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Celia Lorente i 
Paula Tarazona, 
Falleres Majors 
2020

Rubén Iranzo  
debuta amb la 
selecció espanyola 
U18 de futbolDe casa en casa
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Finalizadas las obras  
en el Barrio del Carmen
Renovación de aceras, asfaltado, red de agua 
potable, señalización, pasos elevados...

El divendres 25 d’octubre els Jardins de l’Hort de Trénor de la 
ciutat de Torrent foren l’escenari de l’acte de lliurament dels 

premis del certamen Viles en Flor Comunitat Valenciana.
Més de trenta pobles de Castelló, València i Alacant optaren als 
premis que s’atorguen en este certamen organitzat per  SFPLANT 
(Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de 
la Comunitat Valenciana) que compta amb el suport de la Gene-
ralitat Valenciana i les Diputacions de València, Alacant i Castelló.
Quatre Flors d’Honor
Picanya, fou distingida amb la màxima qualificació, 4 Flors d’Honor. 
El jurat del premi va voler destacar l’enjardinament del nostre po-
ble com una referència internacional. Es va destacar especialment la 
presència contínua d’arbres als carrers, la qualitat i interconnexió de 
les zones verds, el tractament de les zones periurbanes, les campan-
yes de conscienciació sobre la protecció del medi ambient...
Pepe Almenar, Alcalde de Picanya i Rafa Calero, tècnic municipal, 
van recollir el premi de mans de Maria Josep Amigó, vicepresi-
denta de la Diputació de València.
D’esta manera, Picanya ha millorat la qualificació obtinguda a 
l’any 2018 i enguany ha assolit el màxim nivell que es pot aconse-
guir en la convocatòria Comunitat Valenciana.

Màxima distinció al  
certamen Viles en Flor 
Comunitat Valenciana

Premi

Ya han finalizado los traba-
jos de mejora de vías en 

las calles del Barrio del Carme. 
Finalmente se ha intervenido en 
las calles Torrent, Sant Pasqual, 
Vicent Serrador y Virgen del Car-
men con los correspondientes 
cruces con otras calles.
La principal mejora es, precisa-
mente, la menos visible dado que 
se trata de la renovación inte-
gral de la red de distribución de 
agua potable. En esta zona del 
pueblo la citada red era bas-
tante antigua y esta renovación 
significa una clara mejora de 
calidad del servicio al evitarse 
averías, fugas, cortes de sumi-
nistro...
Aceras, cruces y calzada 
Como en otras zonas, esta actua-
lización de la red de agua potable 
se ha aprovechado 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 línea 
de los realizados anteriormente 
en calles muy cercanas.
También y dada la antigüedad 
de la calzada en varias de estas 
calles, se ha renovado el asfalta-
do y la señalización horizontal y 
vertical.

Recollida del guardó

Viles en Flor
Viles en Flor Comunitat Valenciana és un programa anual que re-
coneix en forma de guardons, anomenats Flors d’Honor, la trajec-
tòria i les accions dutes a terme pels municipis de la 
Comunitat en la millora i potenciació dels espais verds 
urbans, la seua gestió sostenible, l’educació ambien-
tal i la conscienciació ciutadana en la cura de l’entorn.

Foto dels premiats

C/ Torrent

C/ Sant Pasqual

C/ Vicent Serrador
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APPicanya
per a mòbils

Joves

“Murder Party” a la  
Sala d’Exposicions

Tallers per a joves a 
l’IES Enric Valor

Èxit dels  
“Divendres Joves”
Totes les activitats han 
completat el màxim 
d’inscripcions previstes  

Tallers formatius 
per a joves
Tracten de promoure 
hàbits saludables entre 
l’alumnat de l’InstitutDe 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

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
Núm. 135 | gener 2020

El divendres 18 d’octubre tingué lloc la pri-
mera de les activitats organitzades des de 

l’Ajuntament adreçades a joves entres 12 i 16 
anys. En esta primera sessión tingué lloc la “Mur-
der Party”, un joc de misteri on cada participant 
va rebre un paper que havia d’interpretar durant 
tota la vetllada. 
El divendres 8 de novembre fou el moment de 
l’escape room “La desaparició”, una activitat 
ideada per a identificar i previndre l’assetjament i 
maltractament de gènere. El 22 de novembre fou 
per al ball i els ritmes des d’estils urbans com el 
funky i el hip hop fins a ritmes llatins com la baxa-
ta o la salsa. El 13 de desembre el taller YOUTUBE 
tancà esta primera edició dels “Divendres Joves”.
La resposta del jovent a les activitats proposades 
ha estat fantàstica i totes les activitats han com-
pletat les places ofertades, una situació que ani-
ma a l’Ajuntament a pensar en repetir este tipus 
de programacions.

La biblioteca amplia  
horari per a estudiants 

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 9 de desembre al 31 de gener
En esta ocasió la Bilblioteca i Centre d’Estudi de Picanya obrirà en-
tre el 9 de desembre de 2019 i el 31 de gener de 2020. 
75 hores i mitja a la setmana
L’horari específic per a estudiants serà 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 és 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 a la setmana.

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

A finals de 2019 la plana que l’Ajuntament de Picanya manté a la 
xarxa social Facebook ha superat la xifra dels 5.000 seguidors i 

seguidores amb el que esdevé un fonamental mitjà de comunicació 
entre l’Ajuntament i la ciutadania que funciona en doble direcció do-
nat que també és un canal que ciutadans i ciutadanes fan servir per a 
sol·licitar informació, presentar determinades sol·licituds, etc.

Més de 5.000 seguidors 

APPicanya
per a mòbils

El jove músic picanyer Josep Garcés desenvolupa un 
software pioner per a la creació de música electrònica

“Loops” amb accent picanyer

Al llarg dels mesos d’octubre i desembre ha 
tingut lloc una nova programació de ta-

llers i xerrades per a joves organitzada des de 
l’Ajuntament de Picanya per a l’alumnat de l’IES 
Enric Valor. Esta programació forma part del tre-
ball desenvolupat des de xarxa joves.net a la qual 
pertany el nostre Ajuntament.
Practica salut
Estos tallers estan adreçats a promoure hàbits de 
vida saludable entre els nostres joves. Axí s’aborden 
temes com ara la problemàtica de l’excessiu temps 
que el jovent dedica a fer ús de pantalles (mòbils, 
ordinadors, tàblets, vídeo jocs...) i les dificultats 
que això pot generar, o temes relacionats amb la 
salut emocional i sexual, la diversió (i el consum 
de determinades substàncies), l’alimentació, etc...
Les xerrades tenen a més del seu caràcter informa-
tiu, la intenció de ser una oportunitat de discussió 
i participació i també una possibilitat d’intercanvi 
d’experiències i opinions entre l’alumnat.

