
La séptima edición de la “PicaNYAM! Ruta de la tapa 
per Picanya” se ha saldado con cifras de récord. 

La respuesta del público ha sido espectacular y la ruta pi-
canyera se ha convertido en una referencia en este tipo de 
eventos con más de 28.000 tapas servidas.
Constante crecimiento
La PicaNYAM! nació en marzo de 2013 organizada por el 
Ayuntamiento de Picanya y los hosteleros locales intere-
sados en poner en marcha un evento festivo para disfrute 
de la población y que sirviera para la promoción del sector 
de la hostelería de nuestro municipio. Diez fueron los esta-
blecimientos que participaron en aquella primera edición. 
En esta 7a edición del fin de semana del 8, 9 i 10 de abril 
fueron 22 los locales participantes. Una oferta que suponía 
presentar un total de 44 propuestras gastronómicas por lo 
que los establecimientos participantes no dudaron en am-
pliar la duración de la ruta arrancando ya el viernes por la 
tarde/noche.
Gran respuesta de público
El crecimiento en locales y duración también se ha traduci-
do en una mayor respuesta de público, tanto público local 
como personas llegadas de poblaciones cercanas que no 
quisieron perderse esta fiesta gastronómica. Durante los 
tres días vimos terrazas y locales llenos y en más de un 
local participante se agotaron las tapas. Un éxito que nos 
habla de la alta valoración que los clientes hacen de los 
productos ofrecidos por los establecimientos picanyeros.
La calidad como reclamo
La respuesta al porqué del éxito de la ruta de la tapa 
picanyera que ofrece unos resultados muy superiores 
al de eventos similares inclu-

Pàg. 3 Pàg. 5 Pàg. 8

L’Ajuntament incre-
menta el pressupost 
contra plagues

Manuel Vicent 
guanya el Premi 
Picanya Llig 

Campionats 
d’Espanya amb 
sabor picanyerDe casa en casa

Periòdic Local de Picanya 
núm. 122

abril 2016

edició íntegra on-line: www.picanya.org

fo
to

: 
Pl

. 
de

 la
 C

on
st

it
uc

ió

Una ruta de  
la tapa de récord
Tres días, 22 locales y miles de tapas servidas 
marcan la 7a edición de la “PicaNYAM!”

PicaArts

Fira comercial

Teatre i música tornen a  
plenar carrers i places

La Feria Comercial se renueva

4a edició de la mostra  
d’arts teatrals de carrer “PicaArts”

Cambio de ubicación y formato

Des de fa anys el nostre poble ha apostat amb força 
per la cultura com a part fonamental de la seua 

identitat. A més, ha estat especialment intensa l’aposta per 
la cultura a peu de carrer, la cultura compartida, lliure i a 

l’abast de totes i tots. Amb este esperit va nàixer, ja fa 
quatre anys, “PicaArts, Mostra d’Arts Teatrals de Ca-

rrer”. Un esdeveniment organitzat en col·laboració 
entre l’Ajuntament de Picanya i l’empresa “23 Arts 
Brother Projections” en el que el nostre Ajun-
tament assumix l’organització i promoció de la 
mostra i l’empresa “23 Arts” aporta els diferents 
espectacles que cada any integren la variada pro-

gramació de “PicaArts”.
Quarta edició
  La quarta edició de PicaArts, celebrada el dis-
sabte 9 d’abril, portà fins a Picanya sis especta-
cles ben diferents que van permetre a menuts 
i majors disfrutar de música, acrobàcies, hu-
mor, malabars... al llarg de tot el dia. La res-
posta de públic fou excepcional amb centenars 

d’espectadors i espectadores en cada represen-
tació. A més, en esta mostra, al públic local, cada 

any se suma més un públic arribat de poblacions pro-
peres que vol disfrutar del teatre de carrer, de la ruta de la 
tapa i de Picanya.  

Vídeo disponible a:

Actuació al  
C/ Sant Joan Baptista

De acuerdo con los pe-
queños comercian-

tes de nuestro municipio, el 
Ajuntament de Picanya, como 
entidad organizadora de la 
Feria Comercial, ha decidido 
renovar el planteamiento de 
este evento. Así, se ha optado 
por un formato más dinámico, 
con menos duración pero con 
más frecuencia y que aprove-
che otros eventos con presen-
cia de público en la calle. Con 
esta nueva linea de trabajo en 
mente, el domingo 10 de abril 

tuvo lugar una nueva edi-
ción de la Feria Comercial, 
esta vez en la Pl. País Valen-
cià. Diferentes establecimien-
tos de nuestro pequeño 
comercio mostraron sus 
productos y también hu-
bieron talleres, hincha-
bles, música, premios... 
con una muy buena res-
puesta de público lo que 
anima tanto a los comer-
ciantes como al consistorio 
a seguir apostando por este 
nuevo modelo de feria.

Actuació a la  
Pl. País Valencià

(sigue en la pág. 2)
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Joves

Un any més, la xarxa JOVES.net de la qual 
forma part l’Ajuntament de Picanya, or-

ganitza una oferta important d’activitats de conei-
xement, millora i conservació del medi ambient 
a la comarca de l’Horta A partir del proper 5 de 
març, i fins al 17 de juny,  es desenvoluparan acti-
vitats, pràcticament tots els caps de setmana (ex-
cepte els festius ), fins al mes de juny.
El nostre patromoni més pròxim
Senderisme, rutes en bicicleta i en barca, planta-
ció de lliris, reconeixement del patrimoni, neteja 
de l’Albufera, tallers d’agricultura… són algunes de 

les propostes que es plantegen als i a les joves i 
adolescents dels nostres municipis.
També en anglés
Enguany, una de les novetats de la campanya, és 
la incorporació de voluntariat europeu en algunes 
de les activitats, per a facilitar l’intercanvi lingüís-
tic en anglés entre els i les joves participants que 
ho vulguen fer així.
Al web www.joves.net/hortaneta es pot ampliar 
la informació de cadascuna de les activitats. Tam-
bé podeu consultar els vostres dubtes a la Biblio-
teca i Centre d’Estudi de Picanya.

Descobrir l’Horta a peu, amb 
bici o navegant amb barca
De març a juny, excursions, tallers i moltes activitats 
per a joves amb ganes d’aventura

www.joves.net

so en poblaciones de tamaño 
mucho mayor hay que buscar-
lo en la apuesta por la calidad 
que, desde la primera edición, 
promovieron los hosteleros pi-
canyeros. Una apuesta que ha 
conseguido el reconocimento 
del público y una alta valora-
ción. También, por parte del 
público que visita Picanya con 
motivo de este evento se valora 
muy positivamente la calidad 
del espacio urbano, la ruta pi-
canyera, casi en su totalidad se 
puede recorrer a pie entre pla-
zas y calles “amables”, de tráfi-
co calmado o incluso, inexisten-
te, que permiten disfrutar esta 
ruta en familia o en compañía 
de amigos y amigas de forma 
lúdica y relajada.

También cultura
Finalmente la mezcla con la cul-
tura, un hecho diferencial que 
solo ocurre en la “PicaNYAM!” 
también se valora muy positi-
vamente por parte del público, 
la posibilidad de combinar las 
actuaciones de teatro, música... 
con las terrazas de los locales 
suponen un atractivo mayor y 
marcan una clara diferencia.
Actividad consolidada
No queda por tanto más que 
desear que la “PicaNYAM! Ruta 
de la Tapa por Picanya” siga 
creciendo en participación, res-
puesta de público y calidad. Un 
reto siempre complicado pero 
que, con seguridad, sabrán 
afrontar nuestros hosteleros 
para deleite de todos y todas.

