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“Picanya ha seguido mejorando a 
pesar de la pandemia que, desgra-
ciadamente, continúa presente”

És necessari parlar, també, amb el nostre Alcalde, Pepe Almenar, 
de les iniciatives a posar en marxa en este 2022. Un any que ha 

arrancat amb la bona notícia de les obres de finalització de la residèn-
cia per a majors de la carretera cap a Torrent.
Estem definitivament, en la recta final per a la posada en marxa de la 
residència de majors que ha estat aturada durant tant de temps?
Sí. Ací he de destacar el treball fet pels serveis municipals. L’embolic 
administratiu i judicial en el que havia quedat este projecte, després 
de la fallida de l’empresa concesionària, era 
realment molt complicat. La crisi econòmi-
ca de 2.008 i els canvis normatius compli-
caren encara més la situació però el treball 
constant ha permés resoldre totes les difi-
cultats i poder, ara sí, afrontar la finalització 
d’un projecte que no sols permetrà la po-
sada en marxa d’una residència de qualitat 
per a persones majors sinò que suposarà 
l’enjardinament i la solució urbanística de 
tot este espai.
Què altres projectes esten en marxa per a este 2022?
El 2022 va a ser un any en el que Picanya va a seguir evolucionant en 
les línies que ens defineixen com a poble. Anem a continuar treballant 
per a fer un poble a la mesura de les persones i bon exemple va a ser la 
transformació d’un vial tan important com és Ricard Capella/Senyera, 
una carretera que passarà a ser un carrer, amb una reordenació que 
suposarà una important reducció del trànsit i la prioritat per a vianants 
i ciclistes amb ampliació de voreres i nous trams de carril bici. 
També seran molt importants els esforços en matèria d’habitatge. 
Confiem en poder afrontar les obres de re-
habilitació del conjunt de vivendes en Sta. 
M. del Puig/Dr. Herrero i extendre estos 
processos de rehabilitació a altres zones del 
nostre poble. Posarem en marxa l’oficina Xa-
loc d’atenció integral als temes de vivenda. 
Ampliarem el programa d’ajudes a joves en 
temes com el transport, etc.
En matèria de joves també voldria desta-
car dos projectes que, de ben segur, van a 
oferir possibilitats de formació i ocupació. 
Parle de dues iniciatives d’escoles tallers en matèries com ara la jar-
dineria i el viverisme per una banda i la cuina, l’hostaleria i la restau-
ració per altra. En tots dos projectes comptem amb l’empresariat 
local tant en el disseny de continguts com en la generació posterior 
d’oportunitats d’ocupació.
Com va el projecte del nou Centre Cultural?
Estem completant el procés per a garantir que es podrà construir en la 
localització de la Pl. del País Valencià. Entenem que situar una dotació 
com esta en una zona per a vianants, al centre històric del poble ens 
permet avançar en el concepte de “ciutat dels 15 minuts”, és a dir, que 
es puga arribar a peu des de qualsevol punt del poble. Pensem per 
exemple en els desplaçament dels escolars quan van al teatre, o les 
possibilitats que ens ofereix poder aprofitar l’espai obert de la plaça 
en actes com les falles o les festes. A més, la Plaça, com a centre tradi-
cional de l’activitat festiva i cultural del nostre poble forma part d’una 
història i una memòria del nostre poble que este nou centre recull. 
Serà un edifici que afegirà valor a tota esta zona que tant 
significa per a picanyeres i picanyers. Més de 30 associa-
cions del nostre poble així ho han entés i han donat su-
port al projecte.

“Les obres de la  
residència de majors es 
reprenen en este 2022”

Entrevista

El año 2021, estaba marcado 
en nuestras agendas como 

el año del final de la pandemia. 
Desafortunadamente el virus 
continúa entre nosotros aunque, 
gracias a la ciencia, sus efectos ya 
no son los mismos. Hemos vivido 
2021 entre la esperanza y el des-
ánimo. Toca hacer balance de la 
mano de Pepe Almenar, Alcalde 
de Picanya.
P. ¿El virus ha marcado 2021 

como lo hizo con el año 2020?
R. Obviamente no, pero real-
mente 2021 ha sido un año mu-
cho más complicado de lo espe-
rado. Hemos visto como un virus 
que parecía superado mutaba y 
volvía a alterar nuestras vidas de 
forma muy importante. La vacu-
nación masiva de la población 
ha evitado los efectos más terri-
bles pero, aún así, todo proyecto 
que hemos puesto en marcha se 
ha visto afectado por la situación 
sanitaria. Especialmente aque-
llos de carácter cultural, deporti-
vo, social... y aquí querría hacer 
un especial reconocimiento a las 
asociaciones de nuestro pueblo 
que han sabido entender la si-
tuación, adaptarse a la nueva 
realidad y seguir manteniendo 
su actividad a base de un trabajo 
enorme.