Josep Garcés Pellicer 
és un jove músic 

picanyer (enginyer de professió) 
que ha desenvolupat un software 
anomenat “LiveLoop” destinat a 
la creació i interpretació en direc-
te de música electrònica. Un tre-
ball que l’ha permés obtindre una 
beca del govern holandés (país on 
viu actualment) per a continuar 
fent crèixer “LiveLoop” i posar-ho 
a l’abast dels músics del món.

Josep inicià els seus estudis a la 
Unió Musical de Picanya i els con-
tinuà al Conservatori de Torrent 
en l’especialitat de clarinet. El 
seu amor per la música el va dur 
a estudiar jazz intensament en 
Sedajazz, amb professors de la 
talla de Jesús  Santandreu, Javier 
Vercher i Perico Sambeat. Des-
prés de traslladar-se a Holanda 
per motius laborals, és acceptat 
en el Màster  “Live Electronics” 

a Amsterdam. És aleshores quan 
se centra en desenvolupar noves 
tècniques musicals. Durant el 
màster és quan Josep desenvo-
lupa “LiveLoop”. En l’actualitat, 
LiveLoop és part del programa 
d’Investigació del Conservatori 
d’Amsterdam i Josep és becat 
per ampliar els seus estudis en 
ritmes avançats i així continuar 
desenvolupant LiveLoop amb 
els coneixements adquirits. 

Josep Garcés Pellicer
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Eleccciones generales 10-N
La participación bajó del 80’39% en abril al 76’79% en noviembre
El domingo 10 de noviem-

bre se celebró en nues-
tro pueblo, como en el resto 
de España, la repetición de las 
elecciones generales del mes 
de abril. La participación bajó 
del 80’39 al 76’79%.
En cuanto a resultados, igual 
que ocurrió en abril, el PSPV-

PSOE volvió a ser la lista más 
votada tanto en la elección de 
diputados y diputadas al Con-
greso como en la elección de 
senadoras y senadores. 
Respecto al resto de partidos, 
Ciudadanos pasó de segunda a 
sexta fuerza política (de 1.280 
votos a 552), el Partido Popular 

recuperó la segunda posición 
(de 1.012 a 1.237 votos), VOX 
pasó de quinta a tercera fuerza 
(de 730 a 1.102 votos), PODE-
MOS-EUPV pasó de tercera a 
cuarta (1.118 a 1.045 votos) y 
la coalición Compromís pasó de 
sexta a quinta fuerza con un in-
cremento de 17 votos.

Escoles

L’Escola Ausiàs March  
celebra el seu 40 aniversari
Una xicoteta festa a la nova pista  
coberta va servir per a recordar la data

Tot i que l’oratge del divendres 8 de novembre era un poc més 
exigent que en dies anteriors, la comunitat educativa de 

l’Escola Ausiàs March va voler celebrar el 40 aniversari d’este emble-
màtic centre educatiu públic del nostre poble pel que han passat ja 
milers d’alumnes.
En un senzill acte conduït per l’actual directora Montse Payà, unes 
primeres paraules van deixar pas a la lectura dels millors desitjos per 
part de l’alumnat representant de les diferents classes per després 
d’una cançoneta i un ball de celebració passar a bufar les espelmes i 
compartir el pastís.
A este acte també van estar presents l’anterior directora i actual 
mestra Carme Romero i l’anterior director Alfred Ramos. També van 
acudir el director de l’IES Enric Valor Leo 
Navarro i el nostre Alcalde Pepe Almenar 
i la regidora Elena Ruiz (que fou també 
mestra d’esta escola) en representació 
de l’Ajuntament.
Quaranta anys i encara ben jove!
A la tardor de 1979, concretament un 10 
de novembre s’inaugurava oficialment el 
CP Ausiàs March. Esta nova escola, que 
va rebre la meitat de l’alumant del CP 
Sorolla s’havia construït a la partida del 
Safranar, a l’oest de la població en una 
zona, aleshores, sense cap altra construcció. El nou edifici tenia ca-
pacitat per a 16 unitats educatives i el pressupost de construcció va 
ascendir a 38.597.000 pessetes.
Molt ha canviat el centre en estos 40 anys però sens dubte, l’esperit 
amb el que va nàixer, el projecte de ser una escola pública de quali-
tat, continua totalment viu i fan d’este centre una escola dinàmica, 
oberta, integradora i... malgrat els quaranta anys, ben jove!.

2.301

PSPV
PSOE

PARTIT
POPULAR

PODEMOS
EUPV

MÉS  
COMPROMÍS

1.237
1.102 1.045

648 552

C’sVOX

Dones

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

Dones amb somnis trencats
Acte del 25 de novembre

Celebració 40 aniversari

Núvols sobre el C/ Almassereta

El mateix dia 25 de novem-
bre, es feu públic que una 

dona de 26 anys havia mort a la 
població de San Isidro a Tenerife 
assassinada, presuntament,  per 
la seua parella, un home de 29 
anys. Una xacra, la de la violèn-
cia cap a les dones que, malau-
radament, continua de perma-
nent actualitat i que al nostre 
país ha costat ja la vida a més de 
1.000 dones (des de que es du el 
compte).
25 de novembre
El 25 de novembre, se celebra 
el dia internacional contra la 
violència cap a les dones. Per 
este motiu des de l’Ajuntament 
de Picanya s’organitzaren tot 
un seguit d’actes que intenten 
conscienciar i avançar en el camí 
d’acabar amb esta terrible malal-
tia de la nostra societat. En con-
cret, el mateix dia 25 de novem-
bre, a la plaça de l’Ajuntament 
tingué lloc el tradicional acte 
d’homenatge a les víctimes amb 

la lectura un per un dels noms de 
totes les dones assassinades en-
guany. Els i les representants del 
món educatiu, social i polític del 
nostre poble han estat al càrrec 
d’esta lectura que ha donat pas a 
un minut de silenci.
En este mateix acte els diferents 
col·lectius participants han pen-
jat atrapasomnis a la façana de 
l’Ajuntament. Estos atrapasom-
nis volen simbolitzar els “som-
mis trencats” de tantes dones 
que van veure com les seues 
vides eren furtades i les seues 
il·lussions i esperances destruï-
des de forma cruel i violenta per 
un atac masclista.