(viene la pág. 1)

El público vuelve a  
elegir la “Cordon bleu”
Los bares Avenida y Las Palmeras 
también suben al podio

Més horari  
els dissabtes
Nou horari especial per a 
preparar exàmens finals

Vídeos per als grups 
de la sala Rock
“Zuvak” arranca una nova 
línia de treball

Como en ediciones anteriores la 7a “PicaNYAM! Ruta de 
la Tapa por Picanya” también ha querido conocer la 

valoración del público y, en ese sentido, se volvió a organizar el con-
curso para elegir la mejor tapa por votación popular. En esta edición 
fueron 794 los boletines depositados en las urnas de los locales parti-
cipantes y con ellos 2.273 los votos emitidos. 

Repitiendo título
Una vez contabilizados todos los votos, el re-

sultado ha sido un nuevo “título” para el 
bar “Pensat i Fet” que repite el éxito de la 

anterior, con su tapa “Cordon bleu” que 
consiguió un total de 169 votos. En se-
gunda posición quedó el “Bar Avenida”, 
que sube un peldaño en la clasificación 
respecto a la anterior edición con su 

tapa “Serranito” (144 votos). El tercer 
puesto fue para el bar “Las Palmeras”, que 

con su tapa “Pepperto”, consigue su primer 
galardón gracias a sus 123 votos. 

Com l’any passat, també enguany la 
Biblioteca i Centre d’Estudis de 

Picanya arranca, més prompte, l’horari especial 
per a estudiants amb quasi dos mesos d’horari 
ampliat. 
Dos mesos
Així, entre el 2 de maig i el 24 de juny la biblioteca  
obrirà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 
16.30 a 01.00h (horari especial per a estudiants 
de 20.00 a 01.00h).
Més horari els dissabtes
Com a novetat este curs, els dissabtes la biblioteca 
oferirà un horari per a estudiants més extens que 
en anys anteriors i, a l’horari habitual de matí,  de 
10.30 a 13.30h, ara se suma un horari específic per 
a estudiants de 15.00 a 21.00h. Amb este nou in-
crement horari, la Biblioteca i Centre d’Estudis de 
Picanya, continua situada entre les biblioteques 
amb més hores d’obertura de la nostra comarca.

Estudiants a la BibliotecaGravació del vídeo

Des de fa més d’una dècada funciona al 
nostre poble una sala d’assaig musical 

destinada als grups de rock i pop del panorama pi-
canyer. Esta sala municipal, situada al carrer Taron-
ja a la zona sud, està gestionada pels grups que la 
fan servir amb la coordinació del servei municipal 
de cultura.
Un pas més
Des de l’Ajuntament de Picanya s’ha decidit anar un 
pas més enllà en la promoció dels grups joves pi-
canyers i en eixe sentit s’ha encetat una nova via de 
col·laboració amb la producció de vídeos musicals. 
El primer grup que ha dit sí a la proposta ha volgut 
posar en imatges una de les seues cançons han es-
tat “Zuvak” que ja tenen publicat el vídeo del seu 
tema “Mente abierta” al web (PicanyaTV), i Face-
book municipals i també als canals del propi grup. 
La intenció és continuar esta col·laboració amb els 
altres grups del local.

Los ganadores de los premios 
a las mejores tapas
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Entorn

Tecnologia

Recomanacions per a evitar  
la propagació del mosquit-tigre

Qui és?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit que es caracterit-
za per les seues potes ratllades en blanc i negre i el seu cos xicotet, 
blanc i negre. És originari del sud-est asiàtic però ja s’ha estés pels 
cinc continents. A Espanya va arribar l’any 2004 i ha colonitzat molt 
bona part de la costa mediterrània.
Per què és tan molest?
Perquè, com a nova espècie, el nostre cos no està “preparat” per a 
la seua picadura i perquè, a més, a diferència dels moquits “tradicio-
nals” poden picar més d’una vegada i generar moltes més molèsties.
Si el veus, és que està criant molt prop
El mosquit tigre rarament vola més enllà dels 400 metres del lloc 
de cria. Per tant, si el detectes voldrà dir que s’està criant molt prop 
de tu. Eixe moment de la criança és el moment FONAMENTAL per a 
evitar la seua propagació.
Evitar que crie
Per a evitar la propagació del mosquit ti-
gre l’acció més determinant és EVITAR QUE 
CRIE. El mosquit tigre posa els seus ous a 
l’aigua i allà és on crien les larves que, des-
prés donaran lloc als mosquits. No necessi-
ta gran quantitat d’aigua, l’aigua que queda 
al plat baix un test, serà suficient per a que 
una femella deposite entre 80 i 200 ous. En 
7 dies, estos ous, poden generar més de 
30.000 mosquits.  
La col·laboració ciutadana és fonamental 
Més del 80% de la criança de mosquit tigre 
es produeix a l’interior de propietats priva-
des. Piscines malament mantingudes, des-
aigües, plats sota els test, bassals d’agiua 
als jardins... són focus de cria i, donat que 
són propietat privada, no poden ser tractats pels serveis públics 
sense autorització expresa dels propietaris.
Què podem fer? 
Com hem dit adés, allò més important i efectiu és evitar la posada 
d’ous i el creixement de larves aquàtiques per tant, cal eliminar tots 
els punts d’aigua on pot créixer el mosquit tigre.
- Buida dues vegades per setmana els recipients de l’exterior de 

la teua casa on es puguen acumular aigua: joguets, pitxers, 
plats sota els tests, piscines de plàstic, etc.

- Buida dues vegades per setmana o tapa amb tela mosquitera 
de ferro els desaigües.

- Evita acumulacions d’aigua en zones de desguàs o en les canals 
de desguàs dels edificis, són llocs on els mosquits tigre poden 
posar les seues larves.

- Evita els forats i depressions en el sòl on es puga acumular aigua 
i tapar els forats dels troncs d’arbres emplenant-los de sorra.

- Elimina l’aigua dels recipients on es troben les larves del mos-
quit tigre. 

- Si tens un estany amb aigua, et recomanem que poses peixos, 
ja que es mengen els ous i larves dels mosquits tigre.

Si detectes presència de mosquits tigre comunica-ho ràpidament a 
l’Ajuntament (tel. 961 594 460) per a que l’empresa que realitza els 
tractaments puga ficar-se en contacte amb tu i avaluar la situació. 
Tractaments 
Com a últim recurs s’arriba al tractament per al control de mosquit 
adult, cal entendre que els tractaments aeris són indiscriminats i 
afecten a tots els insectes, tant als perjudicials com als beneficiosos 
i inofensius i, per tant, s’han de fer de forma responsable i prudent. 
L’Ajuntament de Picanya utilitza en els seus tractaments PIRETRINES 
NATURALS, les quals es descomponen ràpidament i són les més in-
ofensives tant per a l’entorn com per a les persones.
Per tal de reduïr al mínim la necessitat d’estos tractaments 
l’Ajuntament realitza entre els mesos de maig a novembre un intens 
control de larves a imbornals, barranc i zones d’aigua estancada.

Més del 80% 
de les larves es 
desenvolupen a 

domicilis particu-
lars (jardins, pis-
cines, desguasos, 

bassals...)
La col·laboració 

ciutadana és  
fonamental.

