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Vint anys de  
solidaritat picanyera
El passat 1 de juny el Rastro Solidari  
celebrà la seua vintena edició

Vídeo disponible a:

El 14 de maig de 1995 tingué lloc la primera edició 
del Rastro Solidari i este passat diumenge 1 de 

juny la Plaça Major va acollir la 20a edició. Dues dèca-
des de solidaritat picanyera en les que aquest xicotet 
mercat ha esdevingut una autèntica manifestació de 
l’aposta decidida del nostre poble per un món millor.
Este diumenge passat no fou diferent i, des de primera 
hora, la Plaça Major es va plenar a vessar de paradetes 
on trobar de quasi tot:  manualitats, menjars, antigue-
tats, llibres, quadres, roba, abaloris, objectes curio-
sos... i tot i la realitat econòmica actual hem de dir que 
el nostre poble va tornar a col·laborar de valent i euro 
a euro la recaptació va acabar per assolir una xifra 
molt pareguda a la d’anys anteriors tot i que encara no 
sabem la quantitat exacta.  
Com en anys anteriors el Consell per la Solidaritat, or-
ganitzador del Rastro, amb el suport i col·laboració de 
l’Ajuntament de Picanya, és l’organisme encarregat de 
l’assignació a diferents programes d’ONGs de la recap-
tació aconseguida en esta edició.
Una mirada oberta al món i la cultura
El Rastro també té una part cultural i habitualment 
s’aprofita per a presentar actuacions de ball, música i 
tradicions arribades des de diferents indrets del món i 
així per la Plaça Major han passat músiques i balls de 
tot el món (Àfrica, Sud Amèrica, Europa...) i també mú-
sica, cultura i tradicions de les nostres terres. Enguany 
no fou una excepció i esta 20a edició va comptar amb 
de l’actuació de la PETITA ORQUESTRA PEIOTAIRE (la 
POP)  que ens va oferir un original espectacle familiar 
basat en el cançoner galàctic–valencià. També en esta 
edició s’organitzà l’exposició “Un passeig per la diversi-
tat cultural” amb objectes, fotografies i materials 
d’arreu del món de la col·lecció del mestre de l’escola 
Ausiàs March, Vicent Pascual. 

20a Edició, hora de  
reconèixer l’esforç

Vint anys no és una xifra a la que s’arribe sense esforç i de-
cisió i, per suposat, no és una xifra que es puga deixar 

passar sense més. Així, este diumenge 1 de juny al voltant de les 
13.30h es va realitzar la celebració d’un xicotet acte de reconeixe-
ment a les associacions i entitats que han col·laborat en aquests pri-
mers 20 anys de Rastro Solidari i que, amb el seu esforç i treball han 
fet possible estes vint edicions. L’acte es va obrir amb un xicotet ho-
menatge a Emilia Jiménez, treballadora social de l’Ajuntament i coor-
dinadora del Rastro en estos 20 anys, tot un exemple de dedicació i 
ganes molt més enllà del que exigeix el seu lloc de treball. Després 
fou Maximiliano Roldán el que va pujar a l’escenari per a rebre el 
record d’estos vint anys, Maximiliano, va pujar en representació del 
col·lectiu “Rarros” promotors inicials de la creació del Rastro Solida-
ri. Més tard i un per un, els i les representants d’entitats, col·lectius 
i persones que han col·laborat en estos vint anys de Rastro Solidari 
també van rebre el seu reconeixement.

Solidaritat picanyera  
per tot el món

En estos vint anys els fons recaptats pel Rastro Solidari 
han permés dur endavant projectes de coope-

ració i desenvolupament a terres tan llunyanes com 
ara Sud Amèrica (amb projectes a Argentina, Bo-
lívia, Equador...), Àfrica (Burkina Faso, Camerun, 
Sàhara...) i també a Àsia (Índia) o Europa (anti-
ga Iugoslàvia o Ucraïna). També, i molt especial-
ment als darrers anys, s’ha donat suport a projec-
tes locals i d’ONGs que treballen per resoldre les 
situacions molt complicades per les que, també al 
nostre país i al nostre poble, estan patint persones del 
nostre entorn més proper.

Torneig solidari 
de pàdel

El món de l’esport també ha 
estat a sovint al costat del 

Rastro Solidari. Des de fa uns anys, 
s’ha consolidat un torneig solidari 
de pàdel que, edició rere edició,  
i ja van quatre, ha anat creixent 
en participació. En este 2014 han 
participat un total de 28 parelles (amb vàries pare-
lles de dones) i la recaptació, fruit de l’aportació dels 
jugadors i jugadores, ha anat a parar, com cada any, 
al Consell per la Solidaritat de Picanya. 

Reconeixement

Allà i ací

També l’esport

20a edició del Rastro Solidari

Paradeta solidària

20é Rastro

Actuació

Representants de les entitats 
reconegudes

Finalistes 2014
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Els nostres estudiants aprofiten al 
màxim l’horari especial de la biblioteca
La biblioteca obri tretze hores i mitja al dia

Prevención del consumo  
de drogas entre los jóvenes
Últimas acciones del programa europeo Comenius desarrollado 
entre Picanya i la ciudad polaca de Tarnobrzeg

36 joves realitzaran 
pràctiques formatives a 
l’Ajuntament
Programa “La Dipu te beca 2014”

El PSPV-PSOE fou el partit 
més votat a les europees
La participació a Picanya superà en 10 
punts la mitjana nacional

Joves

A les eleccions al Parlament Europeu celebrades el diumenge 
25 de maig el PSPV-PSOE fou el partit més votat amb 1.128 

vots seguit pel Partit Popular amb 1.003 vots. La tercera candidatu-
ra més votada fou la presentada per la Coalició Primavera Europea 
(Compromís) amb 618 vots seguida per Esquerra Unida (516 vots) 
i com a cinquena força trobem a Podemos (465 vots), la formació 
que va constituir la sorpresa de la nit també a Picanya.
Estos resultats suposen un important canvi respecte de les ante-
riors eleccions europees quan el Partit Popular va guanyar al nostre 
poble amb més de 2.000 vots.
La jornada es va desenvolupar amb total normalitat i les 12 meses 
situades als col·legis Ausiàs March i CP Baladre van obrir a les 9.00h 
i es van tancar a les 20.00h després d’onze hores de votació sense 
cap incident. La participació al nostre poble va arribar al 55’91% 
clarament superior a la mitjana nacional (45’84%) i molt propera a 
l’autonòmica (50’04%).

