anys hem vist creixer 
el nombre de penyes que volen 
muntar casetes durant el període 
de festes (quatre més enguany) i a 
més, durant tot l’any, l’associació 
que les agrupa “Interpenyes Pi-
canya” ha organitzat diferents 
activitats per tal de recaptar fons 
que permetan dur endavant no-
ves iniciatives. Així les Festes 

d’enguany creixen en activitats 
molt celebrades pel públic jove 
com ara les discomòbils i es con-
soliden iniciatives com ara la festa 
eivissenca.

Novetats per a tots els públics
En aquest 2013 vegem, de nou, 
crèixer la programació festiva apa-
reixen novetats com ara el Mercat 
Medieval i diverses activitats per 
a públic familiar (Jocs alternatius, 
jocs d’aigua...). També creix la pro-
gramació d’activitats esportives en 
Festes amb un campionat de fron-
tenis infantil, el 1r trofeu de petan-
ca o la patinada popular que se su-
men a l’extens ventall ja existent.
Així que ja sabeu, enguany, més 
penyes, més activitats, i més Fes-
ta! A gaudir! 

 

El programa festiu creix en nombre d’activitats amb  
novetats per a tots els públics 

Més espais

La Festa arriba a 
més espais

Enguany s’amplia l’espai festiu. 
Per una part el C/ Colon aco-
llirà la nit de les olletes i la nit 
de les paelles per tal de donar 
cabuda a més taules i d’altra 
banda al C/ Preciosíssima Sang 
s’instal·laran 4 noves casetes 
per a acollir a les 4 noves pen-
yes festeres que s’incorporen 
al grup de les ja existents. Així, 
les Festes guanyen nous es-
cenaris que se sumen i a les 
places Major i País Valencià, el 
Parc de les Albízies, l’Av. de la 
Primavera, el C/ Alacant, etc...

Cada dia, activitats per a  
menuts i menudes
Ja des de l’any es pot compro-

var l’augment d’activitats 
adreçades a un públic infantil/fami-
liar. Les festes d’aquest 2013 conti-
nuen per eixe camí i, pràcticament, 
cada dia, podem trobar activitats 
per a menuts i menudes, a les que, 
en molts casos, també es convida a 
participar a pares i mares. Així als ja coneguts jocs unflables o coetà 
infantil, enguany es tornen a organitzar la concentració de vehicles sen-
se motor (amb canvi de recorregut) i la bombollada i se sumen com 
a novetat l’organització d’una patinada familiar (amb posterior sopar), 
unes Olimpiades Populars en les que, a la pinada del Poliesportiu, es 
convida a participar per equips en jocs tradicionals i esports alternatius, 
una festa amb jocs d’aigua, una dansa col·lectiva per a gaudir en família 
i fins i tot una gimkana fotogràfica. Així que ja sabeu, si teniu menuts i 
menudes a casa, llegiu amb atenció el programa d’aquestes Festes 2013 
perquè hi ha molt, i molt bo, on triar.   

VII Mostra de Teatre i Música  
de Cercavila
El dia de la Festa, el dime-

cres 10, per la vesprada, 
insectes enormes, criatures ex-
tranyes, gegants, malabaristes, 
soldats napoleònics i fins i tot un 
zeppelin, plenaran els carrers de 
Picanya de teatre i música en la 
7a edició de la Mostra de Teatre 
i Música de Cercavila. Un esdeveniment cultural per a tots els pú-
blics que disfruten majors i menuts i que, en 7 anys de vida, ja ha 
esdevingut un referent i un tret identitari de les Festes Majors del 
nostre poble. 

La Unió Musical i el Grup de Ballet 
oferiran un gran espectacle conjunt
El dilluns 8 dues associacions 

culturals picanyeres: la Unió 
Musical de Picanya i l’Associació 
de Ballet uneixen el seu talent 
per a oferir-nos l’espectacle “Dos 
segles de música” en el que faran 
un recorregut per grans clàssics 
dels darrers dos-cents anys. 
25 anys de ballet
Amb aquesta representació l’As-
sociació de Ballet de Picanya també vol celebrar els seus 25 anys 
de vida, una efemèride, que a més els suposarà rebre el més alt re-
coneixement de l’Ajuntament de Picanya: la medalla de la Vila que 
recolliran el dia de la Festa. 