És evident que hem traves-
sat un dels hiverns més 

càlids i eixuts dels darrers anys (i 
dècades). No queden ja depreda-
dors dels insectes (no volen ja les 
rates penades, han desaparegut 
granotes i puputs...). Estan arri-
bant noves espècies d’insectes, 
impròpies de les nostres terres, 
que s’adapten ràpidament a 
l’entorn humà (com el mosquit 
tigre). Tota una sèrie de factors 
que fan que cada dia siga més 
difícil controlar les plagues i ens 
han de fer pensar que este estiu 
la situació serà molt exigent.
Increment del pressupost per a 
la lluita contra plagues
En eixe sentit l’Ajuntament de 
Picanya ha augmentat conside-
rablement la partida destinada 
a treballs de control de plagues 
què, en este 2016 ha crescut fins 
als 30.000€ amb especial aten-
ció al control del mosquit tigre i 
la processonària dels pins.
Accions directes
En cada època de l’any 
l’Ajuntament, a banda dels trac-
taments permanents, realitza 
accions concretes relacionades 
amb les plagues del moment. 
En eixe sentit, en estos mesos 
s’han realitzat accions destina-
des a controlar la plaga de la 
processonària que, enguany, 
s’ha avançat per la climatologia 
d’este hivern. A més dels tracta-
ments amb endoteràpia que ja 
vam explicar en este mitjà, s’ha 
procedit a la retirada a mà de 
les conegudes “borses” allà on 
s’han detectat (foto) i es manté 
una vigilància permanent sobre 
les zones de pins tot i que la di-
ficultat ès màxima donat que la 
processonària és una plaga in-
controlada al nostre país. 
Treball permanent
L’Ajuntament de Picanya, per mi-
tjà d’una empresa especialitzada 

amb seu al nostre poble, manté 
un control permanent amb inter-
venció constant i tasques tant de 
prevenció, com d’estudi, anàlisi i 
eliminació si cal. 
Així al clavegueram municipal es 
realitzen revisions permanents i 
intervencions als mesos de juny 
i octubre adreçades al control 
de rosegadors i paneroles. A les 
escoles públiques es realitzen 
revisions als mesos d’abril, juliol 
i desembre i sempre que són 
requerides per la direcció dels 
centres. Per raons evidents a les 

escoles és impensable la realit-
zació de tractaments preventius, 
no seria acceptable que xiquets 
i xiquetes estigueren exposats a 
este tipus de productes de forma 
permanent. El control de mos-
quits, sempre difícil al nostre 
poble per les seues característi-
ques naturals, a diferents punts 
del poble i, molt especialment 
a la zona del barranc, es realitza 
permanentment però molt es-
pecialment als mesos de juny a 
novembre.
Atenció personalitzada
Tots els requeriments i queixes 
que arriben a l’Ajuntament per 

qualsevol mitjà (en persona, via 
web, via aplicació per a mòbils, 
per teléfon...) són ateses. Aque-
lles que són presentades a ni-
vell individual, per un veí/veïna 
reben resposta directa per part 
de l’empresa que presta el ser-
vei. El ciutadà/na rep una telefo-
nada i, si és necessari un tècnic 
de l’empresa es desplaça fins 
al domicili del veí/veïna per tal 
d’avaluar, en directe, la situació. 
Ben a sovint, els problemes te-
nen origen a l’interior de les ca-
ses particulars (imbornals, desai-
gües, piscines amb manteniment 
deficient...) i ahí l’Ajuntament no 
té competència per a intervindre 
d’una manera inmediata. Més de 
60 reclamacions han estat ateses 
de forma personalitzada als da-
rrers mesos. 
Col·laboració ciutadana
Realment no és realista, ni pro-
bablement desitjable, pensar 
en un entorn completament 
“estèril” amb presència zero 
d’insectes o rosegadors. Pen-
sem, per exemple que l’ús inten-
siu d’insecticides és el que està 
portant a la desaparició de les 
abelles i amb elles, les possibi-
litats de polinització de moltes 
plantes, un problema extraor-
dinàriament greu. 
És molt necessari, evidentment, 
garantir el control d’insectes i ro-
segadors a uns nivells safisfacto-
ris i segurs i en eixe sentit és bà-
sica i fonamental la col·laboració 
ciutadana. És important infor-
mar a l’Ajuntament quan es 
detecten focus de problemes i 
que, d’esta manera, l’empresa 
de control puga avaluar la si-
tuació i intervindre i també és 
important seguir determinades 
pautes, especialment en el cas 
de propietaris de camps, jardins, 
horts, piscines...

L’Ajuntament incrementa el 
pressupost per a tractaments 
contra plagues
Especial atenció a mosquit tigre i processonària

Retirada a mà de borses 
de processonària

La plana web municipal finalitzà 
l’any 2015 amb un rècord de 

visites de 143.047 i una mitjana men-
sual d’11.920 visites. D’esta manera 
este espai web ha superat la marca 
de 2014 de 136.848 visites i conti-
nua creixent com a font de recerca 
d’informació i tràmitació de gestions.
Més de 420.000 pàgines vistes
En total durant 2015 els internautes 
han vist 420.214 pàgines al web mu-
nicipal amb una mitjana mensual de 
més de 35.017 i una mitjana de més 
de 1.150 pàgines vistes cada dia. Les 
planes més consultades són aque-
lles relacionades amb notícies (més 
de 31.000 pàgines vistes), fotografies 
(més de 36.000 pàgines vistes) i ví-
deos (PicanyaTV) (més de 31.000 pà-
gines vistes).  

La web municipal superà les 
143.000 visites durant 2015
Rècord d’ús des de la seua posada en marxa
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Un any més l’Associació de l’Alumnat de l’Escola d’Adults, amb el suport de l’Ajuntament de Picanya 
convoca una nova edició del Premi Camí de la Nòria de poesia. L’objectiu d’esta convocatòria és 

animar a l’alumnat d’este centre educatiu, o a qualsevol persona, a descobrir i disfrutar el món de la poesia. 
Una part de la literatura sempre minoritària però sempre important. 

Al mes de març arrancava a 
la Biblioteca de Picanya 

una nova programació de con-
tacontes que es mantindrà fins 
al mes d’octubre. La Biblioteca 
esdevé així punt de trobada per 
a xiquetes i xiquets (i també per 
a mares i pares) als que els inte-
rese el món dels contes, les his-
tòries i la fantasia. Tots estos con-
tacontes arrancaran a les 12.00h 
els dissabtes i l’accés és lliure tot i 
que l’aforament és limitat.
PROGRAMACIÓ
Dissabte 12/03 /2016
COL·LECTIU  AMEBA
   Contes embotellats
Dissabte 23/04/2016
EL OMBLIGO Y LA PELUSA
   El último cuento 
Dissabte 21/05/2016
EN CLAU DE CONTE
   Recontes
Dissabte  25/06/2016 
ALMUDENA FRANCES 
   Contes de contar i descomptar
Dissabte 24/09/2016
SENIA projectes educatius
   Caputxetes valentes
Dissabte 15/10/2016
COL·LECTIU  AMEBA
   Contes de pot
Dissabte 29/10/2016
ESPAI  idees creatives
   Diferent, per favor

Nova convocatòria del premi de 
poesia “Camí de la Nòria”
Premis per a obres en valencià i castellà i guardó local

1. Podran participar aquelles persones que no han 
publicat mai un llibre en edició comercial, d’arreu 
del món, que siguen majors de 16 anys.
2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim  
de 50 versos. No podran haver sigut mai premiats en 
cap altre concurs. Es presentarà un exemplar qua-
druplicat, mecanografiat a doble espai per una sola 
cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12 i grapat. 
Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital.
3. Els treballs hauran d’estar signats amb un pseu-
dònim que apareixerà en el primer full de l’original 
enviat junt amb el títol de l’obra. En l’interior, a més 
del treball corresponent, s’inclourà una plica en un 
sobre tancat sense remitent, on figurarà:
- Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i ca-

tegoria al qual es presenta.
- Interior del sobre: dades personals de l’autor/a. 