En este pasado mes de 
mayo diferentes accio-

nes han puesto el punto final a 
las actividades de prevención 
del consumo de drogas entre los 
jóvenes que, bajo el programa 
europeo Comenius Regio, se han 
desarrollado de forma conjunta 
entre la ciudad polaca de Tar-
nobrzeg y el pueblo de Picanya 
representado por los técnicos y 
equipo de gobierno municipales 

y por el profesorado y equipo de 
dirección del IES Enric Valor. 
En concreto, durante este mes de 
mayo, una representación de Tar-
nobrzeg visitó Picanya y se pro-
gramaron diferentes actividades 
como una charla en el salón de 
actos del IES Enric Valor (dirigida 
al alumnado y con presencia de 
miembros de la Guardia Civil es-
pecializados en tareas de forma-
ción y prevención) y el intercam-

bio de experiencias entre la re-
presentación polaca y miembros 
de la Conselleria de Educación de 
la Generalitat Valenciana.
Con estas acciones finaliza todo 
un programa que arrancó en el 
año 2012 y ha permitido realizar 
estudios, charlas, talleres, en-
cuentros... destinados a la pre-
vención del consumo de drogas 
desde la formación y el conoci-
miento. 

Entre el dilluns 19 de 
maig i el diven-

dres 27 de juny la Biblioteca i 
Centre d’Estudi de Picanya ha 
ampliat el seu horari d’obertura 
i està oberta en horari de dilluns 
a divendres de 09.00h fins a les 
14.00h i de 16.30h a 01.00h. i dis-
sabtes de 10.30h fins a 13.30h i 
de 16.00h a les 20.00h. És a dir, 
13 hores i mitja entre setmana i 7 
hores els dissabtes.
Amb este horari que, recordem, 
també es va oferir per als exà-
mens de gener, la nostra Bibliote-
ca i Centre d’Estudi se situa entre 
les Biblioteques públiques, del 
nostre àmbit, amb millor horari 
per als joves estudiants.

Excel·lent resposta
D’esta manera la Biblioteca i 
Centre d’Estudi continua com-
plint amb un dels principals ob-
jectius amb la que fou posada 
en marxa i que no és un altre 
que oferir als nostres joves un 
espai on poder preparar de la 
millor manera els seus exàmens 
sense haver de desplaçar-se fora 
del poble com sí passa en altres 
poblacions ben properes. 
L’excel·lent resposta dels nos-
tres estudiants que diariament 
plenen la sala d’estudis durant 
els periodes d’exàmens (i ben 
a sovint fora d’eixos periodes) 
confirma la necessitat d’estos 
horaris extensos.

La nostra 
Biblioteca i 

Centre d’Estudi 
se situa entre les 

biblioteques 
públiques, del 
nostre àmbit, 

amb millor horari 
per als joves 
estudiants

Salón de actos del IES Enric Valor

Com en anys anteriors l’Ajuntament de Picanya i la Dipu-
tació de València posen en marxa el programa “La 

Dipu te beca” adreçat a la realització de pràctiques formatives per 
part dels estudiants del nostre municipi. En esta edició 2014 seran 
36 joves els que realitzaran pràctiques formatives als diferentes 
serveis municipals. Estes pràctiques tenen una retribució de  500 
euros bruts mensuals.
Durant les vacances d’estiu
El període de durada de les beques comença el 1 de juliol del 2014 
i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2014 i per tant, permet 
als joves estudiants aprofitar el període de les vacances d’estiu 
per a conèixer de primera mà un entorn de treball professional en 
àmbits tan variats com ara la informàtica, l’urbanisme, l’atenció al 
públic, el treball amb menuts, la comunicació pública... i, per tant 
adquirir una experiència laboral amb la que millorar el seu curri-
culum.

Eleccions
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Al maig... Picanya és lletra!
La 7a edició del Maig Liteari portà al nostre poble  
autors i autores de prestigi internacional

Teatre per als escolars 
Nova edició de la campanya  
“Anem al Teatre”

Cultura

Mini-maig literari
Autors de literatura infantil i  
juvenil visiten la Biblioteca 
Al nostre poble durant este mes celebrem el “Maig literari” una 

iniciativa destinada a apropar els dos vessants del món de la 
literatura: autors i autores i lectors i lectores. En el mateix sentit, en 
eixos dies, la Biblioteca esdevingué escenari d’un “Mini-Maig literari”. 
Així, l’alumnat del segon cicle de primària de les escoles Ausiàs i Bala-
dre, conegué de primera mà als autors i autores dels llibres que han 
llegit durant el curs. 
Els mestres de l’escola Baladre, Teresa Marí, Javier Julve i Elena Bro-
seta, han estat els precursors de l’activitat que ha comptat amb la fo-
namental col·laboració de l’editorial Bullent arrelada al nostre poble.
El dia 20 la Biblioteca va rebre la visita de Mercè Climent, autora del 
llibre “Lina Panxolina i el quadern màgic” i el dia 22 visità la Bibliote-
ca Juli Capilla autor del llibre “Un tren de llegenda, el Xitxarra”. Final-
ment tancà este “mini-Maig literari” l’escriptor Xavier Mínguez, autor 
d’“Àlex i les portes estel·lars”. 
I és que, queda clar, que al maig, Picanya és lletra. Lletra gran i lletra 
menuda, que totes són ben importants!

El Maig Literari en imatges

Vídeo disponible a:

Juli Capilla i els esco-
lars a la Biblioteca

Juan José Millás al  
Centre Cultural

Acte homenatge  
a Al Tall

Carmen Amoraga

Paco Roca

“Anem al Teatre” és 
una campa-

nya teatral intermunicipal pro-
posada i coordinada per les re-
gidories de cultura dels Ajunta-
ments participants. Un projecte 
cultural viu i interactiu adreçat a 
l’alumnat dels centres educatius 
dels 23 pobles que any rere any 
fan l’esforç d’apostar i contribuir 
a formar ciutadans del futur 
més cultes. 
Programació local
A Picanya la programació tea-
tral escollida s’ha caracteritzat 
per la qualitat i diversitat de les 
propostes. La nostra població 
escolar va poder gaudir dels tre-
balls de la companyia MUMUSIC 
CIRCUS amb l’espectacle MERCI 
BIEN. Un espectacle fresc i 
divertit, càlid i generós on 
han barrejat l’acrobàcia, 
el màstil xinès, les verti-
cals més atrevides, mú-
sica en directe i moltes 
sorpreses més. 

També RODAMONS TEATRE amb 
l’espectacle JOGUINES MÀGI-
QUES ens visità el 19 i 20 de maig 
al Centre Cultural. Rodamons és 
una companyia de música i tea-
tre que ha actuat a Picanya en 
nombroses ocasions. Per finalit-
zar i adreçat a l’alumnat de se-
cundària i batxillerat i també al 
públic en general, el 30 de maig, 
al Centre Cultural, la companyia 
de teatre CRIT presentà el seu 
espectacle QUATRE-CENTS! en el 
que participa l’actriu picanyera 
Núria Martín. 
Organitzat des de Picanya
Esta nova edició de la campanya 
“Anem al Teatre” ha estat organit-
zada des dels serveis de Cultura 
dels municipis de Picanya, Picas-
sent i Puçol, Una campanya que 
en esta edició 2014 arribarà a 23 
municipis de l’Horta, La Ribera, 
Camp de Túria i Camp de Mor-
vedre i que compta amb el 
suport de la Diputació 

de València.

