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Josep Almenar és elegit Alcalde de Picanya 
en mantindre el suport majoritari de la  
població a les eleccions municipals 
El dissabte 11 de juny de 2011 

tingué lloc l’acte de constitu-
ció del plenari de l’Ajuntament de 
Picanya per a la legislatura 2011-
2015. Amb una important presèn-
cia de públic, el saló de sessions de 
l’edifici consistorial va acollir aques-
ta cerimònia amb què s’obrí la no-
vena legislatura de l’actual període 
democràtic.
Un per un els 17 regidors i regidores 
electes en les passades eleccions 

municipals del 22 de maig van anar 
jurant o prometent els seus càrrecs.
Una vegada realitzat el jurament o 
promesa, els nous regidors i les no-
ves regidores van prendre posesió 
del seu nou càrrec i es va procedir a 
l’elecció de l’Alcalde. 
Josep Almenar i Navarro, va rebre 9 
dels vots del plenari i, per tant, fou 
designat com a nou Alcalde de Pi-
canya per a l’actual legislatura 2011 
-2015. Els diferents parlaments dels 

portaveus dels grups municipals i la 
foto protocol·lària a la porta de 
l’Ajuntament van tancar aquest im-
portantíssim acte per a la nostra 
democràcia local. 
Queden ara per davant 4 anys de 
dur treball en què aquests 17 veïns 
i veïnes del nostre poble hauran de 
prendre importants decissions en 
uns temps d’especial dificultat. Tot 
un repte que, de ben segur, afron-
ten amb la màxima il·lusió.

Inclou el  programa de les

Festes Majors 
de Picanya 2011

[+ oportunitats]

Quatre anys d’apasionant  
treball per davant  

Corporació municipal de Picanya 2011-2015

Carmen 
Amoraga

José Miguel 
Planells

Pepe 
Almenar

José Mª 
Chamorro

Mª Rosa 
Martínez

Rosi 
González

Patricio
Monreal

Carlos 
Marzo

Mª Begoña 
Laserna

Sandra 
Herrero

Javier 
Prosper

Mario 
Guillem

José Ángel 
Rodríguez

Paula 
Rodríguez

Mónica 
Moreno

Juan 
Boscana

Xavier 
Rius

PSPV-PSOE

Partido Popular

Coalició CompromísPlenari de l’Ajuntament de Picanya -  legislatura 2011-2015

Partits  
representats

Elecciones 2011

Ejemplo de 
democracia
Picanya superó en casi  
10 puntos la media de  
participación en España

El dia 22 de mayo nuestro pueblo celebró 
una nueva fiesta de la democracia. Una vez 

más picanyeros y picanyeras volvieron a dar un 
ejemplo de democracia y con un comportamien-
to magnífico acudieron a votar en un porcenta-
je muy cercano al 75% una cifra casi 10 puntos 
superior a la media nacional (que se situó en un 
66,23%).  Todo un ejemplo de democracia del 
que picanyeros y picanyeras podemos sentirnos 
orgullosos.

Vídeo disponible a:

PSPV-PSOE
2.961 votos

PSPV-PSOE
2.001 votos

PP
2.413  
votos

PP
2.630  
votos

EU
238  
votos

EU
366  
votos

ER
62  
votos

Otros
581  
votos

En blanco
121  
votos

En blanco
158  
votos

Nulos
71  
votos

Nulos
103  
votos

Compromís
501  
votos

Compromís
761  
votos

Eleccions  
municipals  

2011

Eleccions  
autonòmiques  

2011

Votantes: 6.367 - 74,94%  
Abstención: 2.129 - 25,06% 

Votantes: 6.334 - 74,95%  
Abstención: 2.117 - 25,05% 

Resultados por mesas disponibles en el web municipal www.picanya.org
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Editorial

El valor de 
ser concejal 
o concejala 
de tu pueblo
En tiempos como los ac-

tuales, de profundo 
desprestigio de la actividad 
política, en estos momentos, 
en los que, en muchos casos 
de forma muy interesada, se 
habla de las personas que se 
dedican a la política de forma 
extraordinariamente despec-
tiva y se les mete a todos y to-
das en el mismo saco, es qui-
zás, momento de alzar una voz 
en defensa de aquellas perso-
nas que, desde la perspectiva 
ideológica que sea, deciden 
dar un paso y salir a la luz pú-
blica para trabajar por su pue-
blo, por sus vecinos y vecinas. 
Son los miles de concejales y 
concejalas que en cientos de 
pueblos de España, especial-
mente en los pequeños, inte-
gran los plenos municipales, la 
pieza bàsica de la democracia 
local, sin mayor interés que el 
beneficio común. 
En nuestro municipio son 17 
las personas que en los próxi-
mos 4 años dedicarán su tiem-
po, su trabajo, su esfuerzo... a 
trabajar por Picanya. En la ma-
yoría de los casos ese tiempo 
tendrá que salir de su tiempo 
de ocio, de trabajo o de dedi-
cación familiar. En la mayoría 
de los casos deberán compati-
bilizar su vida política con otra 
actividad laboral como la de 
cualquier ciudadano. 
Un esfuerzo más que conside-
rable y que sin duda merece el 
reconocimiento de un valor 
importante, el valor de ser 
concejal o concejala de tu 
pueblo.

Són campiones provincials
Aquest grup és el primer equip integrat per xiques 
del nostre poble en aconseguir un títol provincial 