El Folk més  
internacional...
Cada any, les Festes 

Majors ens per-
meten descobrir, en la nit del 
foklore, agrupacions i col·lectius 
arribats de diferents indrets de 
la nostra Comunitat, d’Espanya i, 
fins i tot del Món. Enguany, tenim 
una bona mostra. El cartell de la 
nit va des del grup Castelló de 
l’Associació d’Estudis Tradicionals 

(Castelló), al Grupo de Folklore 
Abuela Santa Ana (Albacete) i 
arriba al grup Colombia Candela 
Danza y Cultura que ens porten 
els millors ritmes i balls del país 
sudamericà però des de la ciutat 
alemanya de Stuttgart, més inter-
nacional, impossible.

A cantar i ballar al ritme de La Tribu!

...i el Rock  
més local
En aquesta 19a edició del 

festival Picanya Rock es 
compleix un dels objectius que 
van fer nàixer aquest esdeveni-
ment: donar opció de tocar als 
grups locals en les millors condi-
cions. 
Local sound
Així, enguany, i per primera ve-
gada, els quatre grups tenen 
talent picanyer a les seues fi-
les. Com a cap de cartell estan 
un grup amb discos editats 
com són els No Regrets, des-
prés trobem als Hangover, 
ben coneguts per l’afició pi-
canyera, segueix Change of 
Surroundings un grup ben jove 
i amb moltes ganes i finalment 
trobem als Contenido Extra, els 
més joves de tots però amb la 
mateixa passió per la música. 
La cita (imprescindible) és el di-
vendres 12 de juliol a l’escenari 
habitual al C/ Alacant.

Sandra Polop al front 
de La Tribu

La nit del dimarts 9, la 
vespra de la Festa, 

l’orquestra “La Tribu” serà 
l’encarregada de fer-nos ballar 
i cantar de valent. “La Tribu” es 
caracteritza per versionar temes 
de qualsevol gènere musical i 
adaptar-los al pop-rock amb un 
estil enèrgic amb el que convi-
nen a participar al públic. 
La valenciana Sandra Polop, co-
neguda per la seua participació 

al programa Operación Triunfo i 
habitual de molts altres progra-
mes de TV, se situa al capdavant 
d’un grup de 8 músics joves so-
bre l’escenari en un magnífic es-
pectacle de més de 3 hores amb 
llums, foc, fum i 30.000 w de só 
que, sens dubte, suposarà una 
oportunitat de ballar, cantar, 
botar i gaudir de la festa, com 
ens agrada a Picanya, colze a 
colze i a peu de plaça.

Les Festes de TOT un poble!

Sopar 
d’olletes

Festival  
de ballet

“Macroscopi” 
de Scura Plats

Cursa de vehicles 
sense motor

Discomòbil
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Desenvolupament Joves

El dissabte 15 de juny, puntualment a les 18.30h i 
amb la presència del Secretari Autonòmic de Tu-

risme i Comerç de la Generalitat Valenciana Daniel Mar-
co Blanes, obria les seues portes la 6a Fira del Xicotet 
Comerç de Picanya. Un esdeveniment organitzat des de 
l’Ajuntament i l’Associació del Xicotet Comerç de Picanya 
que, de nou, va atraure a un públic ben nombrós que 
va poder conèixer de primera mà el treball de més de 
30 establiments del nostre teixit comercial i que, a més, 
va gaudir de tot un seguit d’activitats que van anar des 
de degustacions, amb autèntiques “delicatessen” com 
ara els productes aportats des de la població agerma-
nada de Panazol, l’embotit d’Utiel, les fruites de tempo-
rada, el té, els productes de Galícia o la truita gegant, 
a tallers infantils (xapes, manualitats, pizzes...) música 
(amb l’actuació de “Galileo Funk Machine”), ball (amb el 
col·lectiu “Balla Picanya” animant la nit), demostracions 
de ioga, bio-dansa, batukada... que es van allargar du-
rant tot el cap de setmana.
Un esforç molt important el realitzat pel nostre comerç 
que, d’aquesta manera, ens convida a descobrir establi-
ments propers que ens ofereixen productes de primera 
qualitat a bon preu i sempre amb una atenció de perso-
na a persona.