Actes al voltant del 25N
Al voltant del 25 de novem-
bre els actes organitzats van 
incloure projeccions de do-
cumentals i pel·lícules, xerra-
des com l’oferida per  Amelia 
Tiganus sota el títol “Entre la 
pornografia i la prostitució, 
com viure sense violència se-
xual?” i també tot un seguit 
d’activitats concertades amb 
els centres educatius com ara 
els tallers “Quina és la nos-
tra educació sexual?” i “No-
ves masculinitats” impartits 
per Agustín Zaragozà (Agent 
d´Igualtat i Professor de valors 
ètics i filosofia), el taller “No 
em toques el whatsapp” im-
partit per Ana Gracia (Promo-
tora d’Igualtat).
Les activitats també van in-
cloure, també, un “Contacon-
tes per la igualtat” oferit a la 
Biblioteca Municipal per a 
l’alumnat de 2on de Primària 
de les escoles públiques.

El 10 de novembre 
de 1979 s’inaugurà 
oficialment l’escola 

pública Ausiàs 
March.

WebEleccions

Amb la publicació del resum de 2019 de l’oratge al nostre 
poble, el web municipal -www.picanya.org- ja recull 

deu anys de les dades meteorològiques locals. Des de gener de 2010 
al desembre de 2019 que tot just acabem de deixar arrere. Unes da-
des que, en temps de canvi climàtic, resulten més que significatives.
Mes a mes
A l’apartat “L’ORATGE” trobem resums mensuals (i anuals) de les 
dades principals recollides a l’estació meteorològica de l’Alqueria de 
Moret: temperatures, pluja, vent... una informació molt completa 
que a més, es transmet a l’Agència Estatal de Meteorologia.

Deu anys d’oratge picanyer
Des de gener de 2010 a desembre de 2019

Vídeo disponible a:
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Nova peça d’art urbà baix el pont de l’Avinguda 9 d’octubre de 
la mà de Christian Quesada i Laura Salido (Soul Creator)

L’artista picanyer Giacomo Pennicchi 
transforma un dipòsit de pèl·lets  

en un llapis de gran format

Música per a trens a  
càrrec de la Unió Musical
L’estació d’Alameda acollí l’actuació 
dels músics picanyers  

L’ estació d’Alameda de Metrovalencia va acollir el diumenge 24 de 
novembre el concert per a trens i banda del compositor Ferrer-Mo-

lina a càrrec de la Unió Musical de Picanya. Esta estació, segurament la 
més espectacular de les del metro valencià, entre les 18 i les 20 hores, 
fou el sorprenent escenari del concert per a trens i banda, del compo-
sitor valencià Juan Luis Ferrer-Molina. La interpretació d’aquest atípic 
concert es realitzà sense interrompre la normal circulació dels trens 
per la pròpia estació i la resta de la xarxa. Es tractava d’una peça mu-
sical especialment composada per a esta estació de Metrovalencia, de 
la qual aprofita les seues qualitats acústiques i lumíniques, mitjançant 
la integració dels sons quotidians dels trens i l’estació a la partitura.
La Unió Musical de Picanya, protagonista
Prop de cinquanta músics de la Unió Musical de Picanya van baixar 
escalonadament en les andanes de l’estació per a tocar el seu instru-
ment, desapareixer en el següent tren i reapareixer més tard en una 
altra andana. Una experiència innovadora i diferent per als músics pi-
canyers que mai havien afrontat un repte com aquest.

Solidaritat per Nadal 
Com en anys anteriors, i tot i coincidint amb les festes de 

Nadal, el nostre poble ha acollit dues activitats de cai-
re solidari i de gran participació. 
Festival Solidari
Per una part diferents col·lectius culturals del nostre poble van ofe-
rir, al Centre Cultural, tres dies d’actuacions en l’anomenat “Festival 
Solidari”. Els beneficis aconseguits amb la venda d’entrades es des-
tinaren als projectes de Caritas Picanya. 
Sant Silvestre
La 9a edició de la Sant Silvestre picanyera, celebrada el dilluns 30 
de desembre, va recollir aliments bàsics destinats a les famílies en 
situacions més difícils del nostre poble també per mitjà de Caritas 
Picanya.

Festival Solidari

Sant Silvestre

Mural “Amor universal”  
a l’Av. 9 d’octubre

“L’amor, com l’univers, no 
té límits” amb esta frase 

presidint l’obra, veiem a dues 
persones amb tratges espacials 
que s’agafen de la mà sobre la 
supefície de la Lluna, no sabem 
qui son, ni de quina raça, ni si 
són homes, dones... Al seu cos-
tat l’habitual bandera d’algun 
país, ha estat substituïda per la 
bandera de l’Arc Iris. Un gir ines-
perat. Un cant a la tol·lerància i 
el respecte com a clau de la con-
vivència. Un missatge d’amor 
sense limitacions.

Una nova peça de gran format
Així és el nou treball dels jo-
ves artistes picanyers Christian 
Quesada i Laura Salido (Soul 
Creator), una obra de gran for-
mat que ocupa un enorme mur 
baix del pont de l’Avinguda 9 
d’octubre, a l’entrada del Pa-
velló Esportiu. Una intervenció 
que, a més d’embellir este es-
pai públic sempre tan transitat, 
ens anima a refleixonar sobre la 
necessitat d’un món més res-
pectuós i comprensiu amb les 
opcions de cada persona.