Entrevista

Les xiques de l’equip infan-
til del Picanya Bàsquet 

han guanyat el campionat provin-
cial de la seua categoria. Són el 
primer equip femení integrat per 
xiques de Picanya que aconse-
gueix un títol provincial. Després 
de quatre anys entrenant-les, Lu 
assegura que el major potencial 
de “les xiques butano” és el seu 
esperit d’equip. De fet, ara mateix 
formen un bloc molt compacte 
pel seu “bon rotllo” tant dins com 
fora de la pista. Després de ser re-
budes per l’Alcalde, el qual les ha 
felicitades pel seu triomf històric, 
arriben al Pavelló Esportiu per a 
fer la seua primera entrevista. 
Una entrevista a 11 bandes que 
sembla que serà complicada.
- Heu guanyat el campionat per-
què heu tingut sort als partits o 
perquè sou les millors?
- Perquè som el millor equip, con-
testa ràpida Àngela. Justament 
per això hem guanyat, confirma 

una de les dues Lucies. Sí, però al-
guns partits ens ha costat guan-
yar, afegeix Ariadna. Haurieu de 
ser més humils -talla Lu, la seua 
entrenadora- no ha estat tan fà-
cil. I totes assenten i accepten la 
crítica.
- Quin és el secret de l’equip?
- Jo —assegura Lucia, i totes 
riuen. Sandra puntualitza— en 
realitat en els moments difícils 
ens motivem les unes a les altres i 
entre totes aconseguim superar-
los. I perquè en tenim una bona 
entrenadora —diu Lucia—. 
Buuuuuuu pilota, pilota! —criden 
i riuen les altres. En aquest mo-
ment Natàlia es posa seriosa, més 
o menys, i assegura: quan ens ho 
creiem, podem. Novament, Lu 
torna a donar la clau: en ocasions 
patisc molt perquè sé que elles 
poden fer les coses millor i no ho 
fan. Però quan aconsegueixen 
canviar el xip, normalment les co-
ses solen eixir bé.

- Sou el primer equip femení inte-
grat sols per jugadores de Picanya 
que ha aconseguit un títol provin-
cial, vos acaba de rebre l’Alcalde, 
com vos sentiu?
- Orgulloses! diuen totes. El reco-
neixement és molt important  
—diu Ariadna. Doncs jo em vaig 
sentir millor quan vaig guanyar 
—més rialles. Els pares ens han 
tirat una traca i tot —diu Maria— 
semblàvem el Barça. El Madrid 
no, que no se’ns ha caigut la copa 
—encara més rialles.
- Porteu molts anys jugant?
- La que més, Sara —apunten. Sí, 
jo porte des dels cinc anys —con-
firma l’al·ludida. I Sandra i Laura 
són noves —tornen a apuntar.
- Quantes hores entreneu?
- Dues hores a la setmana —asse-
gura Lu— però a voltes semblen 
menys, especialment perquè no 
paren de xarrar.
- Ara jugareu en cadet, com se 
presenta la nova temporada?
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Equip infantil femení del Picanya Bàsquet

Amb els colors  
de la primavera
Al mes de maig, en plena 

primavera, recórrer els 
carrers de Picanya és poder gau-
dir d’una explosió de colors. 
A parcs i carrers podem com-
provar com la natura s’esforça a 
mostrar la seua cara més brillant 

i com, arbres i plantes, es plenen 
de flors que ens conviden a ad-
mirar-les i, en el cas dels aficio-
nats a la fotografia, a fer servir 
les nostres càmeres per tractar 
de copsar aquesta delicada be-
llesa.

Mirant Picanya

Eduardo Mendoza junt a Carmen Amoraga

Maria Dueñas presentada per Ramón Palomar

El públic plenà els diferents actes

Parc Europa

Parc Gómez Ferrer Jardí junt a l’edifici Pau

- Sembla que serà prou dura —as-
segura Lucia— el primer any que 
competeixes a una nova categoria 
és el més dur. Sandra matitza: és 
dur però se porta bé. I l’entrena-
dora aprofita per a marcar objec-
tius: enguany hem d’anar a per la 
Lliga.
- Com va ser la final?
- Va ser un partit molt dur, sobre 
tot al principi —assegura Maria. 
Ens remuntaren 8 punts i ens tra-
gueren un d’avantatge i ens des-
motivàrem —explica Lucia. L’en-
trenadora torna a donar la seua 
visió analítica: allò no tenia cap 
sentit, només perdíem d’un punt i 
amb un equip al que ja havíem 
guanyat abans. Sí però ens ho ju-
gàvem tot a un partit —explica 
Lucia. I en tota la temporada no 
havíem perdut cap partit —afe-
geix Maria. Però el suport de la 
família des de la grada va ser molt 
important —assegura Ángela— fa 
que t’ho cregues més i t’ajuda a 
tirar endavant.
- Sembla que sabeu guanyar, però 
sabeu perdre?
- Ho portem malament —assegu-
ra Ángela. Lu, l’entrenadora, torna 
a donar classe d’humiltat: jo sé el 
que és perdre una final i ara estic 
molt orgullosa d’haver guanyat 
entrenant aquest equip. I vos re-
corde que l’any passat perdéreu 
alguns partits importats. Jo no 
me’n recorde —diu Lucia i totes 
riuen. Sempre que perdem és per 
culpa de l’àrbitre —continua, i 
riuen totes encara més. I sembla 
que li han ficat un malnom a cada 
àrbitre que han tingut enguany. 
Sempre li posen un malnom a 
l’àrbitre i s’enamoren dels entre-
nadors rivals —assegura Lu, l’en-
trenadora, i ja no poden parar de 
riure...I així, entre bromes, rialles i 
converses creuades, tallades, re-
preses i tornades a tallar, pot pas-
sar qualsevol més d’una hora par-
lant amb “les xiques butano”, 
sense arribar a saber de què s’ha 
parlat en concret. Per això, potser 
el millor és veure-les parlar amb el 
baló a les mans i la cistella con-
trària com a objectiu.

G. Serrano

www.picanyabasquet.net   
www.
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Tres, d’entre els deu primers

Un maig de lletres

Poesia
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Cultura

El Camí de la Nòria ret  
homenatge al poeta Lluís Roda

Lluís Roda

Vicent Tamarit

Agustín Linuesa

Jesús López

El lliurament dels premis de 
poesia Camí de la Nòria 

va tancar el programa d’actes 
d’aquest Maig literari 2011. En-
guany els guanyadors foren Vi-
cent Tamarit (millor poesia en 
valencià), Agustín Linuesa (millor 
text en castellà) i Jesús Palomino 
(accèssit local). Aquest acte, tam-

bé va servir com a homenatge al 
poeta, veí del nostre poble, Lluís 
Roda i va comptar amb la presèn-
cia del també magnífic poeta 
Marc Granell. 
L’alumnat de l’escola Gavina, 
l’Institut Enric Valor i l’Escola 
d’Adults llegiren alguns versos 
de l’homenatjat.