El virus ha seguido exigiendo 
muchísimo a los servicios mu-
nicipales, desde la colabora-
ción con el centro de salud para 
los procesos de vacunación, al 
constante trabajo de los servi-
cios sociales, la colaboración 
con los centros educativos... 
todo este trabajo debemos con-
tinuarlo e incluso ampliarlo y 
en ese sentido ya estamos en 
marcha para poner en funcio-
namiento un servicio municipal 
de salud mental. Una problemá-
tica, la de la atención a la salud 
mental, que la pandemia ha 
acentuado.
¿Pero los proyectos han seguido 
saliendo adelante?
Sí, todo con mayores dificulta-
des pero sí. Buen ejemplo es 
el trabajo realizado en el con-
junto de calles del Sol, Corts 
Valencianes, Vistabella y José 
Segrelles. Estamos muy satis-
fechos con el trabajo que se ve 
y, especialmente, con el que no 
se ve. Porque se ha podido re-
novar por completo la red de 
abastecimiento de agua pota-
ble e incluso mejorar el caudal 
y la presión del agua que llega a 
esta zona del municipio con una 
nueva conexión bajo la pasarela 
peatonal.

Se ha completado tambíen una 
nueva ronda de mejoras en los 
polígonos industriales en temas 
como seguridad, asfaltado, acce-
sibilidad, jardinería...
También estamos construyendo 
un pequeño edificio destinado a 
cafetería-restaurante en el espacio 
del aparcamiento de la Piscina Cu-
bierta. Pensamos que puede com-
plementar muy bien la instalación 
y mejorar la dotación de la zona.
Siguiendo con el tema del agua 
potable, la instalación de una se-
gunda vía de conexión a la red  ge-
neral permitirá garantizar el abas-
tecimiento en caso de fallo del 
único punto de acceso existente 
hasta ahora. Son mejoras que no 
se ven pero que resultan claves.
Picanya ha seguido mejorando a 
pesar de la pandemia que, desgra-
ciadamente, continúa presente.
¿También ha mejorado la red de 
carril bici?
Las obras del anillo verde metro-
politano están mejorando varios 
tramos del carril preexistente en 
nuestro municipio. La conexión 
con el Polideportivo va a mejorar 
considerablemente. 
También es muy destacable la co-
nexión, por encima del distribui-
dor comarcal, con los carriles al 
sur de nuestro pueblo. 

Pepe Almenar,  
Alcalde de Picanya

Projecte 2022

Entrevista a Pepe Almenar, Alcalde de Picanya

[Sigue en la página 8]

“Estan en mar-
xa dos projectes 

d’escoles taller per 
a joves en matèries 
com ara la jardine-
ria i l’hostaleria”

Pàg. 7

L’Hort de les  
Palmes i el Motor de 
Giner passen a ser 
patrimoni del poble 
de Picanya
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Donada l’actual 
situació sanitària 
s’han intensificat 

les tasques de 
neteja de la  

biblioteca amb 
una desinfecció 

especial a migdia. 

PREVENCIÓ

Joves Premis

La biblioteca obri 680 hores per a 
preparar els exàmens de gener 

Com  en anys anteriors, de fet, des que fou inaugurat el nou 
edifici, la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya ha tor-

nat a ampliar el seu horari i ofereix una extensió horària destinada 
a que els i les estudiants puguen preparar de la millor manera els 
exàmens de principi d’any.
Del 22 de novembre al 29 de gener
En esta ocasió la Biblioteca i Centre d’Estudi de Picanya ha obert en-
tre el 22 de novembre de 2021 i el 29 de gener de 2022. 
D’esta manera la biblioteca picanyera ha estat una de les que ha obert 
durant més dies de les localitzades a la nostra comarca.
77 hores i mitja a la setmana
L’horari específic per a estudiants ha estat de dilluns a divendres de 
20.00h a 01.00h i dissabtes de 16.00h fins a 21.00h a estos horaris cal 
sumar els horaris d’obertura normal de la biblioteca  que és de dilluns 
a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h i dissabtes de 10.30 
a 13.30h, amb el que la nostra biblioteca ha ofereit un total de 77h30’ 
d’obertura a la setmana.

Al llarg dels darrers mesos 
de 2021 ha continuat el 

programa de xerrades adreçades 
a l’alumnat de l’IES Enric Valor re-
lacionades amb la salut afectiva i 
sexual. 
En estes xerrades es parla  de les 
mesures de prevenció i protecció 
davant les malalties de transmis-
sió sexuals i els embarasos no 

desitjats, el foment dels valors 
de respecte en les relacions se-
xuals, el reforç de la fermesa en 
les decisions preses respecte a la 
propia sexualitat, la potenciació 
de les habilitats de comunicació, 
el foment d’actituds de toleràn-
cia i respecte envers les diferents 
orientacions sexuals, etc...
PRACTICA SALUT és una estrate-

gia preventiva amb especial inte-
rés en l’àmbit educatiu i socioco-
munitari. L’objectiu del programa 
és potenciar actituds positives 
cap al model d’estil de vida salu-
dable i millorar les habilitats per-
sonals necessàries per a adoptar 
comportaments adequats davant 
de situacions de risc en el temps 
d’oci del adolescents.