A Picanya, des de fa 7 anys, el mes de maig ve 
carregat de lletres, de paraules, de llibres, de 

converses i xerrades. Enguany, també, el “Maig lite-
rari” ha portat fins al nostre poble a autors i auto-
res de primera línia del panorama literari valencià i 
espanyol.
Susana Fortes i el taller de creació literària 
La coneguda novel·lista Susana Fortes va impartir a 
l’IES Enric Valor la primera sessió del taller de crea-
ció literària, que com cada any, portà endavant Car-
men Amoraga. A més Susana parlà del seu darrer 
llibre: El amor no es un verso libre. 
Literatura en vinyetes
Paco Roca, un dels més reconeguts novel·listes 
gràfics del moment i guanyador d’un premi Goya 
presentà al Centre Cultural: Los surcos del azar en 
una magnífica intervenció en la que quedà ben clar 
que els còmics no són sols cosa de menuts.
Jugant a casa
Com no podia ser d’altra manera, la picanyera Car-
men Amoraga plenà a vessar el Centre Cultural per 
a presentar “La vida era eso” el llibre amb el que ha 
guanyat el premi Nadal 2014. “Me siento como los 
equipos de fútbol cuando presentan los trofeos a la 
afición” va declarar Carmen i és que, totes i tots en 
este poble sentim que els seus èxits també són un 
poc nostres.
També en valencià 
La literatura en valencià també tingué el seu espai 
i així, autors com Toni Cucarella o Carme Miquel 
també passaren per Picanya i presentaren els seus 
darrers llibres. 
Premi Llig Picanya 2014 
Juan José Millás recollí enguany el premi Llig Pi-
canya 2014 en un acte en el que es va fer realitat 
l’objectiu principal del Maig Literari: apropar autors 
i lectors. Millás es mostrà proper i xerraire, amb ga-
nes de contar, d’explicar i el públic disfrutà de valent 
de l’humor (molt intel·ligent) d’este autor fonamen-
tal de la literatura en llengua espanyola.
Premis Camí de la Nòria i homenatge a Al Tall
La primera vegada que els Al Tall tocaren al nostre 
poble fou al 1979 la darrera, el passat 28 de maig, en-
tre mig, tota una carrera, hui ja tancada, d’exemplar 
defensa de la cultura i la llengua valenciana. Calia 
retre-lis homenatge i així va ser. El lliurament dels 
premis Camí de la Nòria va permetre recòneixer a 
Manolo Miralles i Vicent Torrent (l’ànima d’Al Tall) la 
seua fonamental aportació, les escoles de Picanya 
cantaren les seues cançons, la gent de l’associació 
d’alumnat d’EPA lloà la seua figura i l’Ajuntament de 
Picanya els regalà una olivera, un arbre mediterrani, 
de fortes arrels, com Picanya, com els Al Tall, ells, 
Manolo i Vicent ho agraïren com saben, cantant.
Els premis “Camí de la Nòria” foren per a Rafael 
Montañana, primer premi en categoria “Valencià”.
Ana Olcina Segura, primer premi en categoria “Cas-
tellà” i Vicent Tamarit i Ramon, primer premi en ca-
tegoria “Local”.

El Maig Literari en fotos
Des d’esta 7a edició el “Maig Literari” estre-
na memòria fotogràfica. A la biblioteca podeu 
trobar un recull de fotografies que repassen 
la història d’este esdeveniment. Allí estan les 
imatges de José Luis Sampedro, Joaquín Sabi-
na, Ana María Matute, Maruja Torres, Almu-
dena Grandes, Eduardo Mendoza, Paco Roca, 
Elvira Lindo, Espido Freire, María Dueñas, 
Santiago Posteguillo, Juan José Millás... i el 
seu pas pel nostre poble.
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A peu de Festa!

Per a seguir  
les Festes dia a dia

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

@aPicanya
#festespicanya

facebook.com/ajuntament.picanya

www.picanya.org

Festes Majors de Picanya 2014
Del 3 de JULIOL al 13 de JULIOL
EXPOSICIÓ

LES FESTES MAJORS DE PICANYA EN 50 FOTOGRAFIES 
A la Sala Municipal d’Exposicions. 
Horari: de 19.00 a 2.00h festius d’11.00 a 
14.00h. Dilluns 7 i dimarts 8 de juliol tancat

DISSABTE 28 DE JUNY
09.00h a 21:00h
IV TORNEIG DE FESTES DE FUTBOL 7
Al camp de futbol del Poliesportiu. 
Inscripcions : abans del 26 de juny a les oficines 
del C.D. Juventut Picanya 

16.00h 
I TORNEIG DE FESTES CLUB DE TENNIS 
Inscripció: Club de Tennis Picanya TF 617800219 

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT 
Plaça País Valencià
IMPORTANT: per a reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament de 
Picanya fins al 25 de juny.
Les persones no inscrites sols tindran dret a 
mobiliari si sobren existències. 

22.30h
FESTA I EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ
Plaça País Valencià

DILLUNS 30 DE JUNY 
17.00 a 22.00h 
PARC INFANTIL  - FIRETA PARC 
Plaça País Valencià

18.30h 
I CAMPIONAT DE FRONTENNIS DE FESTES
Poliesportiu
2 Categories: Menors de 14  i Majors de 14 anys
Inscripció : 661266503 (Toni)  661310501 (Paco)

DIMARTS 1  DE JULIOL
17.00 a 22.00h 
PARC INFANTIL ESPORTIU - CHE QUE GUAY
Plaça País Valencià

18.30h
I CAMPIONAT DE FRONTENNIS DE FESTES
Poliesportiu

19.30h 
FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA 
SANG
Missa solemne

DIMECRES 2  DE JULIOL
10.00h
II CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE LA 
SANG
Pinada del Poliesportiu

18.30h 
I CAMPIONAT DE FRONTENNIS DE FESTES
Poliesportiu

19.00h 
II PATINADA POPULAR I FAMILIAR
Concentració Pl. País Valencià 
Finalitzarà al Col·legi Baladre amb jocs en patins 
 

DIJOUS 3 DE JULIOL 
10.00h 
II CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE LA 
SANG
Pinada del Poliesportiu 