L’acte de lliurament dels Pre-
mis Camí de la Nòria, el 

passat dimecres 25 de maig, va 
tancar una nova edició del Maig 
literari de Picanya.
Un programa d’actes que es va 
obrir el dia 19 d’abril amb el lliu-
rament del premi Llig Picanya a 
la reconeguda escriptora Elvira 
Lindo per la seua novel·la Lo que 
me queda por vivir. Una xerrada 
amb els lectors i les lectores, va 
cloure aquest acte de lliurament 
en què Elvira Lindo es va mostrar 
extraordinàriament accessible i 
obert al diàleg amb el públic que 
va plenar el Centre Cultural.
L’escriptora Raquel Ricart fou 
la protagonista del segon acte 
d’aquest Maig Literari i a l’IES 
Enric valor va parlar de la seua 

celebrada novel·la Les ratlles de 
la vida.
El periodista i escriptor Francesc 
Baixauli, el dia 5, va parlar a la bi-
blioteca de la seua obra i de  la in-
fluència de la realitat en la ficció.
El 9 de maig fou Eduardo Men-
doza, guanyador el premi Plane-
ta 2010 amb Riña de gatos, qui 
plenà el Centre Cultural amb un 
públic interessat a saber més 
d’aquest reconegudíssim autor 
d’alguna de les novel·les més im-
portants de la literatura espanyo-
la de les darreres dècades.
Tres dies més tard, i presentada 
pel periodista Ramon Palomar, 
el Centre Cultural va acollir una 
autora que, amb la seua primera 
obra, ha revolucionat el panora-
ma literari espanyol i ha assolit 

unes xifres de vendes absoluta-
ment extraordinàries: Maria Due-
ñas va fer una extensa exposició 
sobre com fou la gestació d’El 
tiempo entre costuras que van 
fruir un nombrós grup de segui-
dors i seguidores.
El 12 de maig, menuts i majors 
gaudiren del contacontes Carles 
Cano i la seua col·lecció de contes 
de totarreu on va repassar his-
tòries dels cinc continents.
Fins l’any vinent tanca les seues 
portes el Maig literari, una inicia-
tiva de l’Ajuntament de Picanya 
que pretén acostar els dos ves-
sants del món de la literatura: 
autors i autores i lectors i lecto-
res. Els dos peus sobre els quals 
es recolza l’apasionant món de la 
literatura.

Si repasem la llista d’autors i llibres més ve-
nuts al nostre país als darrers mesos, in-

closos els grans autors internacionals, podem 
comprovar com d’entre els deu primers, tres han 
format part del programa del Maig Literari de 
Picanya. De fet, amb l’excepció de Julia Navarro, 
podem comprovar que, d’eixe llistat de 10, tots 
han estat al nostre poble. A més entre Eduardo 
Mendoza, Maria Dueñas i Carmen Amoraga han 
sumat més de milió i mig d’exemplars venuts de 
les seues novel·les. Ben poquets esdeveniments 
literaris a tota Espanya (de fet, cap, si llevem les 
fires dels llibres de les grans capitals) poden pres-
sumir d’haver reunit un plantell tan extraordinari 
d’autors on podem sumar noms com ara Elvira 
Lindo, Francesc Baixauli o Raquel Ricart. Tot un 
èxit que situa el nostre Maig Literari com un es-
deveniment cultural de primer nviell.

Llibres més venuts a Espanya. Inici 2011 

Elvira Lindo guanyadora del premi Llig Picanya 2011

Vídeo disponible a:

El bo i el millor de la literatura  
espanyola va passar pel nostre poble

Eduardo Mendoza junt a Carmen Amoraga

Maria Dueñas presentada per Ramón Palomar

El públic plenà els diferents actes

Aeroplanos
Uno siente que puede volar a veces
con los pedazos de abeja que le quedaban.
De cuando en cuando un cuerpo,
no importaba demasiado,
encontraba un cuerpo descosido
un poco con insectos diferentes
y eran ambos aeroplanos.
Se sucedía el mientras tanto del
todo marcha bien allá por las aceras,
se fulminaba el mientras tanto de
te quiero amor en la oficina
y los cretinos sin viento
abajo, tan compartidos
intercambiándose de etcéteras,
carentes de significado.
Dejaba de importar lo atroz de las gasolineras.
El silencio de los meses.
Las palabras sin espejo.
Todos parecían imbéciles
pero nosotros,
como dos esclarecidos en el aire
planeándonos desnudos rostro a rostro,
perpetrando nuestra risa
sobre los aterrizados.

Agustín Linuesa Cáceres

Entre pi i canya
la senyora aranya
amb molta manya
s’afanya
i tiny de castany
la teranyina.

El seu company
un aranyó canyer
amb molt d’enginy
la crida i la riny,
l’empeny
i s’anllunya.
I és que una pinya
amb pinyons
es despenya
sense seny.

L’aranya cau al terreny
es pega una tonya
i es fa un bony
com un codony.
Ai quin dany!
diu l’aranya
feta un bunyol
per la castanya.

I és que si un aranyó
company apanyat
t’empeny
amb afany
ben lluny
de la pinya
desenganya’t,
no és enganyifa
ni  parany.

Gràcies a l’aranyó
podràs fer anys.
Trau el xampany
i com a companys
partiu un pinyó.

Entre pi i canya
la nostra aranya
i l’aranyó amb manya
fan una teranyina
d’amor a Picanya.
Quina canya!

Vicent Tamarit Ramón

Escribo líneas con sangre encantadas
para fundir mi dolor en los versos.
Para que las tiznadas asonancias
inunden con su réquiem cementerios.

Para que despojos alcen su baile,
al son enardecido de mi canto,
y presos de la balada de muerte, 
inunden este mundo con su llanto.

Para que la Sombra sea mi mecenas
por escribir tan funesta tonada,
por entregarme a mi gutural misa.

Hasta que mi ensangrentada garganta,
legado corrupto de mi ternura,
no pueda recitar más estos versos:

Sangran mis ojos vidrioso licor,
casto fruto de mi melancolía,
formando lagos de pasión umbría
por escucharte sólo en el rumor.

Mis manos tiemblan buscando fulgor
abrazando fantasmas de vacía
ponzoña doliente, afección tardía,
por no ser consoladas con tu amor.
 