Fotocòpia DNI, targeta de residència o passaport.
4. El termini d’entrega d’originals finalitzarà el  13 
de maig de 2016, tot acceptant els arribats fora de 
termini amb matasegell del 13 de maig.
5. Els originals s’hauran d’enviar a: 
Escola d’Adults, C/ Bonavista, 2 - 46210 Picanya

6. S’establix un premi de 300€ per al millor poema 
en valencià i un altre premi de 300€ al millor en cas-
tellà; i un accèssit local de 100€ per al millor poema 
de persona natural o veïna de Picanya.
7. El jurat estarà compost: Marc Granell, Paco Ale-
gre, Xelo Alós, Lluís Roda, Lidia Mir, Gemma Tarazo-
na. Actuarà com a secretària, amb veu i sense vot, 
la secretària de l’Associació d’alumnat d’EPA: M. 
Carmen Salt.
8. Si les obres presentades no reunixen la qualitat 
desitjable, el jurat té dret a declarar qualsevol dels 
premis desert i la quantitat de diners s’acumularà 
en la propera edició.  
9. Una vegada establits els premis per al poema en 
castellà i en valencià es procedirà a atorgar el premi 
local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’assenyalar 
al principi del poema la indicació PICANYA.
10. Qualsevol qüestió no assenyalada en aquestes 
bases es resoldrà segons el criteri  del jurat.
11. La presentació a aquesta convocatòria suposa 
una total acceptació d’aquestes bases.
12. El lliurament dels premis es farà públic al Centre 
Cultural de Picanya el 25 de maig de 2016.

BASES

Matrícula escolar  
per al curs 2016/2017
Eduació infantil i primària 

Entre el 9 i el 19 de maig es poden presentar, als centres 
educatius del nostre poble, les sol·licituds de matrí-

cula per a infantil i primària de cara al curs 2016/2017. La sol·licitud 
d’admissió s’ha de presentar al centre on es demane plaça en prime-
ra opció. Tot i acompanyant a la sol·licitud d’admissió caldrà adjuntar 
la documentació (fotocòpies i originals) per a poder realitzar la bare-
mació de les sol·licituds. No és obligatori presentar la documentació 
corresponent a tots els apartats, però el fet de no presentar els do-
cuments acreditatius d’algun dels apartats suposarà l’assignació de la 
puntuació mínima en aquest apartat.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ (resum)
Termini presentació sol·licituds  . . . . . . . . 9  a 19 de maig
Comprovació de duplicitats  . . . . . . . . . . . 26 i 27  de maig
Baremació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 a 27 de maig 
Publicació llistes provisionals . . . . . . . . . . fins al 2 de juny
Reclamacions davant direcció centres . . . fins al 6  de juny
Publicació llistes definitives  . . . . . . . . . . . 14 de juny
Al·legacions a les llistes definitives . . . . . . fins al 15 de juny
Termini formalització matricula . . . . . . . . 17 a 29 de juny 
Termini formalització matricula 
per vacants per renúncia o excedents  . . 30 de juny

Oferta de centres sostinguts amb fons públics a Picanya
• Col·legi públic Ausiàs March (codi 46015642)

Av. l’Horta 2 - Tel. 962 564 820
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi públic Baladre (codi 46006574)
Av. Senyera, 52 - Tel. 962 564 840
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi concertat Escola Gavina (codi 46016671)
Partida La Martina s/n - Tel. 96 159 05 94
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys 
Primària
Menjador escolar i transport escolar

Més informació: 
Servei DIGA’M Ajuntament de Picanya 
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h. Divendres: 09.00 a 17.00h. 
telèfon: 961594460
Correo-e: atenciociutadania@picanya.org
web: www.picanya.org
Taulers d’anuncis dels col·legis

Preinscripció “on line” 
per a l’escoleta infantil
Un nou servei web permet tramitar 
la preinscripció des de casa 

Formació per a escolars a 
càrrec de la policia local
Ús de pirotècnia, educació vial i  
precaució amb les noves tecnologies

Escoles

El procés de preinscripció per al nou curs 2016/2017, per a 
l’escola infantil municipal “La Mandarina, està obert des 

del 9 d’abril i ÉS MOLT IMPORTANT informar-se i tramitar la ma-
triculació, el més prompte possible, per tal de garantir l’accés a 
les diferents ajudes disponibles. Enguany, com a novetat, es podrà 
tramitar la preinscripció on-line per mitjà de la plana: www.escole-
sinfantilsninos.com, un nou pas per facilitar al màxim tot el procés 
de matrícula. Tot i esta possibilitat via web, per a qualsevol dubte 
es pot acudir a les instal·lacions de l’Escola C/ Corts Valencianes, 8 

o també es pot telefonar al  961 594 295 i aclarir qualse-
vol aspecte del procés de matrícula amb les persones 

responsables del centre.  
Una aposta decidida per l’educació de qualitat

L’escola infantil municipal “La Mandarina”, 
permet al nostre poble avançar en dues lí-

nies de treball que han segut fonamentals 
en la política municipal als darrers anys: 

per un costat es continua amb la decidida 
aposta per l’educació de qualitat per a tots i to-

tes com a recurs fonamental a l’hora de garantir 
la igualtat d’oportunitats i per altra aprofundir en 

el camí de la corresponsabilitat social entre homes i 
dones a l’hora de la criança dels fills i filles tot i perme-

tent compatibilitzar de la millor forma la vida familiar i 
laboral. 

Ajudes muncipals 
L’Ajuntament de Picanya mantindrà, també enguany, les aju-

des directes a tot l’alumnat matriculat al centre per tal de facilitar 
les màximes possibilitats a les famílies a l’hora de l’escolarització 
dels menuts i menudes en les millors condicions.

Contacontes 
a la Biblioteca

En els darrers mesos els membres de la Policia Local han des-
envolupat un intens programa formatiu d’acord amb els 

centres educatius públics del nostre poble. L’objectiu és doble, per 
una part millorar el coneixement dels nostres escolars en determi-
nades matèries i per altra facilitar el contacte entre menuts i me-
nudes i els membres de la Policia Local de manera que els nostres 
escolars tinguen la màxima confiança a l’hora d’adreçar-se a qual-
sevol membre de la nostra policia.
Ús de material pirotècnic
Abans de les festes falleres, els i les escolars, van rebre formació 
tant teòrica com pràctica en l’ús de material pirotècnic per tal de 
garantir que menudes i menuts pogueren disfrutar de la pòlvora 
d’una manera segura (tant per al menut/da com per als altres) i 
responsable. A cada alumne i alumna se’l lliurà un fullet explicatiu.
Seguretat vial
A finals d’abril, els nostres policies tornaren a visitar les aules, esta 
vegada per a oferir a xiquetes i xiquets uns consells bàsics sobre cir-
culació a la via pública: interpretació de senyals de trànsit, normes 
a l’hora de creuar carrers i carreteres, de transitar tant a peu o amb 
bicicleta... la formació ha estat, tant teòrica a l’aula, com pràctica 
amb eixides amb bicicleta pels carrers del poble.
Ús d’internet, xarxes socials... també per a pares i mares
Este programa formatiu s’ha tancat amb un sèrie de xarrades sobre 
ús segur i responsable de tecnologies de la informació. En estes 
xarrades la Policia Local de Picanya instà als nostres escolars a estar 
atents als perills que suposa internet i els mostrà recursos i possi-
bilitats per a millorar la seguretat de les seues dades i connexions. 
Estes xarrades formatives també s’oferiren a pares i mares amb re-
comanacions sobre com poder previndre (o detectar) situacions de 
perill per als menors.   