La biblioteca de Picanya ha estat una de les que ha oferit 
més dies d’horari ampliat en la nostra comarca

Xerrades sobre sexualitat,  
afectivitat i emocions
Adreçades a l’Alumnat de l’IES Enric Valor formen part 
del programa Practica Salut

Xerrada a l’IES Enric Valor

El 23 de novembre, amb el paranimf de la Universitat de València 
ple, se celebrà la cloenda de les commemoracions del 125é ani-

versari dels estudis de química a la Universitat. La rectora Mavi Mes-
tre, junt a la degana de la facultat de Química, Adela Mauri, lliuraren la 
Medalla de la Universitat, a títol pòstum, al picanyer Fernando Sapiña, 
Doctor i professor del Departament de Química Inorgànica i investigador 
de l’Institut de Ciències dels Materials de la Universitat. La seua dona, 
Encarna Coret, química també, recollí la distinció..
El catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, Juli Peretó, va fer un 
repàs a la trajectòria de Fernando Sapiña, tot destacant que “Els seus 
professors el recorden com una de les ments més brillants que han pas-
sat per la nostra Facultat de Química.”
Hem de subratllar el paper de Sapiña en la divulgació de la ciència. Al 
llarg de quinze anys va col·laborar en la revista Saó. En 1997, escriu en 
Mètode. Va rebre, en 2020, el prestigiós premi d’edició universitària 
Joan Lluís Vives. Fruit d’aquest intens treball per la divulgació científica 
i el compromís social és la publicació dels llibres: Un futur sostenible? 
El canvi global vist per un químic preocupat (2000) i El repte  energètic. 
Gestionant el llegat de Prometeu (2004). En  2005, va ser nomenat di-
rector de la col·lecció “Sense Fronteres” i creà la sèrie “Ciència entre 
lletres”, de la Universitat de València.
Dins de la passió de Fernando Sapiña per la relació entre ciència i gastro-
nomia, és l’impuls que va donar al Gastrolab, que actualment porta el 
seu nom. Cal afegir la seua participació essencial en la posada en marxa 
dels estudis de grau de Ciències Gastronòmiques. Va ser coordinador de 
les activitats d’Expociència, la Jornada de Portes obertes al Parc Científic 
i Gran Festa de la Ciència de la Universitat de València. Descobrirà, per 
al famós xef Ferran Adrià d’El Bulli, el fenomen de l’esferificació inversa.
Segons el professor Peretó: “Tot ho feia transmetent  entusiasme sen-
se amagar la felicitat de compartir els seus coneixements de  química 
adobats amb infinitat de connexions científiques, artístiques o literàries,  
oferint-nos exemples d’allò que ens agrada proclamar a molts: que el  
coneixement científic és una part indestriable, imprescindible, de la cul-
tura amb  majúscules”.

Alfred Ramos - CEL de Picanya

Fernando Sapiña, medalla de 
la Universitat de València
A títol pòstum

Acte de lliurament 
de la Medalla de la UV

Víctor Jiménez (1r per la dreta) a 
l’acte de lliurament del premi

La 4a edició dels Premis Carles Santos (uns guardons creats per 
l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana i 

que tenen com a objectiu promocionar els artistes i la indústria mu-
sical a la Comunitat Valenciana) van reconèixer el saxofonista pican-
yer Víctor Jiménez amb el Premi al millor disc de jazz pel seu treball 
Sinergia interpretat per Valmuz & Sedajazz.
Se suma este nou guardó a la llarga trajectòria de reconeixements 
d’este jove músic picanyer: (guanyador del V Concurs Internacional 
de Jazz de Castelló, Premi especial de Jazz Compas Magazine, Premi 
per a la millor composició en el Festival Internacional Johnny Ra-
ducanu, etc...). Víctor és un dels joves talents de l’escena jazzística 
valenciana i està en la primera línia a Espanya del jazz. 