Un dels objectius de l’art 
urbà és transformar 

aquells elements més “lletjos” 
dels nostres carrers en peces 
d’art. En eixe sentit s’intervenen 
mitjaneres, casetes de serveis, 
murs de formigó... Al nostre 
poliesportiu tenim un dipòsit 
de pèl·lets (el material que ali-
menta els calfadors d’aigua) que 
havia quedat en un punt molt 
significatiu, entre les grades i el 
restaurant. La mirada de l’artista 
picanyer Giacomo Pennicchi va 
“trobar” en aquest dipòsit la 
forma d’un llapis i, a partir d’ací, 
el seu talent i la pintura van 
transformar este dipòsit en una 
peça artística que juga amb el 
canvi d’escala per a convetir un 
element d’ús habitual (un llàpis) 
en una obra d’art a la via públi-
ca. Una proposta molt en la línia 
del Pop Art i els treballs del nor-
damericà Claes Oldenburg i les 
seues peces on trobem pinces, 
endolls, culleres... de gran for-
mat presidint l’espai públic.

Art urbà

“Amor universal” un cant al 
respecte i la convivència

Pop Art al Poliesportiu

A  finals dels anys 80 Pi-
canya apostà per l’art 

al carrer com a element de 
millora de l’espai públic. Des 
d’aleshores, i fins ara, un bon 
nombre de murals i interven-
cions plàstiques han fet de 
mitjaneres, parets o altres 
elements autèntics llenços 
on diferents artistes (espe-
cialment artistes locals) han 
deixat mostra del seu tal·lent.
Al web municipal ja podeu 
trobar una guia completa de 
tots estos murals. Llegiu este 
codi QR amb el vostre mòbil 
per accedir-hi.

Passeig  
de murals 

Guia

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:
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Com és tradicional el Centre Cultural  
acollí la Solemne Exaltació

Celia Lorente i Paula Tarazona, 
Falleres Majors 2020

Alfred Sala guanya el 
39é premi Enric Valor
La novel·la “Expedició al Congo. Bwana 
Nyani” fou l’escollida pel jurat  

El divendres 10 de gener el Centre Cultural va acollir l’acte de lliu-
rament de la 39a edició del Premi Enric Valor de narrativa juvenil 

que anualment convoquen l’Ajuntament de Picanya i Edicions del Bu-
llent. En esta 39a edició s’han presentat 25 obres. 
El jurat, format Juli Avinent, Vicent Enric Belda, Tomàs Llopis, Pilar Pu-
chades i Núria Sendra ha premiat per unanimitat “Expedició al Congo. 
Bwana Nyani” del professor Alfred Sala. 
De l’obra guanyadora, el jurat ha destacat la perícia narrativa i la qua-
litat literària. Sobre una trama documentada, va fent passar accions 
mínimes que atreuen l’atenció sobre l’Àfrica. Una mena de Tarzan 
modern amb protagonistes joves i una història d’amor que va nai-
xent. A més, dóna peu a treballar aspectes d’antropologia, cultura, 
actualitat, etc. 

Acte de lliurament del Premi

Cultura

Vídeo disponible a:

El dissabte 16 de novembre 
tingué lloc la Solemne Exal-

tació 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. Des-
prés el Cor Jove de la Unió Musical 
de Picanya fou l’encarregat d’obrir 
l’escenari amb la seua brillant ac-
tuació que donà pas a la presenta-
ció de l’acte a càrrec de la picanye-
ra Marta Tàrrega, Fallera Major del 
nostre poble a l’any 2014.
Corts d’Honor
Les Corts d’Honor (tant la infantil 
com la major) foren les primeres 
en ocupar l’escenari. En este 2020 
les Corts d’Honor de les Falleres 
Majors de Picanya seran:
Cort d’Honor de la 
Fallera Major Infantil:
Aitana Zapete i Pereira
Laura Ling Casaban Gimeno
Isabel Santamaría i Herrero

Clara Sánchez i Cuenca
Cort d’Honor de la Fallera Major:
María Morata i Domínguez
Irene Lorente i Suay
Noelia Palacios i Martínez
Laia Almansa i Figuerola
Falleres Majors
Finalitzada la presentació de les 
Corts d’Honor fou el gran moment 
per a les Falleres Majors 2020 de 
Picanya, Paula Tarazona i Kovalo-
va (Fallera Major infantil) i Celia 
Lorente i Suay (Fallera Major) que 
van rebre de mans del nostre Al-
calde Josep Almenar, les bandes 
que les acrediten com a Falleres 
Majors de Picanya 2020. 
La lloa de les nostres falleres ma-
jors estigué a càrrec d’Inma Gue-
rrero i Bolinches vicepresidenta 
de Junta Central Fallera de Va-
lència entre els anys 2017 i 2019, 
mestra d’Educació Primària. Ella 
fou la  mantenidora d’este acte 
d’Exaltació.

Homenatge final
L’acte va viure la seua cloenda 
amb la visita de les diferents en-
titats culturals del nostre poble i 
també de les comissions falleres 
de Picanya així com de diferents 
falles de tota la Comunitat Valen-
ciana.
L’himne de la Comunitat Valen-
ciana 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 2020.

La Festa de Reis plenà  
la plaça de l’Ajuntament
Prop de mil persones  
van rebre a Ses Majestats 

El diumenge 5 de gener, com ja és tradiconal en els darrers 
anys, la Plaça Espanya, va acollir la festa de la Vespra de 

Reis Mags. Des de les cinc de la vesprada la plaça es va anar ple-
nant de menuts i menudes que, acompanyats per les seues fa-
mílies, van poder disfrutar de diferents tallers, pujar al tren de 
l’estrela màgica, berenar... mentre esperaven l’arribada de ses 
majestats que, a poqueta nit, van eixir al balcó de l’Ajuntament 
per a saludar a les prop de mil persones que allí els esperaven.
Una volta finalitzada la salutació reial, els tres Reis van seure a la 
porta de l’Ajuntament per a xerrar, un per un, amb tots els xiquets i 
totes les xiquetes, que van voler parlar amb ells i lliurar-los la carta 
amb els seus desijos. Tot i que la festa acabà prop de les 9 de la nit, 
els Reis, amb la seua màgia, van complir perfectament amb el seu 
treball i al matí següent els regals van aparèixer a les cases de me-
nuts i menudes.