12.00h
LLIURAMENT DE PREMIS ALS ESPORTISTES 
I CLUBS DESTACATS EN LA TEMPORADA 
2013/2014
Saló de Sessions de l’Ajuntament de 
Picanya

18.30h
I CAMPIONAT DE FRONTENNIS DE FESTES
Poliesportiu

19.00h
III CONCENTRACIÓ DE VEHICLES SENSE MOTOR 
Menors de 6 anys (2 nivells: de 0 a 3 anys i de 4 
a 6 anys).  
Des dels gronxadors  del Parc Infantil 
del Passeig de la Primavera. VINE AMB 
EL TRICICLE, amb el patinet, amb el 
correcorredors, amb els patins, carro de 
nadons... després de l’esforç hi haurà un 
refresquet per als participants 

20.00h 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:  

   LES FESTES MAJORS DE PICANYA EN 50 FOTOGRAFIES 
20.30h 
ORNAMENTACIÓ DE BALCONS 
Recorregut de Moros i Cristians tot i 
penjant les banderoles de la CREU I LA 
MITJA LLUNA

21.00h 
GRAN CONCURS DE PAELLES al C/ COLÓN
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA
Quota d’inscripció: 30€ per paella per a 10 per-
sones. Es facilitaran els ingredients de la paella, 
la sorra i la llenya.  La paella i els trespeus són 
per compte dels participants.
(20€ la inscripció i 10€ la fiança. La fiança es 
tornarà en el moment en que queden replegades 
totes les restes de les fogueres). 
Lloc  d’inscripció: al DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya. 
Data límit: dimarts 1 de juliol.
Les paelles no inscrites sols tindran dret 
a sorra. La llenya i els ingredients seran 
per compte de cada grup. 

22.00h 
SOPAR DE PAELLES
C/ COLÓN amb amenització musical
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament de 
Picanya fins al 1 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mo-
biliari si és el cas que sobren existències. 

00.30h
PREGÓ INTERPENYES FESTES 2014 
Balcó de l’Ajuntament

DIVENDRES  4 DE JULIOL 
17.00h
FESTA DE L’AIGUA 
Adreçat a xiquets, xiquetes MENORS DE 6 
ANYS. En les proximitats dels gronxadors 
del  parc infantil del Passeig de la Prima-
vera. Porta’t el banyador, les xancles i la 
pistola d’aigua...

18.30h
I CAMPIONAT DE FRONTENNIS DE FESTES
Poliesportiu

19.00h  
HANDBOL – 15é TROFEU FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán” 

20.30h 
REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT 
del recorregut de la Processó a càrrec de 
la penya “El Coet” amb acompanyament 
de tabal i dolçaina.

22.00h 
SOPAR D’OLLETES AL CARRER COLÓN 
(Es recomana dur els atifells per a servir-se)
C/ Colón
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al DIGAM de l’Ajuntament de Picanya 
fins al 2 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mo-
biliari si és el cas que sobren existències. 

23.00h 
Animació amb XARANGUES

01.00h 
ENTRADA FALSA de Moros i Cristians  
Recorregut: Pl. País Valencià, C/ Sant 
Josep, Avgda. Jaume I, C/Bonavista, C/ 
Torrent, Pl. País Valencià

01.30h 
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major
 

DISSABTE 5 DE JULIOL
10.00h 
ESMORZAR DEL PENYISTA
Plaça Major

11.00h
JORNADA DE BTT PER A MENUTS I MENU-
DES AL BARRANC 
Circuit i tallers de bicicleta de muntanya 
Edat: de 5 a 14 anys

17.00h  
HANDBOL – 15é TROFEU FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán”  

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

01.00h
DISCOMÒBIL FIVE 5
Pl. Major

DIUMENGE 6 DE JULIOL
11.00h
FESTA INTERPENYES
Paelles a la Pl. Major

12.30h 
BOMBOLLADA
Passeig de la Primavera
Festa participativa de les bombolles de 
sabó

16.30h
Festa Interpenyes – VESPRADA EIVISSENCA 
amb amenització musical
Pl. Major

20.00h
CERCAVILA  DEL FANALET
Acompanyada de la Banda de Cornetes  
i Tambors Sta. Cecília d’Alfafar.  Eixida 
des de Pl. Major 11, C/ Església, (encesa 
del fanalet) Pl. Constitució, C/ Senyera, 
Avgda. Sta. Maria del Puig i recinte de la 
coetà.

20.30h a 21.00h 
COETÀ INFANTIL  
Recinte de la coetà 
(Av. 9 d’Octubre - darrere Parc Albizies)

21.00h
CERCAVILA  DEL FANALET
Acompanyada de la Banda de Cornetes  i 
Tambors Sta. Cecília d’Alfafar.  Regrés  
des de recinte de la coetà, Avgda. Sta. 
Mª del Puig, C/ Senyera, Pl. Constitució, 
C/ Església i Pl. Major 11.

21.30h
Festa Interpenyes – PASSACARRER
Recorregut: C/ Senyera, Avgda. Genera-
litat Valenciana, Avgda. Sanchis Guarner, 
Pl. Espanya

22.00h 
Passacarrer dels grups de danses des del 
CEIP Ausiàs March, Av. l’Horta, C/ Jaume 
I, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià.

22.00h 
SOPAR D’ENFAIXAT  a la plaça País Valen-
cià
IMPORTANT: per reservar TAULES I CADIRES cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de l’Ajuntament de 
Picanya fins al 2 de juliol.
Les persones no inscrites sols tindran dret a mo-
biliari si és el cas que sobren existències. 

22.30h
FESTIVAL DE FOLKLORE
Plaça País Valencià
 Amb la participació de:
 - Grup de Danses Els Llancers de Sagunt
 - Grupo de Paloteo y Azumbre de Iniesta
 - Grupo de Danza Tradicional Sedeiro de      
   Zamora  

00.30h
CORDÀ
Recinte de la coetà
Av. 9 d’Octubre - darrere Parc Albízies

DILLUNS 7 DE JULIOL
17:30h
IV TROFEU DE VOLEIBOL DE FESTES
Pavelló Esportiu Vicent Martí “Galán” 

19.00h
OLIMPÍADES  POPULARS I ALTERNATIVES 
(competició per equips, jocs populars i 
esports alternatius)
Pinada del Poliesportiu.  Medalles per 
a tots els participants. Imprescindible 
“puntualitat”

20.00h
“PASSÀ” DEL QUADRET de la Preciosíssi-
ma Sang”
Recorregut: C/ Vg. de Montserrat, C/ 
Sant Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ P. 
Sang, C/ Ricardo Capella, C/ Marqués 
del Túria, Ajuntament, Avgda. Sanchis 
Guarner, passarel•la del Mercat, C/ 
Almassereta , C/ València, Avgda. Corts 
Valencianes, C/ del Sol, passarel•la, C/ 
Ricardo Capella, Esglèsia, Pl. Major, Pl. 
País Valencià, C/ Major 16.