Sessió pràctica 
d’eduació vial

Hora del conte  
a la Biblioteca
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Des de fa vuit anys, el mes de maig, al nostre poble, sig-
nifica molt més que l’arribada de la primavera. A 

l’esclat de flors i colors dels nostres jardins, també l’acompanya 
un allau de lletres, de literatura, de paraules escrites... Al nos-
tre poble celebrem el Maig Literari, una iniciativa nascuda de 
la mà de la nostra escriptora Carmen Amoraga amb la intenció 
d’unir els dos vessants més importants del món dels llibres: 
autors i autores i lectors i lectores i que, en estes primeres vuit 
edicions  han portat fins al nostre poble a escriptors i escrip-
tores d’enorme prestigi com ara José Luis Sampedro, Ana Ma-
tute, Maruja Torres, Juan José Millás, Elvira Lindo, Almudena 
Grandes, María Dueñas, Ferran Torrent o, l’any passat, Dolores 
Redondo.
Novena edició
En este 2016 el Premi Picanya Llig ha volgut reconèixer la figu-
ra de l’escriptor valencià Manuel Vicent i la seua fonamental 
aportació a la història de la literatura al nostre país. Les seues 
novel·les Tranvía a la Malvarrosa i Son de mar han tingut 
adaptacions cinematogràfiques de notable èxit. Amb més de 
quaranta obres publicades, la seua extensa obra l’ha fet me-
reixedor de diferents guardons. A l’any 1966 va rebre el Premi 
Alfaguara de Novel·la, per Pascua y naranjas. En 1979 va ser 
finalista Premi Nadal, per El anarquista coronado de adelfas. 
A l’any 1987 va ser  Premi Nadal, per La balada de Caín. En 
1994, rep el  Francisco Cerecedo de Periodisme, creat per 
l’Associació de Periodistes Europeus i en 1999 el Premi Alfa-
guara de Novel·la, per Son de mar.
Autores i autors
Com hem dit adés, l’objectiu del Maig literari no és un altre 
que apropar persones lectores i autors i autores. En eixe sen-
tit en esta 9a edició també podrem gaudir d’autors com ara 
Carles Cano o Víctor Gómez Labrado (que vindrà a presentar 
el seu llibre La guerra de  quatre). Comptarem amb la presèn-
cia de la jove escriptora Marisol Sales, tot un fenòmen en la 
literatura per a joves amb tan sols 15 anys. L’escriptor i mestre 
picanyer Alfred Ramos ens parlarà sobre el el movimen Freinet 
valencià, un treball pel que va guanyar el premi Baldiri Reixach. 
El periodista Màxim Huerta tancarà programa amb la presen-
tació de la seua darrera novel·la.

Cultura

Manuel Vicent guanya  
el Premi Picanya Llig 2016
Novena edició del Maig Literari 

Manuel Vicent

Ofrena

Unes Falles  
per a recordar
“Doblets”, falles acabades a peu de 
carrer i solidaritat marquen este 2016

Ja són passat les Falles 2016. El foc tornà a ser el punt i final 
a estes festes i des de la nit del 19 de març les tres co-

missions picanyeres encapçalades per la Junta Central ja tenen la 
seua vista posada en les Falles de 2017.
Per al record
Estes falles 2016 quedaran en la memòria del nostre poble i dels 
nostres fallers i falleres per diferents motius. Cadascú tindrà el 
seu record. 
Una falla inacabada
Per a la Falla del País Valencià este 2016 quedarà com l’any en 
que falleres i fallers van haver d’acabar el monument a peu de 
carrer després de que l’artista “desapareguera” el dia abans de 
la plantà. Sols les ganes, l’energia col·lectiva i el treball contra-
rellotge feren possible que la falla d’esta comissió gran estiguera 
acabada a temps.
Un decorat de carrer molt solidari
Per a la Falla del Carme, serà l’any que van dedicar la seua decora-
ció de carrer a la solidaritat amb un paisatge de flors que permetia 
que el públic poguera fer aportacions i quedar-se amb una part 
d’esta decoració. Els fons recaptats es van dedicar a l’Associació 
Aspanion que té com a objectiu la lluita contra el càncer infantil. 
Altre “doblet” per a fer història
Al casal de la Falla Sta. Maria del Puig estes festes josefines seran 
recordades pel segon doblet consecutiu en els premis més im-
portants. Les seues falles major i infantil foren les triades com les 
millors falles de Picanya pel jurat qualificador.
Dues grans representants
I, finalment, estes falles quedaran en el record per a dues joves 
picanyeres, Paula Vilanova i Andrea Garcia, les Falleres Majors 
de Picanya 2016 que foren les protagonistes fonamentals d’estes 
festes i que han fet (i encara fan) un paper extraordinari com a 
representants del món faller picanyer.

Vídeo disponible a:

Programa
4 maig
18.00h | Passeig de l’amistat / Carrer Al-
massereta 
Inauguració passarel·la Ángel González
18.30h | Centre Cultural 
HOMENATGE A RAFAEL CHIRBES
Taula rodona amb la participació de la DG 
de Cultura i Patrimoni Carmen Amoraga, 
l’escriptor i periodista Carlos Aimeur i la 
periodista Maria José Poquet.
Accés amb invitació (*)
5 maig | 9.30h-12.30h | Centre Cultural
Trobada amb l’escriptor Carles Cano
Participa l’alumnat del 2n cicle de pri-
mària 
CEIP Ausiàs March  i CEIP Baladre 
10 maig | 18.30h | Centre Cultural
Víctor Gómez Labrado ens parlarà 
del seu llibre La guerra de quatre
Presenta: Juli Avinent
17 maig | 16.00 h | Centre Cultural
Marisol Sales. Jove escriptora de litera-
tura de  ficció juvenil ens parlarà sobre la 
importància de la lectura i de l’escriptura.
Presenta: Maria José Solsona            
19 maig | 18.30h | Centre Cultural
Alfred Ramos ens parlarà del seu  llibre 
Mestres de la Impremta. El moviment 
Freinet valencià (1931-1939)
Comptarem amb la participació 
de Carmen Agulló
Presenta: Sònia Gómez 

24 maig | 18.30h | Centre Cultural
LLIURAMENT PREMI LLIG PICANYA
A l’escriptor Manuel Vicent
Presenta: Angélica Morales
Amb la participació d’Esther Garcés 
(ball flamenc), Juan de Pilar (guitarra), 
Juan Carlos Mendoza i Jony Amador 
(cante)
Accés amb invitació (*)

25 maig | 18.30h | Centre Cultural
Lliurament dels premis de 
poesia “CAMÍ DE LA NÒRIA” 
Presenta: Albert Dasí
Comptarem amb la participació del grup 
Oh, foll amor!! amb Pau Sif (poeta) Josep 
Vicent Tallada (guitarra i veu) i Samuel 
Iborra (percussió, acordió i harmòniques)
Col·labora: Diputació de València
Accés amb invitació (*)
31 maig, 18,30h. Centre Cultural
Màxim Huerta ens 
parlarà del seu darrer llibre 
No me dejes (Ne me quitte pas)
Presenta: Carmen Amoraga
(*) Les invitacions es podran arreplegar a l’ajuntament  i 
a  la biblioteca des del 26 d’abril.

Taller

Taller de creación literaria 
a cargo de Fernando Delgado
Como en años anteriores el Maig Literari 

tendrá también su parte formativa. 
Este año el Taller de Creación Literaria estará a cargo 
del conocido y reconocido periodista y escritor Fernan-
do Delgado. Tendrá lugar los lunes 16, 23 y 30 de mayo 
de 17.30h a 20.30h en el Centro de Personas Mayores.  
Tiene un precio de 10€ y las plazas son limitadas. 