Festa de Reis Mags

Ja tenim ací la 8a Temporada de folklore 
valencià de Picanya. Després de l’èxit de 

programació i assistència de públic en les tem-
porades anteriors, el Grup de danses Realenc 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pican-
ya posa en marxa esta vuitena edició amb la 
intenció de continuar portant al nostre poble, 
grups de danses del millor nivell perquè ens 
mostren la riquesa del folklore valencià.  Per a 
esta ocasió comptarem tambè amb 4 vetlades 
folklòriques entre novembre i febrer en les que 
gaudirem de les actuacions de diversos grups, 
alguns d’ells ja ens visitaren les temporades 
passades, i d’altres, són novetat en la progra-
mació d’enguany.
L’accés als espectacles és lliure fins completar 
l’aforament de la sala.
Els espectacles al Centre Cultural de Picanya co-
mençaran a les 20.00h i les portes s’obriran 15 
minuts abans.

CALENDARI D’ACTUACIONS
09/11/19 - 20:00h 
GRUP DE DANSES “EL SEGRENY” D’ALBALAT DE 
LA RIBERA
GRUP DE BALL DE TORRENT
14/12/19 - 20:00h
GRUP DE DANSES “LA XICALLA” DE CATARROJA
GRUP DE BALLS POPULARS “LES FOLIES” DE 
CARCAIXENT
11/01/20 – 20:00h
GRUP DE DANSES “EL RAVAL” DE VILA-REAL
ESCOLA DE DANSES DE XÀTIVA
15/02/20 – 20:00h
 GRUP DE DANSES “SALPASSA” DEL CAMPELLO
GRUP DE DANSES “REALENC” DE PICANYA

8a Temporada de 
Folklore valencià
Amb l’actuació de vuit grups 
diferents en quatre vetllades

Grup de danses Realenc

Solemne Exaltació 2020

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:
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Mayores

Enero a junio 2020

Vicente López Domingo, de 93 años, 
fue el protagonista

Actividades para Personas Mayores

En el contexto de las actividades programadas, para Personas Ma-
yores, desde los Servicios Sociales Municipales, a mediados de 

noviembre tuvo lugar el primer paseo para conocer un poco más de la 
historia de Picanya. En esta primera actividad, conducida por el profe-
sor universitario Víctor Fuentes de forma altruista, las personas mayo-
res se reunieron en la Plaza de la Constitución para, desde allí, hacer un 
recorrido por las calles Iglesia, plazas Mayor y País Valencià, calle Sant 
Josep, Sant Francesc y Mayor.
Un recorrido en el que se habló de la historia de nuestro pueblo, de los 
edificios emblemáticos del casco antiguo, de la transformación de la 
trama urbana, de los orígenes de Picanya, etc... 
El objetivo de esta actividad es mezclar la actividad física y social con 
la mejora del conocimiento de nuestra realidad más cercana y, a veces, 
más desconocida.
Las personas participantes se mostraron muy satisfechas con la activi-
dad por lo que, desde el Departamento de Servicios Sociales, ya se han 
preparado nuevos recorridos por otras zonas de nuestro pueblo.

Historia a pie de calle para 
las personas mayores

El Centro de Mayores home-
najea al socio de más edad

El jueves 24 de octubre el Centro Cultural acogió el acto ho-
menaje a la persona socia de mayor edad que, anualmente, 

organiza el Centro de Personas Mayores con el apoyo del Ayunta-
miento.
En este 2019 el homenaje fue para Vicente López Domingo, de 93 años. 
Vicente, carpintero de profesión, fue el propietario del conocido co-
mercio “Muebles El Jardín” donde fueron muchísimas las familias de 
nuestro pueblo las que adquirieron allí el mobiliario para sus hogares. 
También fue uno de los fundadores de la Falla Barri del Carme y uno de 
sus primeros presidentes.
Unas pequeñas actuaciones musicales y humorísticas cerraron este 
emotivo acto que llenó el Centro Cultural.

Participantes en la actividad

Acto de homenaje en el Centro Cultural

ENERO

TALLER DE ATRAPASUEÑOS
Plazas: 20 personas
Lugar: Centro mayores
Días: 14, 21 y 28 de enero, y 
4, 11, 18 y 25 de febrero.
Horario: de 16.30 a 19.30h 

CAMINATA POR EL  
CAUCE DEL RÍO TÚRIA
Día: 16 de enero
Hora: 9.45h en la parada del 
metro de Picanya.
Regresaremos a partir de las 
13.00h. Llevar agua, ropa y 
calzado deportivo y una gorra 
para el sol.

FEBRERO

TALLER DE LECTURA
Reunión del grupo “Amigos de 
la literatura”  para comen-
tar la novela de la escritora  
Paloma Sánchez Garnica “La 
sospecha de Sofía”.
Día: Martes 4 de febrero.
Hora: 17.30h
Lugar: Centro de personas 
Mayores.

ENCUENTRO COMARCAL EN EL 
BARRIO DEL CRISTO
Los grupos de gimnasia de 
mantenimiento irán al Barrio 
del Cristo a realizar juegos y 
actividades diversas junto a 
los otros pueblos.
Día: miércoles 19 febrero
Hora: Salida a las 09.45h, 
desde Av. Senyera junto al 
Instituto Enric Valor Picanya.
Regreso sobre las 13.00h

RECREO CROSS DE LA DONA
Día: 28 de febrero
Hora: 16.15h
Concentración en la Plaza del 
País Valencià para ir, todos 
los pueblos participantes, 
andando al Polideportivo de 
Picanya.

MARZO

TALLER DE MACRAMÉ
Plazas: 20 plazas
Días: 10, 24 y 31 de marzo, y 
7, 21 y 28 de abril.
Lugar: Centro mayores.
Horario: de 16.30 a 19.30h

ENCUENTRO COMARCAL EN 
ALCÀSSER
Los grupos de gimnasia de 
personas mayores irán, junto 
a otros municipios, a Alcàsser 
dónde realizarán diversas 
actividades deportivas.
Día: 11 de marzo
Hora: salida en autobús a las 
09.45h desde av. Senyera, 
junto al Instituto Enric Valor.

CONOCE LA HISTORIA DE 
PICANYA: Paseo por el Barrio 
del Carmen
Acompañados de guía re-
correremos a pie el Barrio 
del Carmen de Picanya. Nos 
contará su historia y nos 
enseñará sus lugares más 
emblemáticos.
Día: 27 de marzo
Hora: 10.00h
Punto de encuentro: Ayunta-
miento. Plaza de España
Inscripciones: del 23 al 26 de 
marzo en el Servei DIGA´M 
del Ayuntamiento.