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

01.00h A 1.45h
COETÀ
Recinte de la coetà
Av. 9 d’Octubre (darrere Parc Albízies) 

DIMARTS 8 DE JULIOL 
16.00 – 21.00h
UNFLABLES TOBOGAN AQUÀTIC, FESTA DE 
L’ESCUMA, LLISCADORS D’AIGUA ... 
Pistes de bàsquet del Parc Europa. 
Vine amb roba de bany i participa. 

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

23.00h 
XARANGUES
Recorregut de l’Entrada falsa 

00.00h 
CONCERT, BALL I FESTA AMB 
LA MAGNÍFICA ORQUESTRA “LA TRIBU”
Plaça País Valencià

DIMECRES 9 DE JULIOL (DIA DE LA FESTA)
11.30h 
MISSA SOLEMNE AMB PREDICACIÓ A LA 
PRECIOSÍSSIMA SANG

13.00h 
Centre Cultural
RECEPCIÓ A TOTES LES ASSOCIACIONS, 
COL·LECTIUS I PERSONES PARTICIPANTS 
A LA FESTA.  LLIURAMENT DE LES DISTIN-
CIONS I MEDALLES DE LA VILA. 

14.30h
MASCLETÀ a càrrec de Pirotècnia AITANA  
Barranc 

19.00h
VIII MOSTRA DE TEATRE I MÚSICA DE CER-
CAVILA amb la participació dels següents 
espectacles: 
CINC EN ART presenta:
“ESQUADRÓ DE LA NETEJA”
LA BANDA DEL SOPLO presenta:
“FANFARRIA SUDAMERICANA”
LUNA DE ÁFRICA presenta:
“BALANTA”

COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DEL 
REAL DE GANDIA presenta:
“GEGANTS I CABUTS”
SCURA SPLATS presenta:
 “DRAC DE DRAP” i  “MARCIANETS 21” 
VAGALUME TEATRO presenta:
“A CUADROS” 
Itinerari: CP Baladre (eixida), Av/ Gene-
ralitat Valenciana, C/ Senyera, C/ Pilar, 
C/ Dr. Herrero, C/ Colón, C/ Torrent, C/ 
Sant Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ Sant 
Josep, Pl. País Valencià

22.30h 
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG
amb final pirotècnic

DIJOUS 10  DE JULIOL (DIA DEL GOS)
11.00h
MISSA

12.00h
BESAMANS A LA PRECIOSÍSSIMA SANG
Esglèsia

18.00h
CURSA CICLISTA
-57é  Gran Premi Preciosíssima Sang- 
 C/ Colón (circuit urbà)

19.00h
BERENAR per a totes les PERSONES MA-
JORS de Picanya.
IMPORTANT: Per al BERENAR  cal 
inscriure’s al servei DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya fins al 4 de 
juliol

23.00h 
1a NIT DE MONÒLEGS MANU BADENES 
presenta “CITA A CIEGAS”  
amb la col•laboració de INTERPENYES
Plaça Major 

00.30h
Amenització musical Interpenyes. 
Fi de festa. 
C/ Senyera.

DIVENDRES 11  DE JULIOL
19.00 a 1.00h 
MERCAT MEDIEVAL
CEIP Ausiàs March

22.00h 
XX ANIVERSARI PICANYA ROCK
C/ Alacant
Amb l’actuació de: 
- OVERDOSE 
- SUJETO K 

DISSABTE 12  DE JULIOL
18.00 a 1.00h 
MERCAT MEDIEVAL
CEIP Ausiàs March

DIUMENGE 13  DE JULIOL
18.00 a 22.00h 
MERCAT MEDIEVAL
CEIP Ausiàs March
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 A l’altra tornes
Fundada per la generació del 91. Som un grup de cultes i cul-turistes amb moltes ganes de “desfasar” i passar-ho bé. Afi-cionats als ritmes tropicals, ens definim com els autèntics latin lovers. 

Baixa al carrer... i PARTICIPA!

 Aferlamà

Grup d’amics i amigues que es juntaren a l’any 2011 per a par-

ticipar en les festes del poble amb l’objectiu de gaudir d’elles 

d’una forma ben divertida i en la millor companyia. 

 Ca l’Auela
Fundada l’any 2009. La colla se sent especialment orgullosa 

dels seus símbols: la caseta de disseny, la seua molt cotit-

zada xaranga o la constant cel·lebració de la bona vida.Un 

penya de modest pressupost però gran esperit. De gustos 

decadents i delíris exquisits.

 Contrabandistes
Fundada l’any 2000 per un grapat d’amics i coneguts, és esta barreja de gent la que dóna l’encant que caracteritza esta pen-ya des de el seu inici. Esta penya veterana, participa activament en la realització de la Festa de Moros i Cristians, desfilant ves-tits de Contrabandistes i el seu estandart CARDHUFA.

 La mosca Ghao

“Amb allò idíl·lic d’allò etíl·lic han de vestir-se els carrers,

a les portes de l’estiu hi ha qui somia amb els peus,

els dies semblen curts, les nits som tots desperts,

sigues d’on sigues t’advertirem:  nomes la rata fuig del vaixell.“
 Reserva 88
Somos una peña de amigos jóvenes. Éste es nuestro segundo 
año. Somos divertidos, alegres, chacharacheros y lo más impor-
tante buenas personas y con un corazón enorme que nos gusta la 
fiesta y el buen rollito, estamos muy unidos todos los componen-
tes de la peña y muy contentos y orgullosos de disfrutar de las 
fiestas de Picanya como se merecen: cada año más y mejor xD!!.

 El Trompellot
El bon ambient, l’amistat i les ganes de viure la festa, van crear fa quatre anys “El Trompellot”. Compartim grans moments d’alegria i diversió en germanor. Els trompellots i trompellotes et convidem a viure aquesta experiència al nostre costat. Estàs preparat? “Són les festes de Picanya, parapaparaparapapa!”

 El Glop
Diuen que les amistats estàn fetes de trossets, del temps que 

vivim i passem amb les persones. La penya del Glop està com-

posada per un grup de gent que va començar a fer trossets ara 

fa 18 anys. I que té com a objetiu fer-ne més i compartir-los 

amb tots aquells que s’acosten per la nostra caseta per a gaudir 

de la festa i la companyia. Per molts anys les festes de Picanya!

 Tot x l’aire
Som una generació de joves picanyers que vàrem fundar esta 
penya a l’any 2009, tot i reunint un grup d’amics i amigues dis-
posats a passar-ho bé i a participar en les festes del poble.