Víctor Jiménez guanya el 
premi Carlos Santos
Premi com a millor disc de jazz per al 
seu treball Sinergia 
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Las vacunas cambian  
la cara de la pandemia

El Dr. Ricardo Navarro 
guardonat amb la  
Medalla de la Vila
El Ple de l’Ajuntament reconeix el 
seu exemplar treball al front del 
Centre de Salut durant l’actual crisi 
sanitària

El dissabte 11 de desembre, el Centre Cultural va acollir l’acte 
homenatge a l’esforç solidari de persones i col·lectius del 

nostre poble durant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
En esta acte, per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Pican-
ya, es va lliurar la Medalla de la Vila al Dr. Ricardo Navarro.
Ricardo Navarro ha estat coordinador del Centre de Salut de Pican-
ya des de l’1 de març de 2008 i fins a este passat 27 de novembre 
quan es va jubilar. 
Amb esta medalla l’Ajuntament ha volgut reconèixer, no sols la seua 
trajectòria al nostre poble sinò també el seu exemplar comporta-
ment durant l’actual crisi sanitària quan, lluny de triar el camí fàcil 
(podria haver-se jubilat perfectament perquè per edat ja li corres-
ponia fa temps) va decidir allargar el seu servei i romandre al cap-
davant del Centre en moments terriblement difícils. Una decisió 
que suposava posar en perill la seua pròpia vida (cal recordar que, 
en aquells primers moment, no hi havia mitjans de protecció, ni 
vacunes, ni quasi coneixement de la malaltia) i la de la seua família 
en uns moments d’enormes incerteses. 
Una decisió molt valenta que dóna el major significat a la condició 
de metge i més encara, a la de servei públic. 
Un exemple per a totes i tots que quedarà per a la història del nos-
tre municipi i que, esta medalla, vol reconèixer en nom de tot el 
poble de Picanya.

L’esforç solidari d’un poble
Este acte va servir també per a reconèixer el treball realitzat per 
diferents persones i col·lectius en la lluita, encara oberta, contra el 
maleït virus i posar en valor la solidaritat com a peça clau en la lluita 
contra les adversitats. 
Al llarg de l’acte, amb parlaments dels tinents d’Alcalde, Rosi Gonzá-
lez (infermera) i Guillem Tortosa (metge), i també del propi Alcalde 
Pepe Almenar es va destacar i reconéixer públicament el treball, 
en primer lloc, del personal del Centre de Salut per ser la nostra 
primera línia de defensa front al virus. També es va destacar l’esforç 
dels serveis públics municipals, de les forces i cosos de seguretat, 
de treballadores i treballador del comerç, de les empreses que 
presten serveis com ara neteja, recollida de fem, desinfeccions, de 
l’esforç de menuts i majors, del món escolar, del voluntariat per a 
cosir mascaretes i tants i tants altres fins a arribar a les persones 
que, també de forma responsable, hem pres la decissió de vacunar-
nos i protegir així tant la nostra vida com la de les persones que ens 
envolten.

El 27 de diciembre de 2020 
se administraba en España 

la primera vacuna contra la CO-
VID. Pocos días después arran-
caba la vacunación en nuestro 
pueblo de mano del personal del 
Centro de Salud. En febrero de 
2021 el contador de fallecidos 
por COVID en nuestro municipio 
se paraba en la terrible cifra de 
25. A la fecha de cierre de esta 
publicación, no se han vuelto a 
registrar fallecimientos vincula-
dos a la pandemia.
Contagios descontrolados tras 
las Navidades
No se han producido fallecimien-
tos a causa de la COVID-19 a pe-
sar de que las festividades navi-
deñas y la extensión de la varian-
te Ómicron (más contagiosa) ha 
llevado el número de contagios a 
cifras récord.
Así, mientras a finales de enero 
de 2021 el récord de casos diag-
nosticados en Picanya llegó a 
202, a finales de enero de 2022 
la cifra de positivos ha superado 
ampliamente los 700. Sin embar-
go mientras la ola post-navideña 
de 2021 dejó en nuestro muni-
cipio más de 10 fallecimientos y 

un elevado número de afeccio-
nes graves, en 2022 una cifra de 
contagios muy superior (más del 
triple) no ha provocado falleci-
miento alguno (datos a cierre de 
esta publicación) y los procesos 
infecciosos han generado sinto-
matologías mucho más leves.
Las vacunas funcionan 
y son seguras
Este cambio en el impacto de la 
pandemia solo puede ser expli-
cado por el efecto de las vacunas. 
En ese sentido, debemos desta-
car una vez más, el trabajo rea-
lizado por el personal del Centro 
de Salud de Picanya que lleva en 
campaña permanente de vacu-
nación más de un año. 
Así a las primeras dosis, siguie-
ron las segundas y ahora, las 
terceras. A los primeros grupos 
(personas mayores, con patolo-
gías previas, personal sanitario y 
esencial...) siguió la extensión del 
proceso de vacunación a todos 
los mayores de 18 años y, últi-
mamente, a toda la población en 
edad escolar. Un trabajo enorme 
que se suma al esfuerzo diario 
por atender al resto de pacientes 
dado que, hemos de recordar, 

que la pandemia no ha supues-
to que desaparezcan el resto de 
enfermedades, accidentes, revi-
siones, análisis, trámites admi-
nistrativos....
De nuevo: responsabilidad 
y prudencia
Es evidente que entre todos y to-
das cunde el cansancio y el has-
tío por la convivencia con el virus 
y sus consecuencias, pero no 
queda otro remedio que seguir 
apelando a la responsabilidad y 
la prudencia. Es necesario seguir 
cumpliendo con las medidas de 
autoprotección que son bien co-
nocidas. 
Ya sabemos que las vacunas no 
evitan el contagio, pero también 
sabemos que la distancia social, 
la mascarilla, la higiene de ma-
nos y el aireado de espacios, sí lo 
hacen.
Y también sabemos, porque así 
lo avalan los datos, que las vacu-
nas evitan las formas más graves 
de la covid: las hospitalizaciones, 
las UCI y, finalmente, las muer-
tes.
Seamos prudentes, pacientes y 
confiemos en la ciencia. 
No hay otro camino.