Y, mientras, mi boca por ti susurra,
por saborear nombre tan añorado,
por volver a tenerte cerca de ella.

Latiendo ante el recuerdo de tus besos,
mi alma se estremece cuál bengala,
al son de un corazón enamorado.

Jesús López Palomino

L’aranya de Picanya

Canto funesto
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Cultura

Noves tecnologies

Pàdel solidari

Una novetat d’enguany ha es-
tat la celebració de la primera 
edició del torneig Pàdel soli-
dari. Una competició d’un sol 
dia i de caire lúdic-festiu en 
què van participar 25 pare-
lles cosa que va suposar una 
recaptació de 500 euros que 
aniran directament als Fons 
del Consell per la Solidaritat .

Tota una Plaça de Solidaritat 

És innegable que algunes 
coses diferencien el nos-

tre poble. Una d’elles, és, sens 
dubte, el seu compromís solida-
ri i, exemple màxim, el trobem 
cada any a la plaça Major. 
Des del 14 de maig de 1995, el 
Rastro Solidari ha esdevingut 
cita obligada per a picanyers i 
picanyeres que, a títol personal, 
o com a membres de diferents 
associacions i col·lectius plenen 

la plaça d’il·lusió i ganes de tre-
ballar per aquelles persones en 
situacions més difícils.
En aquest 2011, tot i la situació 
actual, Picanya ha tornat a donar 
un exemple de voluntat d’ajudar 
i la 17a edició del Rastro Solidari 
ha tornat a ser un èxit. 
Ara serà el Consell per la Solida-
ritat el que haurà de decidir la 
destinació final dels fons acon-
seguits. 
També cultura
Com en anys anteriors el Ras-
tro Solidari també tingué el seu 
vessant cultural. Així, el grup pi-
canyer Nitidia fou l’encarregat 
d’amenitzar el matí amb la seua 
enèrgica barreja de folk i músi-
ques del món que va fer gaudir 
de valent el públic assistent.

Rastro Solidari 2011

Celebrada la 17a edició

Vídeo disponible a:

La història més recent de la  
nostra comarca, en fotos

www.picanya.org  
bate récord de visitas

Danses tradicionals per la 
festivitat del Corpus

Majors i molt  
actius i actives

Com ja és tradicional 
al nostre poble, la 

vespra de la festivitat del Corpus, 
els grups de folklore ballen pels 
carrers de Picanya les dansetes 
del Corpus. Aquest cercavila fa 
un recorregut pels principals 
carrers del centre del poble. En 
eixir des de la Plaça de l’Església, 
els ballarins recorreran la Plaça 
d’Espanya, el Motor de Giner i la 

Plaça del País Valen-

cià. Al llarg d’aquest recorregut, 
es ballen les danses tradicionals 
d’aquesta festa, com ara Els Na-
nos, La Magrana o La Moma.
I el dia del Corpus, en acabar 
la processó, els mateixos grups 
de danses, acompanyats per la 
Unió Musical de Picanya, inter-
preten El Xum-xum a la Plaça de 
l’Església i a la Plaça del 
País Valencià.

La Sala Municipal d’Exposi-
cions acollirà entre el 7 i 

el 17 de juliol la mostra de foto-
grafia Imatges per al futur, del 
camp a les fàbriques. Es tracta 
d’una recopilació de fotografies 
de diferents pobles de la comar-
ca de l’Horta que abasten des 
del 1890 fins el 1970. Al llarg 
d’aquests anys, tant els habi-
tants com els pobles de l’Horta 

han patit una important trans-
formació, motivada per la intro-
ducció dels sistemes de produc-
ció industrial. Aquesta mostra 
fotogràfica servix per a oferir 
una visió directa de com aquests 
canvis han anat produint-se al 
llarg del temps fins a arribar a 
configurar la nostra comarca i la 
nostra gent tal i com són ara.Majors

Les persones majors del nostre municipi 
continuen amb la seua activitat perma-

nent i excursions, esport, tallers, etc.
Vacances socials
Entre el dilluns 13 de juny i el divendres 15 de juliol 
es poden presentar a l’Ajuntament les sol·licituds 
de vacances socials per a majors de la Comunitat 
Valenciana per a l’any 2012.
Formació universitària
El conveni anual entre l’Ajuntament de Picanya i la 
Universitat La Florida permet, un any més, oferir 
diferents cursos universitaris especialment desti-
nats a aquelles persones majors interessades a 
continuar aprenent. Aquests cursos comença-
ran a l’octubre i les preinscripcions es poden 
tramitar per internet www.florida.es/unima-
jors o per teléfon 961 220 380.
Molt d’esport
El 17 de juny, el Poliesportiu de Picanya va ser 
l’escenari d’un encontre esportiu de 
persones majors d’Albal, Alcàsser, 
Massanassa i Picanya. A aquesta 
cita van acudir les persones ma-
jors que al llarg de l’any han par-
ticipat en les activitats físiques 
adaptades organitzades per 
l’Ajuntament de Picanya i els de la 
resta dels pobles participants. També 
el passat 26 de maig, a Torrent, es va cele-
brar una iaiolimpiada comarcal a la qual van 
participar un grup de persones majors del nos-
tre poble. Aquest tipus d’encontres reuneixen a 
persones majors de tota la comarca per tal de 
realitzar activitats dirigides i pensades per a les 
seues capacitats.

Actuació de ball a la  
Fira del Xicotet Comerç

Excursió a l’hermita de 
Santa Ana d’Albal

Taller de manualitats

marzo       abril           mayo

El pasado mayo el web mu-
nicipal superó, por vez 

primera, las 10.000 visitas en un 
sólo més. Un récord histórico 
que ratifica el creciente número 
de visitas de este medio de co-
municación y su positiva valora-
ción entre los y las internautas 
picanyeros.
La noche electoral
A estas cifras de visitas sin duda 
contribuyó el hecho de que el 
web municipal fue el medio 
preferido por los picanyeros 
y picanyeras para conocer los 
resultados de las elecciones 
municipales y autonómicas del 
domingo 22 de mayo y entre 
ese día y el lunes 23 se llegaron 
a registrar más de 1.700 visitas. 
En concreto el lunes 23 de mayo 
fue el día de mayor número de 
visitas en la historia del web 
municipal de Picanya con un to-
tal de 960 consultas realizadas.    