 Va o me gite
El nom de VA O ME GITE representa a un grup d’amics i ami-

gues que decidírem viure les festes de Picanya d’una forma 

més activa i participativa. El nostre objectiu sempre ha sigut 

fer dela festa del poble un dels moments més importants per a 

reunir-se i gaudir tots junts i al costat de les altres penyes. Esta 

és la nostra identitat.

 Tuaregs
Fa 5 anys que un grup de bons amics, vam decidir constituir una 
penya per a poder gaudir de les festes del poble, no sols com a 
picanyers, també com a família. Dinars, sopars, nits de música, de 
rialles i també de debats, són el resum de les vivències comparti-
des. La nostra caravana, encara que ja no està, és senya de la nos-
tra identitat. PER TOTS ELS QUE VAN SER. PER TOTS ELS QUE SOM.

 Hospitalaris
L’any 1996 naix la festa de moros i cristians per a les festes 

patronals de la Sang. Al 1997,es produeix la fusió de dues 

esquadres, una va ser Ja Teu dire i l´altra anomenada Els 

Cronics, per a formar la comparsa ELS HOSPITALARIS. Actual-

ment la nostra comparsa segueix amb la mateixa il·lusió per 

esta festa i és una de les comparses més nombroses.

Als darrers anys, la principal característica de les 
Festes Majors de Picanya ha estat, sens dub-

te, l’augment més que significatiu de la participació ciu-
tadana a tots els nivells. Una volta fet el primer gran 
canvi que va suposar l’organització de les Festes per 
part de l’Ajuntament als darrers anys hem assistit a un 
procés en el que, cada vegada més, han estat els veïns 
i veïnes, els que, per mitjà de col·lectius, penyes i asso-
ciacions, han proposat i organitzat activitats i, any rere 
any, ha anat creixent el ventall festiu i la participació del 
públic en els diferents actes organitzats.

Les penyes
Les Festes Majors de Picanya es poden viure de molts ma-
neres, amb major o menor intensitat, pel dia o per la nit, i 
hi ha qui decideix viure-ho tot a peu de carrer, són les pen-
yes, que, amb les seues casetes volen viure les festes en 
“primera línia”. Als darrers anys hem vist creixer el nombre 
de penyes que volen muntar casetes durant el període de 
festes, els joves són els protagonistes fonamentals d’este 
fenómen (però no els únics), ací vos presentem a algunes 
de les nostres penyes, aquelles que han volgut fer-nos arri-
bar les seues fotos i un xicotet text. Hi ha moltes més, fins 

a un total de 23 penyes muntaran casetes enguany amb 
el que s’ha obert un nou espai per a la seua instal·lació al 
carrer Senyera. 
Les penyes 2014 són: A fer la ma, Ca l’auela, Tot x l’aire, Va o 
me gite, Tuaregs, Contrabandistes, Hospitalaris, El Trompe-
llot, La Mosca Ghao, El Glop, El Barral, La Colla, El Xupito, El 
Coet, Reserva 88, A l’altra tornes, El Xubata que ja existien 
anteriorment i noves d’enguany: Makensis, Lo milloret de 
cada casa, El barrejat, Ceda el vaso i Açò és mel.
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Jornada formativa als 
Horts Socials

La Fira en la vesprada del dissabte
Els horts socials  
comencen a donar fruit
Ja s’han assignat fins a 30 parcel·les

Desenvolupament i xicotet comerç

Celebrada la setena edició 
de la Fira del Comerç Local
Fins a 28 comerços han participat en esta nova edició 
del 14 i 15 de juny

Ja són set les edicions de la 
Fira del Xicotet Comerç 

de Picanya celebrades. Este mes 
de juny hem viscut una nova 
edició en la que prop de trenta 
comerços i diferents institucions 
han plenat l’Av. Generalitat Va-
lenciana d’activitats, tallers, 
música... i, per damunt de tot 
l’extens ventall de possibilitats 
que ofereix el nostre comerç 
local. Un extens catàleg de pro-
ductes i serveis que ens esperen 
a peu de carrer, a la porta de 
casa, sense anar més lluny. Un 
comerç de proximitat, tradicio-
nal, que és garantia de qualitat i 
atenció personalitzada i que ple-
na de vida places i carrers.
Una fira en constant moviment
Des de les sis i mitja de la vespra-
da del dissabte, quan s’inaugurà 
la Fira, fins a les nou de la nit de 
diumenge en el moment de tan-
car, tot un seguit d’activitats van 
anar desenvolupant-se. Degus-
tacions de diferents productes, 
tallers per a menuts i menudes, 
jocs unflables, demostracions... 
es van succeir a les diferents ca-
setes on, fins i tot, el públic va 
poder gaudir d’una espectacu-
lar truita gegant.
Cultura i gastronomia
La Fira també va tindre, com 
cada any, el seu vessant cultu-
ral i així, a la nit del dissabte, 
un nombrós públic va gaudir de 
l’espectacle “Somnis d’arena” 
al pati de l’escola Baladre, un 
espai que també va acollir 
l’actuació del grup “Balla Pican-
ya” integrat pels nostres majors 
i del grup de danses “Carrasca” 
que, amb música en directe de 
tabal i dolçaina, va oferir unes 
quantes peces del seu repertori.
En l’apartat gastronòmic, més 
enllà de les conegudes degus-
tacions, enguany van poder 
gaudir del concurs de “Tortilla 
española” i també del taller de 
rebosteria francesa a càrrec del 
xef Christian Boadas. 
Un gran esdeveniment 
En estes 7 edicions la Fira del 
Xicotet Comerç de Picanya s’ha 
consolidat com un esdeveni-
ment ben important al calenda-
ri social del nostre poble.

Hermanamiento

Una feria aún
más internacional

En esta 7a edición de la Feria del Pequeño Comercio de Pi-
canya además de la tradicional presencia de la delega-

ción del pueblo hermanado de Panazol que, como cada año, ha 
presentado en nuestro pueblo, de forma excelente, lo mejor de 
su gastronomía y su cultura, hemos contado con la presencia de 
una delegación de la población alemana de Markt Erlbach. Una 
población con la que Panazol ya mantiene un programa de her-
manamiento similar al que tiene con Picanya. 
La intención expresada por los representantes de los tres muni-
cipios es la de intentar desarrollar proyectos comunes en mate-
ria de educación, desarrollo económico, intercambios culturales, 
etc... que beneficien a las tres poblaciones.