El crecimiento exponencial de contagios ya 
no se traduce en fallecimientos

Crisi sanitària

Acte de lliurament de la 
Medalla de la Vila

Proceso de vacunación en 
la Sala de Exposiciones

Fecha  Picanya Horta Sud C. Valenciana
26/12/21 138 4.731 48.271
29/12/21 153 7.305 59.253
03/01/22 220 8.692 85.666
09/01/22 311 12.393 124.239
12/01/22 345 13.461 139.926
16/01/22 485 15.436 161.890
19/01/22 523 14.910 166.033
23/01/22 713 18.941 202.834
26/01/22 740 20.808 215.974
30/01/22 724 19.831 203.537

(*) Las cifras indican los casos activos en los 
14 días anteriores a la fecha señalada. 

Casos detectados por prueba PCR
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milloren diferents trams locals de 
la xarxa de carril bici-vianants

El quiosco de la piscina  
cubierta se transforma 
en cafetería-restaurante
El Ayuntamiento construye un nuevo edificio 
destinado a ofrecer este servicio

En la zona del aparcamiento de la Piscina Cubierta se están 
desarrollando las obras para la construcción de un edifi-

cio destinado a acoger una cafetería-restaurante.
Este nuevo edificio, de unos 150 metros en una sola planta, sus-
tituye el anterior quiosco y será licitado en oferta pública una 
vez finalizadas las obras.
Esta nueva instalación también contará con una terraza y permi-
tirá ofrecer este servicio de cafetería-restaurante en una zona 
carente de este tipo de oferta.
Compensación de las plazas de aparcamiento
Las plazas de estacionamiento que desaparecen, en el aparca-
miento de la piscina, con la construcción de esta nueva instala-
ción serán compensadas en la calle adyacente que pasará a ser 
de un solo sentido con lo que se generará una nueva línea de 
aparcamiento en cordón.

Urbanisme

Com ja vam anunciar 
en esta publica-

ció la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i 
Mobilitat està duguent a terme 
al nostres poble les obres de 
construcció de l’Anell Verd Me-
tropolità. Una part d’este anell 
circula per trams ja preexistents 
(Polígon Alqueria de Moret, 
camí Poliesportiu...) i sobre es-
tos trams s’estan realitzant tre-
balls d’ampliació i millora.

Travessera de la Diputació
En estos dies han finalitzat les 
obres sobre el tram de carril 
bici-vianants pre-existent en la 
Travessera de la Diputació que, 
com ja hem indicat adés, ha es-
tat ampliat, renovat el seu ferm i 
millorada la senyalització.
També s’ha instal·lat nous ele-
ments de separació entre el 
carril bici i la part de la calçada 
dedicada al trànsit dels vehicles 
a motor.

Acto de presentación

Travessera de la Diputació

Proyecto de la nueva cafetería

Completada la renovació del tram  
de la Travessera de la Diputació

Renovación de las  
calles Vistabella y 
Corts Valencianes
Árboles y reasfaltado

A principio del mes de diciembre de 2021 fi-
nalizaron las obras de mejora en las calles 

Corts Valencianes y Vistabella.
Estas obras completan la intervención ya finali-
zada en la zona, en concreto, en las calles Sol y 
Josep Segrelles.
Los trabajos realizados han consistido en la 
completa renovación de la calzada, nueva seña-
lización horizontal y, en el caso de la calle Corts 
Valencianes el plantado de árboles. Cabe apun-
tar que Corts Valencianes era una de las pocas 
calles de Picanya que no tenía árboles, una si-
tuación que se corrije con estos trabajos recién 
finalizados. 

Finalizada la nueva  
serie de mejoras en los 
polígonos industriales
Ásfalto, señales, redes, jardinería...

Ya han finalizado las obras destinadas a mejo-
rar la competitividad de nuestros tres polí-

gonos industriales.
Tanto en Raga, como en Alqueria de Moret y el po-
lígono Taronja se han realizado obras de mejora 
del asfaltado, señalización, extensión de las redes 
de fibra óptica, mejoras de jardinería y también en 
materia de seguridad con la instalación de cámaras 
de control conectadas a la Policía Local.
Estas obras se han realizado gracias a la subvención 
concedida por el Instituto Valenciano de Competiti-
vidad Empresarial (IVACE), que depende de la Con-
selleria de Economía Sostenible de la Generalitat 
Valenciana.