Becaris 2013

Estudiants a la  
Biblioteca

36 beques formatives 
per a estudiants
El programa “La Dipu te beca” ofereix la 
possibilitat de pràctiques remunerades 

Un any més la Diputació de València i l’Ajuntament de Picanya 
han convocat un total de 36 beques per a estudiants desti-

nades a que puguen fer pràctiques als diferents departaments muni-
cipals. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 € 
mensuals. El període de durada de les beques comença l’1 de juliol del 
2013 i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2013.
Criteris de selecció
En aquesta edició 2013 han estat més de 300 les sol·licituds rebudes 
i sols 36 les persones beneficiàries, això suposa que els criteris de se-
lecció han de ser clars i el procés transparent. Al web municipal està 
publicada la llista definitiva d’admesos junt a la nota obtinguda per 
cada estudiant en aquest procés i els criteris de selecció. Enguany 
aquest criteris, marcats des de la Diputació, premien la nota mitjana 
de l’expedient acadèmic aportat (fins a 4 punts), el curs que es troba 
rebent en el cicle de qué es tracte (fins a 2 punts), formació comple-
mentària (fins a 4 punts), coneixement de valencià i altres idiomes i 
estar empadronat al poble de Picanya: 2’50 punts. 
Tot això ens ofereix un perfil d’estudiant que ha de ser: resident a Pi-
canya, estudiant dels darrers curs, amb bona formació complemen-
tària i bon nivell d’idomes extrangers i també de coneixement del 
valencià. Aquestes són, amb particularitats, les característiques que 
compleixen els 36 estudiants seleccionats per a fer pràctiques formati-
ves durant els mesos de juliol i agost a l’Ajuntament, on realitzaran tre-
balls relacionats amb la informàtica, l’urbanisme, la gestiò econòmica, 
cultura, esports, comunicacio... i podran tindre un primer contacte 
amb el món del treball i millorar el seu curriculum amb una primera 
experiència laboral.   

Ja està ací la 2a ruta 
de la tapa PicaNyam! 
La 1a edició, celebrada al març passat,  
va suposar un èxit aclaparador 

El cap de setmana del 28 i 29 de setembre tindrà lloc la 
2a edició de “PicaNyam! Ruta de la tapa per Picanya” 

una iniciativa de l’Ajuntament i els establiments hostalers del 
nostre poble que, en la seua primera edició, celebrada al març 
passat, va aconseguir un èxit que superà clarament la millor 
previssió. Durant aquell cap de setmana els 10 bars i restau-
rants participants van exhaurir totes les existències de les 
magnífiques tapas que, a 2 euros beguda inclosa, van posar a 
l’abast d’un públic que va plenar els establiments hostalers.
Segona edició
Ara arriba el moment de la segona edició i en la ment dels 
hostalers partipants, ja couen les receptes de les noves tapes 
amb les que volen superar el llistó (ben alt) de la primera 
edició que tan bon sabor de boca ens va deixar a totes i tots. 
Apunteu-vos la data i aneu fent gana! Arriba (de nou) l’hora 
d’anar de tapes!

Ampliació d’horari  
de la Biblioteca
El nou horari permet els estudiants  
preparar els exàmens de final de curs  

De nou, entre el 27 de maig i el 28 de juny la Biblioteca i Centre 
d’Estudis de Picanya amplia el seu horari per tal d’afavorir les 

possiblitats d’estudi dels nostres joves en aquestes dates d’exàmens 
finals. El nou horari cobrix des de les 9.00 a les 14.00h i des de les 
15.00h a la 01.00h de la matinada de dilluns a divendres. Els dissabtes, 
la biblioteca roman oberta entre les 10.30h i les 13.30h.
La resposta dels estudiants, de nou, ha estat molt favorable i el cen-
tre es plena cada dia i cada nit amb decenes de joves que carregats 
d’apunts, ordinadors portàtils i ganes de treballar que han fet de les 
sales de la biblioteca els seu espai d’estudi col·lectiu on, colze a colze, 
s’esforcen en aquesta part final del curs. 