Fernando Delgado

Lliurament  
de Premis

Nit de la Cremà
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Formació i ocupació

Treball realitzat 
amb Sketchup 

Nous cursos de disseny 
a Aula Mentor Picanya
Ara, Sketchup avançat

La plataforma formativa de l’Ajuntament de Picanya i el Ministeri 
d’Educació, Aula Mentor Picanya, ha ampliat el seu catàleg de 

cursos relacionats amb el món del disseny per ordinador un nou curs 
ben interessant: “Disseny en 3D amb Sketchup Avançat”. 
SketchUp és un programa per a aprendre a modelar en 3D de for-
ma ràpida i precisa. Un programa que ha suposat una revolució en el 
camp del disseny i què està millorant el treball en l’àmbit professional i 
educatiu donada la seua senzillesa, versatilitat i possibilitats creatives.
Curs avançat
Una vegada adquirits els coneixements en el nivell anterior (Disseny 
en 3D amb Sketchup-Inicial), aquest curs avançat, es planteja com a 
una proposta que aprofundeix en l’ús d’eines avançades, components 
i pluggings amb el propòsit de dotar als projectes d’un aspecte profes-
sional. Finalment, es treballen fitxers amb extensió SLT, què permeten 
materialitzar dissenys en objectes, gràcies a les impressores 3D.
Aquest curs està disponible per a noves matrícules a:
www.aulamentor.picanya.org
Altres cursos relacionats

A Aula Mentor Picanya també es poden trobar, relacionats amb 
este curs, les següents propostes:

• Disseny en 3D amb Sketchup I
• Modelat 3D amb Blender

• Edició de vídeo amb Final Cut Pro X
• Photoshop (bàsic, mitjà i avançat)

• Animació 3D amb Blender
• Adobe After Effects CS6
• Avid Media Composer

• Vídeo: llenguatge i realització
• Fonaments de la fotografia

• Adobe Illustrator
• Fotografia digital
• Il·lustració digital
• Autocad

• Gimp

Nueva imagen para la Asociación 
Empresarial de Picanya (AEPi) 
También se presentó la nueva web de la entidad

Ayuda a las víctimas del terremoto 
en Ecuador y a los refugiados sirios 
en Jordania y Líbano  
Nueva edición del Rastro Solidario el 22 de mayo

Charlas formativas para 
personas en proceso de 
búsqueda de empleo
Como preparar una entrevista de 
trabajo y como poner en marcha tu 
propia empresa fueron los temas 

El Ayuntamiento de Picanya, con el apoyo de la Mancomunidad 
de l’Horta Sud organizó dos charlas (8 y 15 de abril) desti-

nadas a aquellas personas interesadas en conocer todas las con-
diciones y necesidades para desarrollar una actividad profesional 
por cuenta propia y también para aquellas personas que quisieron 
saber como afrontar en las mejores condiciones una entrevista de 
trabajo. Las dos charlas fueron de  libre acceso, y se desarrollaron en 
el Centro de Desarrollo Local Alqueria de Moret.
Formación frente al desempleo
Estas charlas se enmarcan dentro del programa de posibilidades for-
mativas que, desde el Centro de Desarrollo Local se ofrecen a las 
personas en proceso de búsqueda de empleo y que también inclu-
yen servicios como orientación laboral, acceso a internet, obtención 
de determinadas titulaciones (carnet de manipulador de alimentos, 
operador/a de carretillas elevadoras), asesoramiento en la creación 
de empresas... posibilidades todas ellas destinadas a mejorar las 
posibilidades de encontrar empleo por parte de las personas des-
ocupadas.
Contrataciones
También desde el Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Picanya se gestionan proyectos destinados a la contratación directa 
de personas desempleadas (Plan Conjunto de las Administraciones 
o Planes de empleo para desempleados del sector agrícola, etc.).

www.empresaspicanya.org

La asociación empresarial de Picanya ya ha 
cumplido 16 años  de vida. Después de ese 

tiempo es normal pensar en algún cambio y, en ese 
sentido, el jueves 21 de abril, presentó su nueva 
imagen corporativa y nueva web en un acto público 
celebrado en el Centro de Desarrollo Local Alquería 
de Moret en el que se dieron cita representantes de 
más de 40 empresas y comercios de nuestro pueblo, 
además de representantes de empresas cercanas.
El acto dio inicio con la bienvenida del Teniente de 
Alcalde Manolo Dasí y a continuación el presidente, 
Vicente Ferrer, hizo un relato de la trayectoria de la 
asociación, e invitó a la participación en las distintas 
comisiones que generan las actividades, así como 
a beneficiarse de los servicios y actividades que 
se ofrecen a través de la Agrupación Comarcal de 
Empresarios o el Foro Empresarial de l’Horta Sud, 
agrupaciones de carácter comarcal en las que par-
ticipan. El presidente anunció actividades previstas 

en 2016 entre las que cabe destacar  los desayunos 
empresariales que se pondrán en marcha de junio a 
octubre; la Feria Comercial del Comercio Minorista 
y la 8ª edición de la Ruta de la Tapa de Picanya y la 
cena anual el 24 de noviembre.
Renovación
Según los representantes 
de AEPi en los últimos 
tres años se ha produ-
cido una renovación 
de alrededor del 50% 
de empresas con sede 
en Picanya. Estamos 
pues ante una nueva 
etapa de actividad comer-
cial que desde AEPI se preten-
de dinamizar y contribuir a la creación de sinergias 
favorables a la actividad productiva y con ella, a la 
creación de empleo.

El próximo domingo 22 
de mayo la Plaza Mayor 

volverá a ser punto de reunión 
para picanyeros y picanyeras. 
Ese domingo de mayo tendrà 
lugar la 22a edición del “Rastro 
Solidario” y, con total seguri-
dad, Picanya se situarà de nue-
vo al lado de las personas en 
situaciones más difíciles. Esta 
nueva edición del Rastro vuelve 
a convocar a todo nuestro pue-
blo para hacer entre todos y 
todas un nuevo ejercicio de res-
ponsabilidad, de hermandad, 
de humanidad en definitiva. 
Este año 2016 la recaudación 
atenderá dos tragedias lamen-
tablemente muy cercanas, vi-
gentes y que precisan de una 
rápida y eficaz intervención.  
Ecuador
La mitad de los fondos recau-
dados irán destinados a auxi-
liar a las víctimas del terrible 
terremoto en el país sudame-
ricano de Ecuador del pasa-
do 16 de abril. Este ha sido el 
seismo más intenso registrado 
en Ecuador desde 1987. El te-

rremoto y sus correspondien-
tes réplicas (más de 600) han 
generado una devastación te-
rrible que tiene su peor cara en 
los casi 600 muertos, más de 
150 personas desaparecidas, 
más de 8.000 heridos  y miles 
y miles de familias que lo han 
perdido todo: hogares, medios 
de vida, ropa, enseres, acceso 
al agua potable...
La ayuda se canalizará a través 
de los programas que la reco-
nocida ONG Cruz Roja ya está 
desarrollando en la zona.
Refugiados en Jordanía y Líbano
La otra mitad de los ingresos 
obtenidos en esta nueva edi-
ción del Rastro Solidario será 
destinado a ayudar en los pro-
gramas que la ONG Intermón-
Oxfam desarrolla en los campa-
mentos  situados en los paises 
de Jordanía y Líbano para los 
refugiados  de la terrible guerra 
en Siria. Un drama humanitario 
de sobra conocido  con miles de 
familias huyendo del conflicto 
pero que aún parece lejos de su 
punto final.

Actuación

Víctor Jiménez  
pondrá la música

Como es habitual en 
todo Rastro 

solidario, esta 22a edición tam-
bién tendrá su parte cultural. 
En esta ocasión será el joven 
saxofonista picanyero Víctor Ji-
ménez el que pondrá el acom-
pañamiento musical de este 
Rastro 2016. Jiménez ofrecerá 
un recorrido por las distintas 
tonalidades del jazz y el blues 
con un repertorio donde mez-
cla piezas clásicas y conocidas 
con obras más actuales y te-
mas propios.