ABRIL

ENCUENTRO COMARCAL EN 
PAIPORTA
Día: 29 de abril.
Hora: Salida 9.30h desde la 
puerta del centro de personas 
mayores, para ir andando al 
polideportivo de Paiporta.
Los grupos de gimnasia de 
mantenimiento de personas 
mayores, iremos al Polidepor-
tivo de Paiporta para realizar, 
junto a los otros municipios 
participantes, actividades 
deportivas  diversas. 
Regreso alrededor de 13.00h

MAYO

TALLER: MANUALIDADES PARA 
EL RASTRO SOLIDARIO
Martes y miércoles, vamos a 
realizar manualidades para 
vender en el rastro solidario 
(bolsos, gorros de rizo para la 
cabeza, delantales...) Pueden 
venir a colaborar toda la gen-
te que sepa algo de costura.
Días: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 
19, 20, 25, 26 y 27 de mayo
Hora: de 16.30 a 19.30h
Lugar: Sala arriba Centro 
Mayores.

TALLER DE MEMORIA
Entretenimiento para mante-
ner las habilidades cognitivas 
y favorecer un envejecimien-
to saludable.
A cargo de Ana Villanueva, 
Psicóloga del equipo de Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to de Picanya.
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Plazas: 25 personas
Lugar: salón de sesiones del 
Ayuntamiento.
Horario: 9.30 a 11.00h
Inscripciones: 4 a 7 mayo en 
el DIGA´M del Ayuntamiento.

RASTRO SOLIDARI
Día: 31 de mayo
Pl. Mayor de Picanya, de 
10.00 a 14.00h.
Participación de las personas 
mayores en el Rastro Solidari.

JUNIO

TALLER DE TEJAS
Días: 2, 9, 16 y 23 de junio
Hora: de 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Mayores

CAMINATA POR  
EL CAUCE DEL RÍO TÚRIA
Día: 2 de junio
Hora: 09.45h en la parada del 
metro de Picanya
Regreso a partir de las 13.00h
Llevar agua, ropa y calzado de-
portivo y una gorra para el sol

CONOCE LA HISTORIA DE PI-
CANYA: PASEO POR EL BARRIO 
DEL PILAR.
Recorrido a pie por el barrio 
de El Pilar de Picanya, un guía 
nos irá relatando su historia y 
nos enseñará los lugares más 
emblemáticos del barrio.
Día: 12 de junio
Hora: 10.00h
Punto de salida: Ayuntamien-
to de Picanya, Pl. España - 1
Inscripciones: del 8 al 11 de 
junio en el Servei DIGA´M del 
Ayuntamiento.

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

Dirigidas a personas empadro-
nadas en Picanya mayores de 
60 años y/o pensionistas. (Se 
acreditará con certificado de 
pensión).

CURSOS DE GIMNASIA  
DE MANTENIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la 
edad para mejorar o mantener 
la condición física.
Inscripciones: Máximo 30 per-
sonas por grupo.
Lugar: Centro de Personas 
Mayores.
Clases de lunes a jueves: 

- Lunes y miércoles de 09.30 
a 10.30h. Nivel apto para 
todas las personas.

- Lunes y miércoles de 10.30 
a 11.30h. Nivel apto para 
personas que se mueven 
con soltura. Las clases se 
centran exclusivamente en 
coreografías de diversos y 
variados bailes en línea.

- Martes y jueves de 09.30 a 
10.30h. Nivel iniciación de 
gimnasia con bailes en línea 
y coreografías.

- Martes y jueves de 10.30 
a 11.30h. Nivel apto para 
personas que se mueven 
con soltura. Las clases se 
centran exclusivamente en 
coreografías de diversos y 
variados bailes en línea.

- Martes y jueves de 11.30 a 
12.30h. Este nivel va dirigi-
do a personas con necesida-
des de gimnasia adaptada.

PROGRAMA MEJORA
- Lunes, miércoles y viernes 
de 11.30 a 12.30h

- Lunes, miércoles y viernes 
de 12.30 a 13.30h

TALLER DE MANUALIDADES
En estos talleres se ofertan 
una gran variedad de manua-
lidades. Se imparten talleres 
de tejas, decoupage, trans-
fer sobre madera, bordados 
sashiko, reciclado de vaque-
ros, trabajos diversos con 
papel de periódico, macramé 
y patchwork en todas sus 
variantes.

PISCINA CUBIERTA
Sesiones terapéuticas y de 
relax: Curso trimestral.
Días: martes y jueves de 
09.45 a 10.45h (media hora 
de actividad más media hora 
de spa).
Precio: 38€ el trimestre.
Dirigido a personas mayores 
de 65 años y/o pensionistas.
Inscripciones e información en 
la Piscina Cubierta Municipal.
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Fira de Turisme de l’Horta Sud

Servicios municipales 
cada vez más “verdes”
Una moto y dos bicicletas eléctricas, nue-
vos vehículos para los servicios municipales

Desde el pasado mes de noviembre ya están operativos los 
nuevos vehículos eléctricos para los servicios munici-

pales. Una motocicleta y dos bicicletas con motor eléctrico se suman al 
parque móvil municipal. La motocicleta será utilizada por la Policía Local 
mientras las bicicletas quedan al servicio de diferentes departamentos 
municipales (urbanismo, informática...) que las usarán en sus desplaza-
mientos diarios entre los diversos centros de trabajo, en visitas de obras, 
inspecciones, etc.
Vehículos de jardinería también eléctricos
Estos nuevos vehículos eléctricos se suman a los que ya utilizan los ser-
vicios municipales de jardinería para continuar avanzando en la reduc-
ción, al mínimo posible, de la contaminación generada por la actividad 
de los diferentes servicios públicos de nuestro pueblo.

Renovada la iluminación 
del polígono de Raga
Tambíén la valla del parking de camiones 

En el contexto de las acciones de mejora de nuestros polígonos 
industriales en estos días se está procediendo a la renovación 

de la valla exterior del aparcamiento de camiones del polígono indus-
trial Alquería de Raga.
La anterior valla, ya deteriorada, ha sido sustituida por un nuevo mode-
lo que ofrece mayor seguridad y un mantenimiento más fácil.
También las luminarias
En esta misma intervención también se están renovando las luminarias 
alrededor de este aparcamiento. Estas nuevas farolas son de mayor lu-
minosidad y menor consumo.