El públic torna a plenar la 
6a Fira del Xicotet Comerç
Més de 30 expositors participen  
en l’edició d’enguany

Outlet

Nova edició del Mercat 
d’Outlet i oportunitats

El 29 de septembre l’aparcament de l’antic col·legi 
Sorolla acollirà una nova edició del Mercat d’Outlet 
i Oportunitats on diferents comerços del nostre po-
ble oferiran els seus productes a preus reduïts. Una 
oportunitat d’or d’aconseguir pagar molt menys per 
articles de qualitat i amb totes les garanties.

Acte d’inauguració

Diumenge vesprada

Desfilada de moda
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Tradició

Policia Local

El Rastro recauda 
cerca de 8.000 €

La Festa del Corpus 
es viu al carrer

Solidaritat

El domingo 26 de mayo tuvo 
lugar la 19a edición del 

Rastro Solidario de Picanya. Un 
acontecimiento que se celebra en 
nuestro pueblo desde 1995 y dón-
de diferentes entidades y colecti-
vos de nuestro pueblo montaron 
paradas donde encontrar de todo: 
artesanía, ropa, manualidades, 
plantas, comidas, bebidas... y, por 
encima de todo, ilusión. ¡Ilusión 
por un mundo mejor! 
Proyectos locales
A pesar de la actual situación de 
crisis, nuestro pueblo volvió a de-
mostrar su carácter solidario y en 

un esfuerzo que se debe recono-
cer, llevó la recaudación de este 
Rastro 2013 hasta los casi 8.000 
euros. 
Cómo ya sabéis los fondos recau-
dados irán destinados a ayudar a 
aquellas personas en situaciones 
más difíciles y será el Consell per 
la Solidaritat de Picanya, integra-
do por representantes de diferen-
tes asociaciones y entidades de 
nuestro pueblo, el que decidirá 
el destino de estos fondos que, 
atendiendo a la difícil situación 
actual tendrán, preferentemente, 
un objetivo local.

El cap de setmana de l’1 i 2 
de juny Picanya va viure, 

un any més, una de les festivitats 
més tradicionals del nostre calen-
dari: la Festa del Corpus. 
El dissabte, a  poqueta nit, foren 
els grups de danses locals Realenc 
i Carrasca i l’Escola Municipal de 
Danses Tradicionals junt al grup 
de tabal i dolçaina, les que reco-
rregueren els nostres carrers per 
a representar els balls tradicionals 
de La Moma, La Magrana, Els Pas-
torets, Els Arquets i Els Nanos.

El diumenge foren veïns i veï-
nes els que van confeccionar, 
colze a colze, com cada any, 
l’espectacular estora de pètals 
i pinet sobre la que, més tard, 
processonarien la imatge del Cor-
pus (una particularitat del nostre 
poble) i la Custòdia sota pal·li, 
acompanyada pels xiquets i xi-
quetes que han pres la Comunió 
enguany en el tradicional recorre-
gut pel centre històric i que acabà 
amb el ball del Xum-Xum a la por-
ta de la Parròquia.

Festa del  
Corpus

Educació vial  
a peu de carrer
La Policia Local desenvolupa un  
programa teòric i pràctic a les escoles

Dues eixides, una amb l’alumnat de 6é de l’escola Ausiàs 
March el 17 de maig i un altra amb l’alumnat (també 

de 6é) de l’escola Baladre, van posar el punt i final, per aquest curs, al 
programa d’educació vial que la Policia Local de Picanya desenvolupa a 
les escoles públiques del nostre municipi.
A tots els nivells
El programa s’inicia des de primer d’educació primària amb xerrades 
formatives per part dels agents a les aules i arriba fins a sisé quan es 
realitza una eixida en bici pel poble. Amb l’alumnat de cinqué es rea-
litzen pràctiques a un circuit al pati de les escoles. L’eixida en bicicleta, 
en companyia dels agents, per part de l’alumnat de 6é, tanca el cicle.
En aquestes classes l’alumnat aprén a interpretar els senyals, conèixer 
les normes bàsiques de circulació, tant a peu com en bicicleta o patins 
tot i fent servir fitxes, jocs i vídeos.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la seguretat dels nostres men-
uts i menudes en els seus desplaçaments pels carrers i evitar accidents 
al temps que es dóna a conèixer i s’apropa als nostres escolars el treball 
de la Policia Local.