La Generalitat Valenciana 
presentó en Picanya su guia 
para la rehabilitación urbana
Nuestro pueblo citado como ejemplo a seguir

El miércoles 22 de diciembre el Centro Cultural de Picanya aco-
gió la presentación de la Guía para el Agente Rehabilitador y el 

Agente Edificador publicada por la Generalitat Valenciana. Un docu-
mento destinado a clarificar el proceso y los recursos jurídicos a la hora 
de permitir a los Ayuntamientos ordenar y mejorar sus cascos urbanos 
mediante procesos de rehabilitación y colmatación de las zonas edifi-
cables no aprovechadas.
El acto contó con la presencia del Dtr. general de Urbanismo, Vicente 
Joaquín García i Nebot y del Alcalde de Picanya, Josep Almenar Nava-
rro así como los abogados urbanistas Amparo Baixauli González y Juan 
Gabriel Daudí que fueran los encargados de la explicación de la guía.
Picanya como ejemplo
Nuestro pueblo fue elegido para esta presentación por su condición 
de pionero en las actuaciones que ahora se promueven en muchos 
Ayuntamientos y por parte de la propia Consellería. Acciones como por 
ejemplo la instalación de ascensores en edificios antiguos, los procesos 
de peatonalización de espacios urbanos, el anillo verde periurbano y, 
últimamente, la actuación del Ayuntamiento como agente rehabilita-
dor en el ARRU que se está ejecutando en la actualidad en la zona de la 
Avda. Sta. Maria del Puig, Dr. Gómez Ferrer y Ramón y Cajal.
Ismael Boronat, Jefe del área de urbanismo y Bárbara López, Vicesecre-
taria, serían los encargados de explicar tanto el trabajo hecho desde el 
Ayuntamiento de Picanya como los proyectos de futuro previstos para 
los próximos años.

Vídeo disponible a:
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Reciclar té premi

Millores al clavegueram

Reducció del 95% de l’ICIO i del 50% de l’IBI
Les instal·lacions fotovoltaiques d’auto-con-

sum estan convertint-se en una alterna-
tiva per a la generació d’energia elèctrica.
Amb l’objectiu d’impulsar l’auto-consum i l’estalvi 
l’Ajuntament de Picanya ha decidit aprovar dife-
rents bonificacions fiscals en les seues normatives.
A partir de la publicació de la nova normativa en 
el BOP (principi 2022) l’Ajuntament de Picanya ofe-
rirà diferents rebaixes en el pagament d’impostos 
municipals a aquelles persones que realitzen obres 
d’instal·lació de plaques solar per a la generació 
d’electricitat.
Bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Comunment conegut com llicència d’obres, 
l’Ajuntament reduirà en un 95% la quota a abonar 
per les obres d’instal·lació de les plaques.
Reducció de l’IBI en un 50%
L’Ajuntament reduirà en un 50% el rebut de l’IBI 
de l’any següent al d’instal·lació de les plaques en 

vivendes. En el cas d’industries esta reducció serà 
del 25% (també en el rebut de l’IBI de l’any poste-
rior a la instal·lació).
En definitiva, passar-se a l’auto-consum energètic 
és una decisió molt encertada. Des de l’any 2010, 
el preu d’aquesta tecnologia ha disminuït quasi en 
un 70%, mentre que les factures de llum continuen 
creixent. A més, implica una major consciència i res-
pecte amb el medi ambient amb la producció d’una 
energia neta i lliure de generació de CO2.

L’Ajuntament bonifica la instal·lació 
de plaques solars per a la producció 
d’energia elèctrica

Guardó Viles en Flor 
any  2021

Picanya és el poble més menut 
dels distingits amb 4 flors d’honor 

L’EMTRE premia l’ús de l’eco-parc mòbil

Cantó dels carrers Bonavista i Dr. Herrero

El dijous 28 d’octubre, el nos-
tre poble, va rebre, com ja 

va passar en les edicions ante-
riors, la màxima distinció atorga-
da pel jurat del certamen “Viles 
en Flor” Comunitat Valenciana.
Picanya aconseguí la distinció de 
QUATRE FLORS D’HONOR. Este 
nivell de distinció sols fou assolit 
per poblacions com ara Gandia, 
Torrent i Alaquàs pel que Picanya 
és, clarament, el poble més me-
nut en aconseguir la més gran 
distinció.
L’Hort Villa Rosita, al nostre po-
ble, acollí l’acte de lliurament 
dels guardons “Viles en Flor”, una 
iniciativa d’ASFPLANT (Associació 
Professional de Flores, Plantes i 
Tecnologia Hortícola de la Comu-
nitat Valenciana) els objectius de 
la qual són promoure la protec-
ció, millora i posada en valor dels 
espais verds en els municipis de 
la Comunitat Valenciana i contri-
buir amb això a millorar la quali-
tat de vida dels seus habitants.