10.255

5.9616.177

El web municipal supera por primera 
vez las 10.000 visitas en un solo mes

Visitas 
al web  
municipal
www.picanya.org
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Festes ‘11

Festes Majors de Picanya 2011
Festa de tots els sabors!

Del 7 de JULIOL al 17 de JULIOL
· EXPOSICIÓ de fotografies antigues: 
Imatges per al Futur: 
Del camp a les fàbriques. Poblacions de l’Horta 1890-1970

A la Sala Municipal d’ Exposicions. 
Horari: de 19 a 21h Festius de 11 a 14h. Dilluns 11 juliol tancat. 

DIVENDRES 1 DE JULIOL 
· 19.30h FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG

Missa solemne amb predicació pels difunts de la Confraria. 

DISSABTE  2  DE JULIOL
· Matí i vesprada FUTBOL 7. Escola Valdez     
· 22.30h Acte de nomenament de President Honorífic de la 

Unió Musical de Picanya a José Guerola Valero 
A continuació CONCERT a càrrec de la Banda amb l’acompanyament 
del Cor Juvenil i el Cor d’Adults de la Unió Musical de Picanya
Pl. País Valencià 

DIMECRES 6 DE JULIOL 
· 22.15h CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícula:

EL APRENDIZ DE BRUJO 
Parc Europa

DIJOUS 7 DE JULIOL 
·18.00h FESTA PER A XIQUETS I XIQUETES (inflables, cursa de sacs,
  prova de bicis i pal ensabonat ...)
Plaça País Valencià
·20.30h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ de fotografies antigues Imatges per al Fu-

tur: Del Camp a les Fàbriques. Poblacions de l’Horta 1890-1970
·21.00h COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA: GRAN CONCURS DE PAELLES

a la Plaça País Valencià. 
Quota d’inscripció: 25€ per paella per a 10 persones. Es facilitaran els ingredients 
de la paella, la sorra i la llenya.  La paella i els trespeus són per compte dels par-
ticipants.
(15€ la inscripció i 10€ la fiança. La fiança es tornarà en el moment en què queden 
replegades totes les restes de les fogueres). 
Lloc  d’inscripció: al CIG de l’Ajuntament de Picanya 
Data límit: dilluns 4 de juliol

·22.00h ORNAMENTACIÓ DELS BALCONS del recorregut de Moros i Cristians tot i 
penjant les banderoles de la CREU I LA MITJA LLUNA

DIVENDRES 8 DE JULIOL
·Vesprada FRONTENIS al Poliesportiu
·Vesprada HANDBOL, 12é trofeu de Festes al Pavelló
·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 OLLETES per a tot el poble

(Es recomana dur els atifells per a servir-se)
Plaça País Valencià

· 23.00h XARANGA
· 00.00h ENTRADA FALSA de Moros i Cristians 
· 01.00h DISCOMÒBIL FIVE 5 amb la col·laboració 

del DJ PERE LASCORZ a la Pl. Major

DISSABTE 9 DE JULIOL
· 10.00h SKATE 4t. “PICAROLL” al Parc Europa 

Matí i vesprada FRONTENIS al Poliesportiu
Vesprada HANDBOL, 12é trofeu de Festes al Pavelló

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

· 01.00h ORQUESTRA VOCAL FACTORY

DIUMENGE 10 DE JULIOL
· Matí FRONTENIS, 2n trofeu de Festes, al Poliesportiu
· D’11.00h a 13.30h i de 17.30h a 20.00h PARC INFANTIL (circuit balancebike, 
  tobogan, inflables, toro mecànic) a la Pl. País Valencià
· 21.30h Passacarrer dels grups de danses des del CEIP Ausiàs March, 
  Avgda. l’Horta, C/ Jaume I, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià
· 22.00h FESTIVAL DE FOLKLORE amb la participació de:
- Os Coribantes de Buchabad (Pontevedra) 
- Grup de canços i balls folklòrics de l’escola d’econòmiques de Varsòvia (Polònia)
- Grup de Danses Cardaors (Bocairent)
- Os Coribantes de Buchabad (Grup de folk)

(Aquesta nit no hi ha sopar. Se posaran cadires per veure l’espectacle).   
Plaça País Valencià

· 00.00h PASSACARRER DEL FANALET acompanyat de Trompetes i Tambors i CORREFOC 
(Plaça Major, Pl. Constitució, Senyera, Sta. Mª del Puig) en direcció al coetòdrom.
(Es recomana a les persones que vulguen participar en el correfoc que vagen  amb 
roba adequada)

· 00.30h a 01.00h COETÀ INFANTIL al coetòdrom 
(Avgda, 9 d’Octubre, darrere Parc Albízies).

DILLUNS 11 DE JULIOL 
· 18.30h ENTRADA DE LA MURTA
· 20.00h “PASSÀ DEL QUADRET” de la Preciosíssima Sang

Recorregut: Ajuntament, C/ Salvador Martínez, C/ Vg. del Pilar, C/ Ramón i Cajal, 
C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià, Pl. Major, Pl. Constitució, C/ Senye-
ra, C/Salvador Martínez, Ajuntament. 

· 22.30h L’ESSÈNCIA DE LA DANSA 
Espectacle de Ballet Clàssic i Ball Modern 
per l’Associació de Ballet de Picanya 
plaça País Valencià
(Aquesta nit no hi ha sopar. Se posaran cadires per veure l’espectacle).   

· 23.00h “ENTRÀ DE CAIXONS”
· 00.15h COETÀ 

Coetòdrom Av. 9 d’octubre (darrere Parc Albizies) .

DIMARTS 12 DE JULIOL
· 20.00h OFRENA DE FLORS

Eixida: Plaça de l’Ajuntament. Recorregut: C/ del Pilar, C/ Dr. Herrero, C/Sant Jo-
sep; Pl/ País Valencià, Pl/ Major, Església.

· 23.00h Espectacle musical amb molta marxa i molt de ball a càrre del grup CARI-
BEAN SOUL i del ballet IARAMAMBO 
Plaça País Valencià 
Aquesta nit no hi ha sopar a la plaça però es trauran cadires.   