Nou cotxe patrulla  
per a la Policia Local  
Des de principis de maig la Policia Local de Picanya disposa d’un 

nou vehicle per a realitzar el seu treball. Aquest nou turis-
me ha estat adaptat a les necessitats del servei i compta amb el mate-
rial necessari per a optimitzar el treball dels agents.
Aquest turisme substituix l’anterior cotxe patrulla i millora les presta-
cions d’aquell. 

Rastro Solidari 2013

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Hasta 17 entidades montaron  
paradas en esta edición 2013

Dansetes, pètals, devoció i tradició 
s’uneixen en aquesta celebració

Pàdel Solidari

Picanya TV

3r Torneig de 
Pàdel Solidari

El dissabte 25 de maig tingué 
lloc la 3a edició del torneig 
de Pàdel Solidari on partici-
paren 20 parelles al llarg de 
tot el matí que amb una preu 
d’inscripció de 20 euros va su-
posar una recaptació de 400 
euros que van anar íntegra-
ment als fons del Consell per 
la Solidaritat de Picanya.

Entre la devoció 
i la tradició

A PicanyaTV (www.picanya.org) 
podeu trobar el document “La 
Festa del Corpus a Picanya. Entre 
la devoció i la tradició”, un vídeo 
on, amb imatges dels dos darrers 
anys i amb la veu de veins i veïnes 
es repassen els principals trets 
que identifiquen el Corpus pican-
yer, una festa que unix tradició i 
devoció a parts iguals.

Eixida amb el CP Baladre

Eixida amb el CP Ausiàs March

Nou vehicle de la Policia Local

Finalistes
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Esports

El divendres 31 de maig 
el Poliesportiu Muni-

cipal va acollir la Mini-Olim-
piada de la 31a Setmana Es-
portiva, que, com cada any 
tanca el curs de les Escoles 
Esportives municipals, que, 
al llarg de l’any han desenvo-
lupat la seua activitat. 
Foren centenars els menuts 
i menudes i joves dels dife-
rents centres educatius els 
que, durant tres hores, van 
lluitar de valent en cada pro-
va atlètica davant la mirada 
de centenars de pares i ma-
res que animaven des de les 
grades. 

La Mini-Olimpiada és, sens 
dubte, la cita més impor-
tant de la Setmana Espor-
tiva però no és l’única. En 
aquests dies també hem po-
gut fruir, i molt, de l’exhibició 
de xiqui-ritme i ball modern 
oferida per menuts i menu-
des al Pavelló, dels escacs, 
del futbol-sala, de la gimnàs-
tica rítmica, del patinatge, el 
judo i el tenis al Poliesportiu, 
de la mà dels nostres espor-
tistes més joves, d’aquells i 
aquelles que fiquen la màxi-
ma passió i el màxim esforç 
cada dia i als que, des d’ací, 
felicitem sincerament.

La Setmana esportiva tanca el curs 
de les Escoles Esportives municipals

Vídeo disponible a:

MiniOlimpiada de la  
Setmana Esportiva

Els dos equips  
amb els trofeus

Dos títols per al  
Picanya Bàsquet 

De nou, esta temporada, el bàsquet picanyer torna a fer do-
blet. Els equips sènior i sènior sub-21 han aconseguit els 

títols de campiones de les categories Primera i Segona Zonal cosa 
que suposa l’ascens directe a Primera Zonal i, per primera vegada, a 
la categoria Preferent del bàsquet valencià, una categoria en la que 
mai havia tingut representació el bàsquet picanyer. Els dos equips 
han completat una temporada en la que sols han perdut 2 encon-
tres de 24 jugats en el cas de l’equip de 1a zonal i de 22 disputats en 
el cas de l’equip que ha jugat en 2a zonal. 
Aquest doble èxit confirma l’aposta decidida pel treball de pedrera 
del club picanyer donat que els dos equips estan integrats per juga-
dors formats al club taronja.