Com ja vam publicar a l’anterior número, l’Ajuntament està 
desenvolupant un programa d’Horts Socials adreçat a 

aquelles persones en situacions de major dificultat amb l’objectiu 
de ficar al seu abast un xicotet hort que han de destinar al cultiu de 
productes per a l’autoconsum. Estos horts ja estan en producció i 
amb l’objectiu de millorar les collites i la forma de producció el pas-
sat dissabte 17 de maig tingué lloc una jornada formativa adreçada 
a estos nous usuaris dels Horts Socials.
La jornada formativa estigué a càrrec d’una perit agrícola amb gran 
experiència en el món del cultiu ecològic. L’activitat s’inicià amb una 
primera part teòrica per a, després d’un xicotet esmorçar en comú, 
procedir a visitar els horts en producció i avaluar la marxa dels dife-
rents conreus. 
Els nous hortelans van aprendre aspectes com l’ús dels insectes per 
a controlar plagues, els moments adequats per a cada plantació, 
l’ús d’insecticides, el reg, la poda... en una jornada molt didàctica i 
completa.

Els majors es formen en 
noves tecnologies
Ja estan en marxa els primers cursos a 
l’Alqueria de Moret

Ja estan en marxa els primers cursos i tallers sobre ús de no-
ves tecnologies per a majors de 50 anys. Organitzats per 

l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Pica-
nya, l’associació JOVESOLIDES-Paterna i la Fundació Vodafone Es-
paña l’objectiu d’estos cursos i tallers no és un altre que afavorir 
l’envelliment actiu de la població i la superació de l’escletja digital 
que impideix l’accés de les persones majors als aventatges que ofe-
reixen les noves tecnologies.
Estos cursos i tallers són completament gratuits (això sí, cal inscrip-
ció prèvia) i les places són limitades.
Èxit del primer curs
En estos moments ja està en marxa el primer curs que sota el nom 
de “Introducció a la informàtica, internet i mòbils” permet una pri-
mera aproximació a tot este món de vegades massa complicat per 
als nostres majors. Les classes són completament pràctiques i sen-
zilles i ja són 21 les persones que estan realitzant este primer taller 
formatiu. 
Cursos previstos
Està prevista l’organització tres tallers més que tractaran sobre ini-
ciació al món de les xarxes socials, primers passos en fotografia di-
gital i ús de telèfons intel·ligents (smarphones). 

Formació per a majors 
en noves tecnologies

Representantes de Panazol (Francia), 
Markt Erlbach (Alemania) y Picanya

Vídeo disponible a:
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Millores a les pistes patinatge i 
bàsquet del Parc Europa

Las piscinas del polideportivo se 
renuevan de cara al verano

Urbanisme

Personal en pràctiques formatives  
ha realitzat la intervenció 

Las piscinas del polideportivo, este año, estarán abiertas 
entre el 7 de junio y el 7 de septiembre

Nou aspecte de les pistes de bàsquet

Piscina infantil en el  
polideportivo

Con la llegada del ca-
lor veraniego (cada 

año más intenso) las piscinas del 
polideportivo, en medio del en-
torno verde de la huerta, resul-
tan una opción más que atracti-
va para combatir el sofoco. Este 
año, los y las bañistas se encon-
trarán con unas instalaciones 
mejoradas.

Nuevo aspecto
El primer cambio salta a la vis-
ta, se ha procedido al pintado, 
gracias al alumnado de un taller 
formativo, de todas las paredes 
que ahora muestran una com-
binación de diferentes tonos de 
color azul evocando el color del 
agua en las piscina mejorando el 
aspecto de todo el entorno.

Piscina infantil
Para apreciar la otra mejora des-
tacable hay que mojarse, con-
cretament hay que entrar en la 
piscina infantil donde se ha re-
ducido la profundidad y se ha 
sustituido el alicatado interior. El 
objetivo de la intervención, rea-
lizada con recursos municipales, 
ha sido mejorar la seguridad.

Salida en bicicleta

Recollida del poster de record

Les pistes esportives del 
Parc Europa, junt a 

l’escola Ausiàs March lluixen 
nous colors. Tot i aprofitant les 
pràctiques realitzades per un 
grup d’alumnes d’un modul 
formatiu en matèria de pintu-
ra i decoració, l’Ajuntament ha 
repintant les pistes de bàsquet 
i skate a sol·licitud dels joves 
usuaris d’este espai.
Superfícies deteriorades
Estes pistes són utilitzades cada 
dia per decenes de joves espor-
tistes això fa que, dia a dia, el 
sòl vaja desgastant-se i perdent 
adherència cosa que dificulta 
les evolucions tant de jugadors 
de bàsquet com de rollers o ska-
ters. Amb la intervenció actual 
s’han cobert les superfícies es-

portives primer amb una impri-
mació específica i després amb 
una pintura anti-relliscant cosa 
que millora clarament les condi-
cions d’ús.
En el cas de la pista de patinatge 
s’han respectat els grafittis de 
les parets verticals tot i ente-
nent que formen part de la cul-
tura pròpia d’este esport men-
tre s’han cobert les rampes en 
color taronja i les zones planes 
en color gris.
Col·laboració dels usuaris
Tant en la pista de patinatge 
com en les pistes de bàsquet 
s’ha comptat amb l’opinió i 
col·laboració dels usuaris més 
habituals d’estes insta·lacions. 
De fet, en el cas de la pista de 
bàsquet el club Picanya Bàsquet 

va decidir les noves mesures de 
la pista (ara més ampla) i les no-
ves línes, amb zones quadrades i 
la línia de tres a 6’75 com marca 
la nova normativa d’este esport. 
Este club, a més, ha aportat les 
noves anelles i les noves xarxes 
raó per la qual se’ls ha permés 
incorporar el seu logo a les pis-
tes com a element decoratiu i de 
promoció d’este esport, tal com 
ja s’ha fet en altres instal·lacions 
municipals amb altres entitats.

Pistes de patinatge

Escoles

Un año más la Policía Local, con la colaboración de las es-
cuelas públicas de nuestro municipo ha llevado a cabo un 

programa de  educación vial en la escuela, favoreciendo el desa-
rrollo de conocimientos, habilidades y hábitos de comportamiento 
que mejoren el comportamiento de nuestros escolares como pea-
tones, viajeros o ciclistas.
Las actividades están elaboradas para que, de forma progresiva, el 
alumno/a adquiera los conocimientos adecuados a su edad, según 
avance en los diferentes cursos de primaria.
Los alumnos reciben en cada curso escolar una jornada de edu-
cación vial de unos noventa minutos de duración, con una parte 
teórica y otra práctica con fichas elaboradas por el Ayuntamiento, 
folletos editados por la DGT y vídeos formativos
El alumnado de quinto curso realiza también clases prácticas del 
manejo de la bicicleta en el patio del colegio simulando situacio-
nes reales de tráfico, interpretación de señales, atención a cruces, 
preferencias de paso... Estas situaciones se plantean en una simu-
lación de un circuito urbano y en un circuito de habilidades.
Con los alumnos y alumnas de sexto curso la Policia Local reali-
za una excursión en bicicleta por la población de Picanya, parti-
cipando del tráfico real de la población, descubriendo los lugares 
seguros para los desplazamientos en bicicleta donde se ponen en 
práctica lo aprendido en los cursos anteriores. Las salidas fueron 
el 8 de mayo para el alumnado del colegio Ausiàs March y el 10 de 
junio para los del colegio Baladre.