Techo para el nuevo almacén
Las obras de construcción del nuevo almacén municipal en el 

polígono Taronja siguen avanzando al ritmo previsto y ya se 
ha completado el cerramiento exterior de todo el edificio. En estos mo-
mentos se trabaja para completar la dotación interior de esta nueva 
instalación municipal.

Urbanisme

Al Parc Jove diferents poblacions de la nostra comarca 
van instal·lar els seus stands 

El dissabte 26 d’octubre, per 
la vesprada, el Parc Jove 

de Picanya acollí la 1a edició de la 
Fira de Turisme de l’Horta Sud. Un 
event organitzat per la Mancomu-
nitat de l’Horta Sud amb l’objectiu 
de donar a conèixer els recursos 
turístics dels diferents pobles de 
la nostra comarca de manera que 
l’activitat turística puga esdevin-
dre, també, un motor d’activitat 
econòmica i d’ocupació dels po-
bles de l’Horta Sud tradicional-
ment allunyats dels circuïts turís-
tics més habituals.

Un event innovador
En esta 1a edició participaren els 
municipis de Catarroja, Quart de 
Poblet, Mislata, Paiporta, Alcàs-
ser, Benetússer, Torrent, Aldaia, 
Alaquàs i Picanya. El públic assis-
tent va poder gaudir d’activitats 
molt diverses que van anar des 
dels jocs i contacontes per a xi-
quetes i xiquets, a degustacions 
gastronòmiques, desfilades de 
moros i cristians, música i, fins i 
tot, la demostració de Calistènia 
a càrrec del grup “Bar Brothers” 
de Picanya.  

Picanya acollí la 1a Fira  
de Turisme de l’Horta Sud

Eco-Parque móvil cada mes

Nuevas moto y bicis 
eléctricas 

Nuevas luminarias y valla renovada

Nuevo almacén municipal

Participaren les 
poblacions de  

Catarroja, Quart de 
Poblet, Mislata,  

Paiporta, Alcàsser, 
Benetússer, Torrent, 

Aldaia i Alaquàs i, per 
suposat,  Picanya.

Fecha  Lugar

Del 09-ene al 11-ene Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 03-feb al 05-feb Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

Del 02-mar al 04-mar Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 30-mar al 01-abr Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

Del 30-abr al 02-may Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 25-may al 27-may Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

Del 17-ago al 19-ago Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 10-sep al 12-sep Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

Del 08-oct al 10-oct Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 02-nov al 04-nov Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

Del 30-nov al 02-dic Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)

Del 28-dic al 30-dic Avda Sta Maria del Puig - Esq. Senyera

En las ubicaciones de Av. 
Sta. M. del Puig y C/ San 

Juan Bautista, durante todo el año 
2020, cada mes, se instalará un 
Eco-Parque móvil. El objetivo de 
este Eco-Parque móvil es facilitar 
la recogida selectiva (y posterior 
tratamiento) de aquellos residuos 
que no tienen un contenedor es-
pecífico en nuestro pueblo. 
¿Qué se pueden dejar en este 
Eco-Parque móvil?
Entre los elementos que se po-
drán depositar en esta instalación 
itinerante están residuos de apa-
ratos electrónicos (RAAE), peque-
ños aparatos eléctricos, móviles 

y cargadores,  juguetes electró-
nicos,  óleos de motor, pantallas,  
tubos fluorescentes, tóners y car-
tuchos de impresora neumáticos, 
cápsulas de café, cintas magné-
ticas, CD y DVD, bombillas, pilas, 
termómetros, aerosoles, produc-
tos de limpieza, envases peligro-
sos de metal, disolventes, pintu-
ras, baterías, radiografías...
Gestión responsable 
de los residuos 
Cada día es más evidente la ne-
cesidad de una gestión respon-
sable de los residuos. En esta 
gestión, el primer paso está en 
manos de la ciudadanía. Una 

vez producido el residuo somos 
los ciudadanos y ciudadanas 
los responsables de depositar 
ese residuo en el lugar adecua-
do para garantizar su óptimo 
tratamiento. En ese sentido, la 
extensa red de contenedores, 
el Eco Parc junto al cementerio 
viejo de Paiporta, estos Eco-
Parques móviles, e incluso el 
Servicio Gratuito de Recogida 
de Voluminosos ofrecido por 
el Ayuntamiento (basta con lla-
mar al 961 591 448) son opcio-
nes suficientes como para evi-
tar, por ejemplo, el abandono 
de enseres en la vía pública.
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Esports

27a Quarta i Mijta
Paiporta fou punt d’eixida i arribada
El diumenge 22 de desem-

bre els carrers de Paiporta 
foren escenari de l’eixida i arri-
bada de la 27a Quarta i Marató 
Picanya-Paiporta que cada any 
organitzen el club Camesllargues 
de Picanya i el club d’atletisme 
Paiporta amb el suport dels res-
pectius ajuntaments. 

En este 2019 la participació arri-
bà als 1.169 atletes repartits en-
tre els 606 de la Quarta i els 563 
de la Mitja. 
La prova va disputar-se amb to-
tal normalitat en mig d’un gran 
ambient festiu i, com sempre, 
tornà a ser una gran encontre de 
l’atletisme popular.

Tres títols per a 
Antonio Ramírez 

Trobada de 
l’esport més jove 

Prop de 900 persones 
plenen la presentació 
del Picanya Bàsquet
Per cinquena temporada consecutiva el 
club supera els 20 equips

El jove ciclista picanyer An-
tonio Ramírez ha tancat la 

temporada amb tres títols cosa 
que l’ha fet mereixedor del reco-
neixement de la FCCV. El 16 de 
novembre la Federació de ciclis-
me de la Comunitat Valenciana 
organitzà la Gala del Ciclisme de la 
CV, un acte destinat a reconèixer 
a aquells ciclistes més destacats 
de la temporada. En esta Gala del 
Ciclisme de la Comunitat Valen-
ciana Antonio Ramírez va recollir 
el guardó com a ciclista destacat 
pels seus tres títols en este 2019:
- Medalla d’or en gymkhana en 
categoria infantil en el campionat 
autonòmic de la C  Valenciana. 
- Campió provincial de València  
en ruta cat. infantil de 1er any
- Campió provincial de València de 
gymkhana en cat. infantil.
Antonio Ramírez és ciclista de 
l’Escola de Ciclisme del Club Ciclis-
ta Picanya i fill del també ciclista 
destacat Antonio Ramírez. 