Solidaridad

Víctor Jiménez

Acto de presentación
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Aparcament nord del Poliesportiu

Enjardinament front al CP Baladre

Accés a les grades del 
camp de futbol

A principi del mes de març es van completar les obres de reasfaltat 
de tota la zona d’aparcament nord (el de la zona del restaurant) 

del Poliesportiu Municipal. En esta mateixa intervenció també s’ha 
procedit al repintat de la senyalització vial que, amb el temps havia 
desaparegut, i que permet optimitzar l’ús de tota la superfície.
Esta intervenció està en la línia de la ja realitzada a l’aparcament sud 
(junt a les pistes de tenis) i completa l’actuació de millora de les dues 
zones d’estacionament de vehicles del Poliesportiu Municipal.

Nou asfaltat per a l’aparcament 
nord del poliesportiu

Renovació de l’enjardinament  
a la porta de l’escola Baladre

Millores al tancat del  
camp de futbol al poliesportiu

Arribar a la platja amb bicicleta

Urbanisme i obres

Un nou projecte de la Generalitat permetrà arribar  
fins a Pinedo per mitjà de carril-bici

Completa l’actuació ja  
realitzada a l’altre aparcament

Es manté el tractament ja  
realitzat a altres jardins de la zona

També s’ha intervingut a la  
zona de graderies i vestidors

Projecte

Obres de millora 
del clavegueram 
del poliesportiu
Es connectarà al clavegueram 
del nucli urbà

Passarel·la  
Maria Cambrils
Reconeguda per la seua lluita 
pels drets de les dones

17 Km.

En estos dies s’està procedint a la renovació integral de l’enjardi-
nament davant l’escola Baladre. En este espai s’ha replicat el 

tractament ja realitzat a les zones enjardinades de l’avinguda Gene-
ralitat Valenciana amb plantes enfiladisses a la tanca de l’escola, ar-
bustos de baix port i espècies d’ombra, tot i buscant l’harmonia amb 
el conjunt enjardinat a l’altra banda del carrer, a la porta de l’Institut 
Enric Valor. També s’ha millorat la instal·lació de reg per degoteig.

Ja han finalitzat els treballs de millora del tancat del camp de 
futbol de gespa artificial del poliesportiu, una instal·lació que, 

d’esta manera passa a tindre un millor control d’accés amb el que es 
garanteix un millor manteniment i una major seguretat. Esta inter-
venció també ha suposat diferents millores per a la zona de graderies 
i, molt especialment, a la zona de vestidors on s’ha millorat el sistema 
per a evitar l’entrada de l’aigua de pluja en cas de precipitacions in-
tenses. Tota l’obra s’ha completat amb el repintat de la zona.

Entre les prioritats del nou govern 
de la Generalitat Valenciana 

trobem el nou impuls que ha rebut el pro-
jecte conegut com a “anell verd”. L’objectiu 
d’esta iniciativa és l’execució d’itineraris 
amb interès cultural, paisatgístic i de mobi-
litat. En total seran més de 52 quilòmetres 
d’un corredor circular destinat a vianants i 
ciclistes, què voltarà per complet la ciutat 
de València.
De Picanya a Pinedo
En la part que ens correspon als picanyers i 
picanyeres hem de celebrar que la Conselle-
ria vol aprofitar al màxim els trams ja exis-
tents i ja ha aprovat definitivament els estu-
dis de planejament del tram de l’anell verd 
metropolità que discorrerà entre Pinedo i 
Alaquàs, tot i passant per Picanya, i s’estan 
contractant la redacció dels projectes.
Nova pol’itica de mobilitat
La Conselleria ha destacat que la conforma-
ció d’una xarxa ciclista de rang autonòmic 
forma part d’una política activa de mobili-
tat sostenible impulsada per la Generalitat, 
basada en un ús més racional del vehicle 
privat, la reducció del soroll o la prioritat 
dels viatges a peu, amb bici o en transport 
públic. 

Este nou impuls a l’anell verd metropolità per part 
del govern de la Generalitat suposa un canvi diame-
tral en la política de mobilitat d’esta institució i un 
reconeixement a aquells pobles que, com el nostre, 
aposten, des de fa molts anys per la construcció 
d’una xarxa de carril bici-vianants interconnectada 
amb els pobles veïns (Torrent, Paiporta i els pobles 
de la zona sud) i amb la ciutat de València. Un carril 
que cada dia fan servir moltíssimes persones per 
a fer esport, passejar o desplaçar-se i que, a hores 
d’ara, ja s’acosta als 17 kilòmetres amb la perma-
nent incorporació de nous trams i millores (nou tram 
junt al C/ Gómez Ferrer, incorporació d’aparells de 
gimnàstica...). Podem per tant, assegurar que este 
nou pla de la Generalitat arriba, per al nostre poble, 
amb els “deures fets”.

Amb els “deures fets”

Carril bici de 
Picanya

Els grups polítics del Ple, per unanimitat, 
han decidit destinar el 25% de les inver-

sions d’enguany a la millora del clavegueram del 
Poliesportiu Municipal.
Acord unànim de tots els grups polítics 
Al plenari del 28 de gener d’enguany, el ple mu-
nicipal va aprovar el pressupost municipal per a 
este 2016. En eixe pressupost, per primera vega-
da, enguany, es contemplava que un 25% de la 
partida destinada a inversions s’acordaria entre 
tots els grups municipals presents al plenari com 
a representats directes del poble de Picanya. 
Després d’una primera reunió de posada en 
comú, el dia 11 de febrer els respresentants 
dels diferents grups polítics al Ple municipal van 
acordar destinar este 25% del pressupost total 
d’inversions a la millora del servei de clavegue-
ram del Poliesportiu que es connectarà de forma 
directa a la xarxa de clavegueram del nucli urbà.

A les persones ens agrada batejar les coses, 
els llocs. De vegades, este nom prové del 

seu simple ús diari, de la seua història... a l’àmbit 
de l’espai públic, els noms de carrers i places han 
volgut ser un reconeixement col·lectiu a persones, 
fets, institucions o llocs d’especial significació. En 
este reconeixement públic, les dones, més enllà 
de les “Mares de Déu”, també han estat oblida-
des. Al nostre poble fa anys que es va apostar amb 
força per dedicar carrers a la memòria de dones 
importants i així trobem a Marie Curie, a Maria 
Moliner, Matilde Salvador... o a la nostra estimada 
Dolors Arribas. A totes elles sumem ara a Maria 
Cambrils, una dona pionera en la lluita dels drets 
de les dones i de les classes socials menys afavo-
rides al nostre país a la que la memòria, sempre 
parcial, havia volgut mantindre a l’oblit. Al passat 
mes de març, en el context de “Els dies de les Do-
nes”, la passarel·la entre el C/ Ricardo Capella i el 
carrer del Sol fou batejada amb el nom de”Maria 
Cambrils, Feminista”. Un més que merescut ho-
menatge a esta dona exemplar. 

Víctor Jiménez
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Esports

Vint-i-cinc anys de 
Recreo-Cross de la Dona

Els campionats d’Espanya de bàsquet, natació i gimnàstica rítmi-
ca base d’enguany compten amb la presència de cinc esportis-

tes del nostre poble que estan ja al màxim nivell nacional. Ací les teniu:

Vídeo disponible a: Campionats d’Espanya 
amb sabor picanyer
Fins a tres campionats nacionals tenen  
enguany representants del nostre poble

Alejandra i Lucía amb l’equipació 
de la selecció valenciana

Equip del GR Picanya

Maria Agustí de Val

Recorregut Cicle-Passeig Activitat a l’aparcament Manuel Jiménez

El 21 de febrer Torrent acollí el campionat autonòmic d’hivern de natació 
categoria aleví. Allí la picanyera Maria Agustí de Val quallà una excel·lent 
actuació i, amb l’equip del Club Natación Delfín es proclamà campiona 
autonòmica en relleus 4x100 estils. A més, a nivell individual aconseguí 
la medalla com  a subcampiona autonòmica en 200 metres esquena.
L’actuació de l’equip de Maria els va permetre aconseguir la marca 
mínima establerta per la Federació i classificar-se per al Campionat 
d’Espanya previst per al mes de juliol a Madrid. Un magnífic repte per 
a la picanyera i les seues companyes perquè hauran d’enfrontar-se als 
millors equips de tot l’estat.