· 03.00h XARANGA 

DIMECRES 13  DE JULIOL
· 11.30h Solemne missa a la Preciosíssima Sang presidida per l’il·lustríssim  Sr. Javier 

Llopis, vicari episcopal de l’arxidiòcesi  de València 
· 13.00h Recepció a totes les associacions, col·lectius i persones participants a la 

Festa. Lliurament de les medalles de la Vila i presentació del llibre 
“Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya 1936-1939” 
de José Royo

· 14.30h MASCLETÀ per 
PIROFANTASIA – Carlos Caballer, al Barranc

· 19.00h V MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA
Itinerari: CEIP Baladre (eixida), Av/ Generalitat Valenciana, C/ Senyera, C/ P. Sang, 
C/ Dr. Herrero, C/ Colon, C/ Torrent, C/ Sant Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, 
Pl. País Valencià.

· 22.30h PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG 
amb final pirotècnic.

DIJOUS 14  DE JULIOL (dia del Gos)
· 12.00h BESAMANS A LA PRECIOSÍSSIMA SANG  

Esglèsia
· 18.00h CURSA CICLISTA

54é  Gran Premi Preciosíssima Sang
C/ Colón (circuit urbà)

· 19.00h BERENAR amenitzat per a totes les PERSONES MAJORS de Picanya.
· 22.00h SOPAR D’ENFAIXAT  a la plaça País Valencià
· 23.00h CONCERT DEL GRUP FOLKIFESTA
Plaça País Valencià.

DIVENDRES 15 DE JULIOL 
· 22.00h PICANYA ROCK al C/ Taronja

DISSABTE 16 DE JULIOL 
· 10.00h BÀSQUET 3 CONTRA 3 

Concursos de triples i esmaixades
Pavelló Municipal Vicent Martí “Galán”
+info: www.3x3picanya.net

El web municipal supera por primera 
vez las 10.000 visitas en un solo mes
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Comerç Educació

Més Fira que mai 

Comerços excel·lents 

Pràctiques laborals  
per a 36 joves

Ateses TOTES les sol·licituds 
de matriculació escolar

Torna l’escola  
més refrescant

Nou intercanvi escolar  
amb la població de Panazol

La Fira creix tant en 
nombre d’expositors, 
d’activitats i de visitants

Cinc comerços picanyers reben el premi de “Comerç 
Excel·lent” de la Conselleria d’Industria, comerç i innovació

Per segon any l’Ajunta-
ment de Picanya amb 

el suport del programa “la Dipu 
te beca” ha convocat un pro-
grama de pràctiques formati-
ves als diferents departaments 
municipals per tal que els joves 
del nostre municipi puguen ad-

quirir experiència en àrees com 
ara l’educació, el treball social, 
la informàtica, l’urbanisme, l’ad-
ministració...
Aquestes beques permetran la 
formació de 36 joves en períodes 
d’un mes entre els mesos de ju-
liol, agost i setembre.  

Entre el 23 i el 29 de maig 
el alumnes de les esco-

les Baladre i Ausiàs March van 
poder tornar la visita que, entre 
el 3 i el 9 del mateix mes van 
fer els alumnes de les escole de 
Panazol al nostre municipi. Ha 

estat una nova i exitosa edició 
de l’intercanvi escolar que totes-
dues poblacions mantenim i que, 
cada dos anys, permeten als nos-
tres escolars descobrir una altra 
cultura i establir llaços d’amistat i 
coneixement mutu.   

Una vegada finalitzar el 
procés de matricula-

ció escolar és moment de valorar 
que, un any més, la nostra oferta 
d’educació pública continua do-
nant una magnífica resposta i ha 
estat possible atendre TOTES les 
sol·licituds de matriculació rebu-
des. Un curs més les nostres esco-
les podran atendre tot l’alumnat, 
inclós el d’educació infantil (no 
obligatòria) i fer-ho en les millors 
condicions sense barracons ni so-
brepoblació a les aules.

També l’escoleta infantil
D’altra banda l’escola infantil La 
Mandarina ha registrat un molt 
elevat nombre de matriculacions 
i, tot i que encara queden algu-
nes places lliures, la pràctica to-
talitat de les places ofertades han 
estat cobertes i seran més de 100 
els menuts i menudes 
atesos.  

Estudiants i tutors a la porta de l’Ajuntament

Foto a la porta de l’Ajuntament de Panazol

Com en anys anteriors 
l’Ajuntament de Pi-

canya ha tornat a organitzar l’Escola 
d’Estiu. Una opció d’oci lúdic, formatiu 
i esportiu que fica a l’abast de les fa-
mílies una solució per a atendre a me-
nuts i menudes durant el mes de juliol. 
L’escola Baladre i el Poliesportiu 
tornaran a ser els espais que acolli-
ran l’Escola d’Estiu en els seus dos 
vessants de menuts i majors. 

Més de 4.000 persones han passat per 
l’avinguda Generalitat Valenciana 

durant el cap de setmana de la Fira del xicotet co-
merç de Picanya, una iniciativa que ha complit qua-
tre anys i en la que en aquesta edició, han participat 
quaranta-un expositors.
L’èxit de l’edició anterior animà els promotors de 
l’event (l’Ajuntament i l’AEPI) i enguany, la fira ha 
crescut en nombre de comerços locals que exposen 
els seus productes i ens ofereixen els seus serveis 
als que se sumen també les casetes de l’Ajuntament 
de Panazol i la Diputació de València.
Degustacions, pujada en globus aerostàtic, tallers 
per a xiquets i xiquetes, teatre per a la família, con-
curs de dibuix escolar, actuacions musicals i el tra-
dicional sorteig de la fira completaren el programa 
que durant dos intensos dies (18 i 19 de juny) ens 
ha permet descobrir la varietat, la proximitat i la 
professionalitat del nostre comerç local.