El dissabte 30 de novembre 
el Poliesportiu, l’escola Ba-

ladre i el Pavelló van acollir una 
nova edició dels Encontres Es-
portius Comarcals. Una activitat 
destinada a que l’alumnat de les 
diferents escoles esportives mu-
nicipals puga reunir-se per a com-
partir la seua afició esportiva. Fins 
al nostre poble van arribar prop 
de 500 esportistes de poblacions 
de tota la comarca de l’Horta Sud. 
El pavelló fou seu de les exhibi-
cions de ball modern i rítmica 
mentre el poliesportiu acollí les 
competicions de tenis, atletisme 
i futbol sala. Finalment el pati de 
l’escola Baladre fou punt de troba-
da per al patinatge.
Durant unes hores menuts i menu-
des demostraren les seues habili-
tats en estes disciplines esportives 
sempre des del vessant de les es-
coles esportives municipals amb 
una vocació integradora i oberta 
més enllà de la competitició.

El divendres 22 de novembre prop de 900 persones van plenar 
de dalt a baix el pavelló esportiu municipal per a disfrutar de la 

Presentació del club Picanya Bàsquet en esta temporada 2019/2020.
22 equips i 311 jugadors i jugadores
Per cinquena temporada consecutiva el club ha superat els 20 equips 
(22 esta temporada) i els 300 jugadors i jugadores. Des de la tempo-
rada 2015/2016 el bàsquet picanyer ha aconseguit enllestir, any rere 
any, més de vint equips en totes les categories possibles, des de pre-
benjamins a senior, tant en homes com, molt important, en dones.
La gran festa del bàsquet picanyer
Com cada any, la Presentació del Picanya Bàsquet, fou la gran festa del 
bàsquet picanyer. Després d’un regal de samarretes al públic, puntual-
ment, a les 20.00h s’apagaren les llums del pavelló picanyer i arrancà 
la presentació 2019/2020.
Un per un i una per una foren presentats els 323 jugadors i jugadores i 
entrenadors i entrenadores que esta temporada formen els 22 equips 
del club. Després com és habitual en els darrers anys, es presentaren, 
davant l’afició els títols i trofeus (sis enguany) aconseguits durant la 
temporada passada i els parlaments i fotografies donaren pas al lliura-
ment de regals i la cloenda de l’acte.

Vídeo disponible a:

Álvaro Benita subcampió  
autonòmic de Karate

Emma Jiménez es  
campeona provincial

Rubén Iranzo debuta amb la 
selecció espanyola U-18

L’escola de natació 
creix ràpidament 

El jove karateca Álvaro Benita, membre del club Ka-
rate Picanya, ha tornat a pujar al podi. Esta vegada 

fou a la final Autonòmica de Cadets celebrada el dissabte 
19 d’octubre a la propera població de Mislata. Allí Álvaro 
va aconseguir, després d’una brillant competició, el títol 
de subcampió autonòmic en la modalitat de “kata”, tot i 
demostrant el seu elevat nivell tècnic en esta difícil espe-
cialitat.

El sábado 30 de noviembre, en una prueba disputa-
da en las pistas del río en Valencia, la joven atleta 

picanyera, Emma Jiménez, se proclamó Campeona Pro-
vincial en la modalidad de pruebas combinadas (hexatlon 
sub14) que comprende las competiciones de 60 metros 
lisos, 60 metros vallas, longitud y lanzamiento de peso. 
Emma consiguió una muy notable marca de 1.960 puntos. 

El jove futbolista picanyer Rubén Iranzo continua amb 
la seua brillant trajectòria. Entre el 7 i el 12 de no-

vembre Rubén ha format part de la selecció espanyola U18. 
Amb este equip ha disputat el torneig internacional de pre-
paració a la ciutat portuguesa de l’Algarve amb partits con-
tra les seleccions de Turquia, Romania i Portugal.
Un èxit més que notable tot i atenent al fet de que Iranzo 
és jugador encara en edat U17 i, de fet, també juga amb la 
selecció U17 a les ordres de Julen Guerrero.
També amb el primer equip del València CF
Rubén Iranzo és jugador juvenil de primer any del València 
CF i, en esta temporada, ja ha completat diferents entrena-
ments amb la primera plantilla del València CF. 

El dissabte 30 de novembre tingué lloc l’acte de presen-
tació de l’Escola de Natació del Centre Esportiu i Pisci-

na Coberta Picanya. Esta escola va nàixer la temporada pas-
sada amb la intenció d’oferir un primer contacte a menuts i 
menudes amb el món de la natació de competició més enllà 
de les classes per a aprendre a nadar. De fet, en este primer 
any els joves nadadors i nadadores del nostre poble ja han 
pogut participar en competicions de nivell comarcal.
En la presentació d’esta segona temporada era evident el rà-
pid creixement de l’escola que ha multiplicat el nombre de 
xiquetes i xiquets que han fet de la natació el seu esport.

Álvaro Benita

Antonio Ramírez

Presentació de  
l’Escola de Natació

Emma Jiménez

Rubén Iranzo

Encontres

El “running”, o simple-
ment, còrrer, és un es-

port que guanya adeptes cada 
dia. Però això del running tam-
bé tenen un vessant social i hi 
ha qui ho viu com una opor-
tunitat de viatjar i descobrir 
nous països i cultures. Bon 
exemple són els nostres veïns 
Juan Cuartero, Manuel Baviera 
i Javier Ricart. Entre tots tres 
han disputat un total de 10 
maratons d’entre els més pres-
tigiosos del món. Berlín, Nova 
York, Londres, Chicago, Pa-
rís... són ciutats a les que es-
tos tres esportistes han deixat 
les seues petjades i el nom del 
nostre poble.

Picanyers (correguent) 
per tot el món 

Running

En dues temporades ha multiplicat 
el nombre de nadadores i nadadors

27a Quarta i Mitja  
al seu pas per 
Picanya