Més de 40 pobles participants
En esta 5a edició han estat més 
de 40 les poblacions que aspira-
ven a obtindre les prestigioses 
“Flors d’Honor”. Cal recordar que 
aquests guardons premien el pa-
trimoni vegetal i paisatgístic, el 
respecte pel medi ambient i la 
sostenibilitat vinculada als espais 
verds dels pobles participants.

Així, durant l’estiu, un jurat espe-
cialitzat visità cadascun dels mu-
nicipis que participen per a conéi-
xer els seus treballs en la millora, 
potenciació i ampliació dels es-
pais verds urbans, la seua gestió 
sostenible, l’educació ambiental 

i aconseguir la conscienciació  
ciutadana i la preservació dels en-
torns.
Des de Viles en Flor assenyalen 
que “treballen per a promou-
re una actuació real, conscient 
i a llarg termini en matèria 
d’enjardinament, medi ambient 
i millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants”. Unes ac-
cions que han estat premiades 
en esta 5a gala que ha comptat 
amb la presència del Secretari 
Autonòmic d’Agricultura i Des-
envolupament Rural, Roger Lla-
nes, i amb el Director General 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Antonio Quintana.

Màxima distinció, de nou,  
al certamen Viles en Flor

Medi ambient

Cada residuo en su sitio 
En las ubicaciones de Av. Sta. 

M. del Puig y C/ San Juan 
Bautista, durante todo 2022, como 
ya se hizo el año pasado, el EMTRE 
instalará un Eco-Parque móvil.  
¿Qué se pueden dejar 
en este Eco-Parque móvil?
Entre los elementos que se podrán 
depositar en esta instalación itine-
rante están residuos de aparatos 
electrónicos (RAAE), pequeños 
aparatos eléctricos, móviles y car-
gadores,  juguetes electrónicos,  
óleos de motor, pantallas,  tubos 

fluorescentes, tóners y cartuchos 
de impresora neumáticos, cápsu-
las de café, cintas magnéticas, CD 
y DVD, bombillas, pilas, termóme-
tros, aerosoles, productos de lim-
pieza, envases peligrosos de metal, 
disolventes, pinturas, baterías...

Fecha  Lugar
27 a 29 enero Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
21 a 23 febrero Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)
28 a 30 marzo Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
25 a 27 abril  Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)
23 a 25 mayo Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
16 a 22 junio  Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)
01 a 03 septiembre Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
29 sept. a 1 oct. Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)
24 a 26 octubre Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
21 a 23 noviembre Sant Joan Baptista (zona aparcamiento)
19 a 21 diciembre Avda. Santa Maria del Puig - C/ Senyera
Jueves y viernes de 10.00 a 14.00h y 16.00 a 19.00h y sábado de 10.00 a 14.00h

ECO-PARC MÓVIL
CALENDARIO 2022

Eco-parc móvil una vez al mes

961 591 448
Servicio gratuito

Tf. recogida voluminosos

La nostra veïna Iris Blasco fou 
la guanyadora, el passat 

desembre, d’una de les bicicle-
tes sortejades per l’EMTRE entre 
els usuaris dels Eco-Parcs mòbils 
instal·lats a Picanya. 
Al 2022, el sorteig entre els usua-
ris dels ecoparcs se substituirà per 
descomptes en la taxa TAMER, que 
la ciutadania i les activitats econò-
miques de València i la seua àrea 
metropolitana paguem pel trac-
tament i la valorització dels resi-
dus urbans. Per a obtindre estos 
descomptes, cal tindre instal·lada 
al telèfon mòbil l’aplicació EMTRE 

i utilitzar-la per a registrar-se als 
ecoparcs fixos i mòbils de l’àrea 
metropolitana, amb les dades que 
figuren al rebut de l’aigua del nos-
tre domicili.

El clavegueram dels trams del carrer Bonavista entre Av. Jaume I i Dr. 
Herrero i el d’este mateix carrer entre l’esmentada Bonavista i el 

carrer Colon ha estat objecte d’una notable intervenció de millora.
En concret s’ha procedit a la substitució d’estos dos trams de la xarxa pú-
blica de clavegueram i recol·locació de les canonades per tal de millorar 
les inclinacions de les canonades i afavorir una millor evacuació dels resi-
dus. Estes obres s’han realitzat abans d’abordar els treballs de reasfaltat 
de tot el carrer Bonavista i d’este tram del carrer Dr. Herrero.
La realització d’estes obres ha suposat el canvi de la direcció del trànsit 
de vehicles pel carrer Sant Pasqual que ha passat a ser de circulació sud-
nord, és a dir, des de Jaume I a Ricard Capella.

Iris Blasco

Vídeo disponible a:

Participen més de 
40 pobles i ciutats 
de la tota la Comu-
nitat Valenciana. 