Del 19 al 23 de març San Fernando (Càdis) acollí el Campionat d’Espanya 
de seleccions de minibasket organitzat per la Federació Espanyola. La 
més important cita anual del bàsquet en cistella baixa del nostre país. 
Fins allà van viatjar dues xiquetes del nostre poble, Lucía Rodríguez Pa-
redes i Alejandra Civera Mayorga, com a part de la selecció valenciana. 
Lucía Rodríguez és actualment jugadora del València Basket després 
d’iniciar la seua trajectòria al Picanya Bàsquet. Alejandra Civera juga 
al CB Picken-Claret on va arribar des de l’equip de la seua escola. To-
tesdues van tindre un paper ben destacat en la bona actuació de la 
selecció valenciana que, per ben poc, quedà fora de les semifinals amb 
una 5a posició final.

Les gimnastes del GR Picanya, Judith Gacho i Claudia García , per tercer 
any consecutiu , participaran al campionat d’Espanya  de gimnàstica 
rítmica base, que se celebrarà a Gijón , del 19 al 24 d’abril. Allà acu-
diran acompanyades per les seues entrenadores Esther Soria, Ángela 
Hernández i Aroa Rochina. Van obtindre la seua classificació després de 
superar la fase provincial i, més tard la fase autonòmica a la que també 
va arribar altra gimnastra del club, Cristina Cambronero que, per sols 
0’10 punts es quedà fora del campionat nacional.

Alejandra i Lucia, bàsquet

Més de 180 participants 
al Cicle-Passeig

La Piscina celebra  
el seu 10é aniversari

Nova medalla per a  
Manuel Jiménez

Judith i Claudia, gimnàstica rítmica

Maria, natació

Hui en dia estem ben acos-
tumats i acostumades 

a veure curses atlètiques per a do-
nes. L’explosió del “running” junt 
a la incorporació de la dona a la 
pràctica esportiva ha fet molt po-
pulars estes proves. No era així al 
1991, i molt menys a un poble me-
nut com Picanya. Sols la inquietud 
de qui aleshores era responsable 
d’esports municipal, Vicent Pas-
tor, les ganes de l’Ajuntament de 
Picanya per promoure la pràctica 
esportiva entre les dones i la com-
plicitat de l’Associació de Mestres-
ses de Casa Tyrius van fer possi-
ble un primer Recreo-Cross de la 
Dona plantejat, ja des de la seua 
primera edició (a la que van parti-
cipar unes 75 dones) com una in-
vitació a les dones a fer un primer 
pas en el món de l’esport, a fer 
un primer pas al carrer, a l’espai 
públic, a fer un primer pas en la 
reivindicació del seu paper social 
tot al voltant de la data del 8 de 
març, dia internacional pels drets 
de les dones. Fou un primer pas, 
després han arribat molts més. 
Les dones, també en el món de 
l’esport, han anat avançat i amb 
elles, el Recreo-Cross de Picanya 
que ja és cita obligada per a vora 
2.000 dones arribades de tota la 
comarca contagiades per l’esperit 
del Recreo-Cross, un recorregut 
col·lectiu on es barregen l’esport, 
la festa, la reivindicació i la troba-
da amb amigues i companyes.

Una prova diferent
Poc després del seu neixement, 
el Recreo-Cross esdevingué co-
marcal. L’Ajuntament de Picanya 
va anar convidant als diferents 
pobles de la comarca a participar 
d’esta activitat i poc a poc, el Re-
creo-Cross de Picanya començà a 
formar part de les programacions 
al voltant del 8 de març de tots 
els ajuntaments de les rodalies. 
El Recreo-Cross no és una cursa 
atlètica pròpiament dita, tot i que 
sempre s’han donat guardons a 
les primeres en arribar al Polies-
portiu Municipal. No és una festa, 
tot i que música, balls, càntics i 
bon humor no falten ni a l’eixida 
ni a l’arribada. No és un berenar, 
tot i que l’Ajuntament de Pican-
ya sempre ha aportat entrepans, 
refrescos i aigua, i tampoc és una 
manifestació, tot que, qui ha vist 
un Recreo-Cross, sap que aquelles 
dones que ocupen places i carrers 
deixen ben clar que estan allà per 
a reivindicar-se, de forma orgu-
llosa, com a dones i com a part 
fonamental de la nostra societat. 
No és res de tot això i ho és tot al 
mateix temps. El Recreo-Cross és 
com Picanya, diferent.
Celebració dels 25 anys
El 2 de març tingué lloc, al Centre 
Cultural, l’acte de celebració de 
les 25 edicions del Recreo-Cross 
de la Dona. Allà es va retre ho-
menatge a aquelles persones i 
entitats que han fet possible este 

esdeveniment. Vicent Pastor, 
responsable d’esports municipal 
durant molt anys i “pensador” 
del projecte, l’Associació “Amas 
de Casa Tyrius” com a part fona-
mental des de la primera edició, 
els grups de gimnàstica de majors 
també col·laborant des del primer 
dia, l’empresa Cárnicas Serrano, 
el club d’atletisme Camesllar-
gues i també el Consorci Esports 
Horta, l’entitat supra-municipal 
què aglutina als Ajuntaments de 
l’Horta Sud què, any rere any, han 
col·laborat en estos 25 anys de 
Recreo-Cross. 

Corre-Cross

El Corre-Cross  
dobla participació

En la mateixa vesprada 
del 25é Recreo-Cross 

es disputà la 2a edició del Co-
rre-Cross, esta sí, una autèn-
tica cursa atlètica per a dones 
què va doblar el nombre de 
corredores participants (vora 
200) amb una molt significati-
va presència d’esportistes del 
nostre poble.

Acte de reconeixement pel 25é aniversari

El diumenge 17 d’abril tin-
gué lloc una nova edició 

del Cicle-Passeig comarcal. Fins a 
180 picanyers i picanyeres de to-
tes les edats parciparen en este 
recorregut per l’Horta (fins al 
poliesportiu de Santa Ana) a mig 
camí entre la festa, l’esport i la 
reivindicació de la bicicleta com 
a mità de transport alternatiu. 
L’eixida va comptar amb la fona-
mental col·laboració dels mem-
bres del grup de BTT “Los Ñus” i 
de la Penya Ciclista Tarazona. 

El dissabte 16 d’abril la Pis-
cina Coberta Municipal 

va voler celebrar el seu 10é ani-
versari. Inaugurada l’any 2006, 
ja són 10 els anys de funciona-
ment d’este centre esportiu i, 
com no podia ser d’altra mane-
ra, l’activitat física fou el centre 
d’esta celebració amb demostra-
cions d’Spinning, Pilates, Body 
combat... obertes a la participa-
ció de qualsevol persona interes-
sada en fer un primer tast d’estes 
modalitats esportives.

El picanyer Manuel Jiménez 
ha tornat a aconseguir un 

nou èxit al món de les competi-
cions de cant de canaris. Ha acon-
seguit la medalla de bronze de 
la categoria de cant timbrat es-
panyol modalitat d’equips al 64é 
campionat del món d’ornitologia 
a la població portuguesa de Ma-
tosinhos (prop d’Oporto). Esta 
nova medalla amplia el molt 
extens currículum de premis de 
Manuel Giménez referent mun-
dial de l’especialitat.
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