El passat 8 de juny  cinc comerços de Pican-
ya: FLORISTERIA ESTERLÍZIES, L’ANDANA, 

INFORCOPY, ÒPTICA PICANYA i XARCUTERIA PEPE 
reberen el reconeixement de Comerç excel·lent. 
Aquest guardó de la Conselleria d’Industria, Co-
merç i Innovació està certificat per la Fundació Va-
lenciana de la Qualitat i té com a objectiu consoli-
dar la imatge i la competitivitat del xicotet comerç 
minorista.
Aquesta excel·lència, contrastada per complir els 
requisits exigits per la Norma ISO-175001, reco-

neix els esforços del sector per millorar tant la 
gestió interna del comerç, com l’atenció a la clien-
tela: incrementar-ne la satisfacció és una forma 
de diferenciació, eina bàsica per a avançar en un 
mercat altament competitiu.
Des d’ací, volem animar els comerços de Picanya 
per a què se sumen a l’esforç de millora de la qua-
litat del seu comerç.
L’Agència Afic de L’Ajuntament de Picanya propor-
ciona tota la informació i suport necessari per a 
portar-ho endavant, telèfon 96129 54 00. 

Aspecte de la Fira

Aspecte de la Fira

Aspecte de la Fira

Els comerciants guardonats van  
rebre la felicitació de l’Alcalde

Vídeo disponible a:
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Educació

Completada la renovació 
dels jocs infantils 

Carrers més fàcils 

Albízies i Bonavista tanquen els treballs

Primers passos en la peatonalització  
del centre històric

Amb  l’obertura dels jocs 
infantils dels parcs 

Albízies i Bonavista (encara pen-
dent de la recepció de l’obra per 
part de la Generalitat Valencia-
na) es donarà per completada 
la renovació integral de tots els 
jocs infantils dels nostres jardins. 
Aquests treballs, iniciats en el 
segon semestre de l’any 2010 i 
que han comptat amb el finança-
ment de programes com el Plan 
E del Govern Central o el Plan 

Confianza del Govern Autonò-
mic han permés la posada al dia 
dels nostres jocs infantils als que 
s’ha pogut dotar de major segu-
retat amb la instal·lació de pavi-
ment de goma i, en alguns casos, 
tanques perimetrals o nous ele-
ments per a l’esbargiment dels 
menuts i menudes.
També per als més menuts
Aquesta intervenció també ha 
permés la creació, a petició d’un 
grup de mares, dels “jardí bres-

sol” destinats a xiquets i xique-
tes de molt curta edat i dels que 
s’han instal·lat dos. 

La peatonalització del cen-
tre històric arranca es-

tos dies amb les primeres inter-
vencions sobre els carrers Sant 
Joan Baptista (tram de Sant Jo-
sep a Colón) i Sant Josep (tram 
de Sant Antoni a Pl. del País 
Valencià), en tots dos casos es 
tracta de carrers estrets amb di-
ficultats de trànsit.
Plataforma única
La solució per als dos trams a in-
tervindre serà la mateixa. El ca-
rrer serà tractat com a una única 
plataforma elevada amb aspec-
te de vorera en una solució que 
ja s’ha aplicat als creuaments de 

diferents punts dels poble i que 
té com a intenció prioritzar el 
pas de vianants sobre el pas de 
vehicles a motor.
Peatonalització del centre
Aquestes intervencions suposen 
un primer pas cap a la peatona-
lització del centre històric. Una 
intervenció que no suposarà la 
prohibició completa del pas de 
vehicles sinó donar prioritat al 
pas de persones. Serà més en-
davant quan s’inicien les obres a 
les places Major i País Valencià.
Més voreres
També està prevista la interven-
ció de les voreres dels Carrer 

Sant Antoni Abad, des de Ca-
rrer Sant Josep a Verge del Pilar. 
Carrer Preciossísima Sang des 
de Doctor Herrero a Senyera. 
Carrer Ramón y Cajal des de P. 
Sang a Santa M. del Puig i carrer 
Verge del Pilar, des de Dr. Go-
méz Ferrer a Sant Antoni Abad 
sobre les quals s’actuarà de 
manera similiar als treballs rea-
litzats en altres voreres del nos-
tre nucli urbà, amb l’eliminació 
d’entrebancs arquitectònics, 
mllora de la mobilitat i millo-
res al mobiliari urbà, paviments 
més moderns i segurs i nous 
elements de jardineria.  

Urbanisme

El Ayuntamiento asesora y colabora 
en la solicitud de las ayudas

Casas de la zona antigua

Nueva moto de la Policía local

Es el momento de pedir las 
ayudas para la rehabilitación

Nueva motocicleta  
para la Policía local
Desde pr inc ip ios 

del mes de 
abril la Policia local de Picanya 
cuenta con un nuevo vehículo: 
una motocicleta especialmen-
te adaptada para el trabajo de 
es cuerpo de seguridad y 
que completa el parque 
móvil a disposición 
de nuestro agentes. 
Este tipo de vehí-
culo permite un 
rápido desplaza-
miento en la trama 

urbana lo que, sin duda, permi-
tirá una respuesta más rápida 
y, por tanto, un mejor servicio 
y atención a la ciudadanía. 

Parc de les Albízies

Zona a millorar

Parc Bellavista

Nous indicadors 
al carril bici
Ara és més fàcil moure’s pels més de 17 kilò-

metres de xarxa de carril bici del nostre 
poble. Nous indicadors permeten orientar-se amb fa-
cilitat i enllaçar amb altres carrils bici per on arribar 
a les poblacions veïnes. Un motiu més per a moure’s 
amb bici ara que, a més, arriba l’estiu i amb ell, el bon 
oratge.

Ya está abierto el plazo 
para solicitar las ayudas 

para la rehabilitación de vivien-
das en las zonas más antiguas 
del núcleo urbano. Desde las 
oficinas de urbanismo del Ayun-
tamiento (Pl. País Valencià) ya 
se está prestando el necesario 
servicio de información y aseso-
ramiento para realizar todos los 
trámites necesarios y poder ac-
ceder a las máximas ayudas.
Recordamos que estas ayudas 
permitirán a propietarios y co-
munidades mejoras en materias 
como  la eliminación de barre-

ras arquitectónicas, la instala-
ción de ascensores, manteni-
miento o mejoras de eficiencia 
energética (aislamiento, instala-
ción de placas solares...). Las 
subvenciones derivadas de este 
proyecto permitirán a propieta-
rios y comunidades abordar 
este tipo de mejoras.
Este plan de actuación tiene 
prevista una duración de cuatro 
años a partir de su puesta en 
marcha pero es ahora cuando 
nos econtramos en el momento 
en el que se deben tramitar las 
solicitudes de ayuda.
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Esports

La pluja no atura les ganes 
d’esport de menuts i menudes

Al programa de la 29a edició 
de la Setmana Esportiva, 

la competició de tennis, al Po-
liesportiu, era l’última de l’edició 
d’enguany. Però la meteorologia 
ha convertit aquesta setmana en 
la Quinzena Esportiva. La pluja va 
obligar a ajornar la Miniolimpia-
da Escolar,  prevista inicialment 
per al dia 3 de juny. Però ni la 
pluja no va poder amb l’esperit 
esportiu dels xiquets i xiquetes 
de Picanya i, una setmana més 
tard del previst, el Poliesportiu 
Municipal va vibrar amb la com-
petició d’atletisme que tradicio-
nalment tanca els actes de la Se-
tmana Esportiva.