Doblet històric per al 
CD Juventud Picanya
És magnífica la temporada que acaben de tancar els equips ca-

det A i juvenil A del CD Juventud Picanya. Totdos equips han 
aconseguit proclamar-se campions dels seus grups de 2a regional i, 
per tant, l’ascens directe a 1a regional on militaran ja tots els equips 
de la pedrera donat que l’ascens de juvenils i cadets “arrossega” a la 
resta d’equips base del club.
Juvenil A 
L’equip dirigit per Antonio Viñán es va proclamar campió de 2a zonal 
del grup 4 després de guanyar el darrer partit de lliga davant el Silla 
CF amb un gol en els darrers moments del partit a càrrec de Reyes. 
Els juvenils han completat una excel·lent temporada en la que han 
aconseguit 21 victòries per tan sols 5 derrotes i 3 empats, amb 64 
gols a favor i 25 en contra.
Cadet A
També campions en la darrera jornada els cadets, dirigits per Abel 
López, han completat una magnífica temporada amb 17 victòries 
(de 24 possibles) amb sols 3 derrotes i 4 empats. Han aconseguit 
un total de 77 gols a favor i 32 en contra. Pel que van aconseguir la 
1a posició al grup 4 de 2a regional i, per tant, l’ascens directe a 1a.

Descobrir el  
paisatge de l’Horta a 
colp de pedal
Tot i que estava previst per al 28 

d’abril finalment el passat diu-
menge 19 de maig tingué lloc una nova 
edició del cicle-passeig per l’horta orga-
nitzat per l’Ajuntament i el Consorci Es-
ports Horta.
Amb un oratge, esta vegada sí, ben asso-
lellat, més de 150 picanyers i picanyeres 
s’animaren a traure les seues bicis i recò-
rrer els 8 kilòmetres (8 d’anada i 8 de tor-
nada) que ens separen del Poliesportiu 
de Sant Ramon a Picassent, on es van re-
unir amb els participants d’Alcàsser i To-
rrent per a compartir esmorzar i xerrada.
L’objectiu d’aquesta iniciativa no és un 
altre que compartir afició, fomentar 
l’ús de la bici com a mitjà d’oci, esport i 
transport, i, finalment, gaudir del paisat-
ge d’horta que encara és viu en aquesta 
zona de la nostra geografia més propera.
Cal destacar especialment la col·laboració 
de la Penya Ciclista Tarazona així com la 
del Grup de Bici de Muntanya de Picanya 
que van realitzar un extraordinari treball 
a l’hora d’assegurar el recorregut, prestar 
assistència allà on fou necessari i fer tot 
el possible per a que aquest nou cicle-
passeig esdevinguera un nou èxit.

Gran esforç de  
menuts i menudes

www.picanyabasquet.net   

www.cdjpicanya.es   

 Equip Juvenil A

 Equip Cadet A

Aventures en plena natura: 
Cabres de muntanya
Des de finals de 2012 el nostre poble compta 

amb un nou club anomenat “Cabres de Mun-
tanya” i integrat per un grup d’entusiastes dels esports 
d’aventura que centren la seua activitat en el barranquis-
me i l’espeleologia. Tot i que el club és nou, els membres 
fundadors i directius són esportistes amb una llarga expe-
riència en aquestes activitats que han participat en com-
peticions a tota Espanya i tenen formació i titulació oficial.
La intenció d’aquest nou club és obrir les seues portes 
a la participació de totes aquelles persones del nostre 
poble interesades en descobrir l’exploració de coves i el 
descens de barrancs.

Gimnàstica en clau oriental: 
Club de Tai-Xi
El gimnàs del col·legi Baladre (dimarts i dijous) acull 

les activitas del nou club de Tai-Xi. Ofereixen es-
cola d’aquest art mil·lenari des dels 14 anys i a tots els 
nivells. Tel. contacte: 622 569 768 (Sergio)

Passió per la raqueta:  
Club de Tenis Picanya
Amb classes per a adults i xiquets (des dels 

5 anys) el Club de tenis Picanya també  
organitza lliga de temporada i tornejos de cap de set-
mana. Tel. contacte: 617 800219 (Manuel)

Barranquisme

www.www.facebook.com/cabres.demuntanya   

Nous clubs

Eixida del Cicle-
Passeig per l’Horta

Rítmica

Patinatge
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