Nuevo curso de educación 
vial para nuestros escolares
A cargo de la Policía Local

Les nostres escoles  
participen a la 27a Trobada 
d’Escoles en valencià
Fou el 17 de maig a Catarroja

La població de Catarroja va acollir el dissabte 17 de maig la 
27a Trobada d’Escoles en valencià. Escoles de dinou po-

bles de la comarca es van aplegar fins a esta població per tal de 
celebrar, un any més, este acte de defensa de la nostra llengua i 
del seu ensenyament a les nostres escoles com a garantia de la 
seua supervivència en el futur. Una supervivència que, a dia de 
hui, continua permanentment amenaçada. 
Concerts, cercaviles, tallers... van completar una vesprada de di-
versió i convivència on menuts i majors van gaudir de valent.
Presència picanyera
Fins allà es van desplaçar, fidels a la cita, les representacions de les 
escoles de Picanya i així vam poder trobar als carrers de Catarroja, 
a mestres, pares i mares i alumnat de les escoles Ausiàs March, 
Baladre, Gavina i també de l’escola infantil municipal La Manda-
rina així com al nostre Alcalde Josep Almenar i Navarro que va 
encapçalar la representació picanyera.
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Esports

Els clubs tanquen temporada 
amb més activitats
Diferents competicions posen  
el punt i final al treball dels clubs 

Dos títols per als benjamins  
del Picanya Bàsquet
Guanyen la competició comarcal i  
arriben a la final provincial de Copa 

Picanyeros 
(deportistas) 
por el mundo

Primer concurso  
de arte ecuestre

La pluja no atura  
la Mini-Olimpiada
La pluja obligà a ajornar una setmana este esdeveniment 

Mini Olimpiades

Competició de  
karate al pavelló

Vídeo disponible a:

En este mes diferents clubs 
han organitzat activitats 

amb les que tanquen el treball 
de la temporada. 
Així el club de Karate organitzà 
dissabte 14 el 12é Trofeu de Ka-
rata Vila de Picanya amb un alt 
nivell de participació. 
El 21 de juny fou el torn per al 
Judo amb una exhibició dels 
membres del club local que van 

mostrar el treball realitzat durant 
el curs. 
El club de gimnàstica rítmica 
tanca curs amb una exhibició el 
dissabte 28 i a les Festes Majors 
seran els clubs de Petanca, Tenis, 
Frontó, BTT i Handol els que orga-
nitzaran competicions de final de 
temporada. Podeu consultar les 
dades al programa de festes que 
trobareu en este mateix periòdic.   

Els benjamins de segon any 
del Picanya Bàsquet han 

completat una temporada espec-
tacular. Per una banda, han guan-
yat la lliga comarcal de bàsquet 
amb victòries a tots els partits 
disputats i, d’altra, han arribat a 

la final de la competició provincial 
de Copa organitzada per la Fede-
ració de Bàsquet de la Comunitat 
Valenciana. Al tancament d’esta 
edició encara no sabem el resul-
tat final però arribar fins a estar 
en una final ja és un gran èxit.

Los alevines del CD Juven-
tud Picanya disputaron 

en el mes de abril un torneo de 
futbol base en la Manga del Mar 
Menor (Murcia). Por otra parte 
34 miembros de la Peña Ciclis-
ta Tarazona pedalearon hasta la 
catedral de Cuenca (215 km) en 
un divertido viaje que les anima 
a nuevos desafíos. Y en el lado 
más “extremo” de la afición de 
los deportistas picanyeros a via-
jar encontramos al club de espe-
leología y barranquismo Cabres 
de Muntanya que entre el 2 y el 
14 de septiembre han decidido 
recorrer los barrancos más exi-
gentes de los Alpes suizos. ¡Está 
claro que el deporte picanyero no 
tiene límites! 

El domingo 15 de junio se realizó en el lecho 
del barranco la primera edición de una nueva 

iniciativa deportivo-cultural en nuestro municipio: 
el Concurso de Alta Escuela Española “Vila de Pi-
canya”. Desde las 10.00h el cauce del barranco, 
perfectamente adecuado para la ocasión, fue el 
escenario de una espectacular muestra de arte 
ecuestre que reunió en Picanya a los mejores ji-
netes y caballos de esta especialidad de doma y 
monta. La actividad se prolongó hasta la tarde y 
fueron muchos los aficionados que se acercaron 
al barranco, a pie de pista o desde los puentes y 
laterales, para disfrutar de las bonitas evolucio-
nes de jinetes y caballos. 

Ball Modern

Judo

Espacio para la competición

Competición

Gimnàstica rítmica

Patinatge

El divendres 30 de maig una molt inoportu-
na pluja va caure sobre el poliesportiu de 

Picanya quan ja s’havien disputat algunes proves 
del programa previst a la Mini-Olimpiada de la 32a 
Setmana Esportiva, això va obligar a suspendre la 
competició i, finalment, el divendres 6 de juny els 
diferentes organitzadors del programa (escoles, 
voluntariat i Ajuntament) van decidir reprendre les 
proves i completar este gran esdeveneminent es-
portiu amb el que menuts i menudes tanquen el 
curs. 
Tot un repte organitzatiu que va ser superat amb 
una suma de ganes i bon treball i que va permetre 
als nostres menuts i menudes gaudir d’una nova 
edició d’estes MiniOlimpiades que els nostres esco-
lars esperen amb tanta emoció.
En el terreny esportiu vam poder gaudir de nou 
de l’espectacle de l’atletisme amb proves de salt 
d’alçada i longitud, de llançament de pes i les cur-
ses, de velocitat, de resistència i finalment, els re-
lleus, el moment més emocionant i que tanca la 
vesprada competitiva per a donar pas al lliurament 
de medalles.
32 Setmana Esportiva
Estes Mini-Olimpiades són el punt i final a una Set-
mana Esportiva en la que menuts i menudes, de les 
Escoles Esportives Municipals disputen tot un se-
guit de competicions i realitzen demostracions de 
tot allò que han aprés al llarg del curs. Així, vam viu-
re demostracions de xiqui-ritme, ball modern, pa-
tinatge i gimàstica rítmica i competicions de judo, 
escacs, futbol-sala i tenis. 

Club Cabres de Muntanya

PC Tarazona

CD Juventud Picanya

Equip benjamí 2004
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