A més a més de la Miniolimpia-
da, al llarg de tota la setmana es 
van celebrar diferents competi-
cions i exhibicions esportives on 
van participar els alumnes de to-
tes les escoles del poble.
El Pavelló Esportiu Vicent Martí 
“Galán” va ser un dels epicen-
tres de les activitats de la Set-
mana Esportiva, que es va obrir 
amb una exhibició de xiquiritme 
i ball modern, activitat física on 
els més menuts realitzen exerci-
cis d’elasticitat i psicomotricitat 
al ritme de la música. També al 
pavelló es va celebrar el dia 31 
de maig una partida simultània 
d’escacs i la competició de fut-

bol sala, on van participar els 
equips benjamí, infantil i aleví 
de l’Escola Esportiva Municipal. 
Els dies següents va ser el torn 
per a la gimnàstica rítmica, amb 
exhibició de l’Escola Esportiva 
Municipal i del Club de Gimnàs-
tica Rítmica de Picanya, i per al 
judo, amb la participació de xi-
quets i xiquetes de Picanya, To-
rrent i Montserrat. El dijous 2 
de juny es va realitzar l’activitat 
d’Esport Divertit, on participa-
ren els alumnes de 3r i 4t de les 
escoles del poble. Eixe mateix 
dia, el col·legi Baladre va acollir 
la competició i exhibició de pa-
tinatge.

Eixida d’una de les curses al 
Poliesportiu

Vídeo disponible a:

El C.E. Juventut 
organitza el seu 
primer campus
El Club Esportiu Juventut 

Picanya ha organitzat per 
al mes de juliol el seu primer 
Campus d’Estiu per a xiquets 
i xiquetes d’entre 5 i 14 anys. 
Aquest campus, principalment 
dedicat al futbol 7, està orga-
nitzat en tres grups diferen-
ciats per edats. La inscripció 
al campus inclou l’equipació 
esportiva i el dret a usar totes 
les instal·lacions del Poliespor-
tiu Municipal durant el mes de 
juliol.

La meteorologia obligà a ajornar una setmana la celebració 
de la miniolimpiada

Els campions més menuts
Els més menuts del Club Esportiu Juventut Picanya han acon-

seguit quedar campions de Lliga a la categoria de queru-
bins. Els xiquets, d’entre 4 i 5 anys, s’han alçat amb el trofeu en el 
primer any que estan jugant. Encara que són molt menuts, des del 
primer dia s’han pres molt seriosament açò d’entrenar i competir. 
Al club estan encantats amb els menuts, no només per la excel·lent 
temporada, sinó per què representen el futur de l’equip de Picanya.

Finalitza la Lliga local de futbol-sala
La Lliga local de futbol-sala ha finalitzat amb l’equip Coroni-

tas Remember com a campió. El sego n classificat ha estat 
l’equip Why Leven i el tercer Talleres Vicusauto. A la competició han 
participat 20 equips. El trofeu a l’esportivitat va ser per a l’equip Call 
of Futby. El porter menys golejat va ser Antonio Orozco, de l’equip 
Why Leven, mentre que el màxim golejador de la competició va ser 
Luis Tierno, de Coronitas Remember, amb 48 gols.

Tania Navarro, tercera al  
Campionat d’Espanya de Karate
La jove Tania Navarro, una esportista de Picanya, ha aconse-

guit la tercera posició al Campionat Nacional de Karate In-
terestils, que es va celebrar a Torrelaguna, Madrid. Tania, membre 
del Club Karate de Picanya, amb només 13 anys es va enfrontar amb 
participants d’una alta qualitat tècnica, ja que aquest campionat 
va reunir a més de 300 competidors de totes les federacions au-
tonòmiques de karate i de tots els diferents estils de karate que es 
practiquen a Espanya.

Tania amb el xandall roig

Els campions  
Coronitas Remember

Els més menuts del  
CE Juventud Picanya

Curset de natació  
per a xiquets i xiquetes
Al mes de juliol comença el curset de natació per a xiquets que 

cada any se realitza a la Piscina Municipal. Els cursets es des-
envolupen al llarg de tot el mes de juliol, de dilluns a dijous, en dos 
grups, un d’iniciació i un altre de perfeccionament. L’edat mínima 
per a inscriure’s és de sis anys. Les classes s’imparteixen de vespra-
da, de 18.20 a 19.05 per al grup d’iniciació i de 19.05 a 19.50 per al 
de perfeccionament.
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El Bar Sebas C.F. ja  
és de Primera Divisió

L’equip del Bar Sebas CF

www.karatepicanya.com   
www.

L’equip Bar Sebas C.F. ha pujat 
a la Primera Divisió dels Dis-

sabtes de la Lliga d’empresses 
ACUDE. Aquesta competició re-
unix més d’un centenar d’equips 
de futbol dividits en dues lliges, 
la d’aquells que disputen els 
partits els dissabtes i la dels diu-
menges. L’equip del Bar Sebas 
va encetar la seua trajectòria a 
la Lliga ACUDE a la temporada 

1977/1978 tot i jugant els diu-
menges. Però fa quatre anys 
decidiren canviar als dissabtes, 
cosa que els va fer perdre la 
seua categoria. Els darrers anys 
han treballat de valent per tal 
d’aconseguir arribar a la Primera 
Divisió dels Dissabtes. La prope-
ra temporada s’enfrontaran als 
equips més forts de la compe-
tició.

L’equip disputa la competició  
de la lliga ACUDE
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