Participació

Zona de les obres
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10.000 € para ayudar a 
las víctimas del volcán
Resulta la convocatoria de ayudas a coo-
peración con ONG de ayuda al desarrollo

Deu anys d’Art al Carrer
El cartell d’esta edició està dissenyat per 
l’artista picanyera Clara-Iris Ramos

Vivienda incendiada 
por el volcán

Responsabilitat social

Los servicios municipales  
desenredan la maraña administrativa 
de la residencia de mayores
Las obras para la finalización, a cargo de una nueva  
empresa concesionaria, arrancan en los próximos meses 

El enredo judicial y burocrá-
tico toca a su fin. Después 

de un sinfín de complicaciones 
que han ido desde la quiebra y 
desaparición de la empresa ges-
tora del proyecto, los problemas 
generados por los cambios nor-
mativos y, finalmente, la judicia-
lización de todo el proceso por 
parte de los diferentes acreedo-
res de la desaparecida empre-
sa concesionaria, finalmente, 
en este 2022 arrancan las obras 
para la puesta en marcha de la 
residencia de mayores y centro 
de día de la salida hacia Torrent. 
Una trayectoria de dificultades 
administrativas, legislativas, ju-

diciales... que, a base de trabajo 
constante, los servicios munici-
pales han conseguido desenma-
rañar.
Dificultades sobre dificultades
La historia de esta instalación 
arranca con la adjudación a una 
empresa de la concesión para 
construir y explotar una resi-
dencia y centro de día. Cuando 
la construcción estaba en su 
fase final la empresa quebró y 
desapareció dejando tras de 
sí toda una serie de procesos 
abiertos que, sumados a la cri-
sis económica, complicaron de 
forma muy notable la viabilidad 
del proyecto.

Resolver el embrollo 
Desde la quiebra de la empresa  
los servicios municipales se cen-
traron en la búsqueda de una 
solución que pasaba por, por un 
lado conseguir una nueva empre-
sa gestora y, por otro lado, conse-
guir la resolución de los diferen-
tes procesos judiciales abiertos. 
Finalmente el juzgado de 1a ins-
tancia num. 4 de Torrent ha ad-
mitido la empresa propuesta por 
el Ayuntamiento que, ahora ya 
con nueva licencia de actividad 
y nueva licencia de obras ya con-
cedidas tiene prevista la finaliza-
ción del proyecto y su puesta en 
marcha en este año 2022.

Un extenso programa de actividades alrededor del 25 N día in-
ternacional contra la violencia de género

Flores en recuerdo de las víctimas  
de la violencia machista

Como en años an-
teriores y 

coindicendo con la fecha del 
25 de noviembre, día interna-
cional por la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, 
desde el Ayuntamiento de Pi-
canya y con la colaboración de 
diferentes asociaciones y enti-
dades de nuestro municipio se 
organizó un extenso programa 

de talleres, charlas, acciones... 
destinadas a continuar avan-
zando en el difícil camino para 
acabar con la violencia ma-
chista y siempre adaptadas a 
la realidad marcada por la cri-
sis sanitaria.
25 de noviembre
El mismo día 25 de noviem-
bre la Plaza del Ayuntamiento 
volvió a ser punto de reunión 

para el acto de repulsa de la 
violencia de género y home-
naje a las víctimas. Después de 
un primer manifiesto diferen-
tes representantes del mundo 
educativo y social de nuestro 
pueblo se leyeron uno por uno 
los nombres de las víctimas 
en el año 2021. Unas flores de 
tela y un minuto de silencio 
completaron el homenaje.

Concentración en recuerdo de las 
víctimas de violencia machista

Vídeo disponible a:

El Ayuntamiento de Sub-
venciones ha aprobado, 

a propuesta del Consell Munici-
pal de Solidaritat, el programa 
de ayudas para la realización 
de actuaciones en cooperación 
con países en vías de desarrollo 
y proyectos del cuarto mundo. 
En concreto se han aprobado 
ayudas a proyectos de las ONG:  
Acción sin Fronteras, ADECOI 
(Asociación para el desarrollo y 
cooperación con Iberoamérica, 
Solidaridad Valenciana, Manos 
unidas, Thala Xirivella, AADISA 
(Asociación de Ayuda al Dismi-
nuido Psíquico de Alfafar) en 
materias que van desde pro-
yectos de microempresas para 
mujeres, a programas relacio-
nados con la infancia y la juven-
tud, proyectos de promoción 
de la salud, ayuda a colectivos 
con diversidad funcional, a per-
sonas refugiadas o migrantes, 
capacitación profesional, ayu-

da a la alimentación e incluso 
programas de lucha contra los 
efectos de la COVID en paises 
en vías de desarrollo.
La información completa de las 
ayudas concedidas puede ser 
consultada en la web munici-
pal: www.picanya.org 
El volcán de La Palma
En tres meses de erupción, el 
volcán de la isla canaria de La 
Plama ha devorado más de 
1.000 hectàreas (muchas de 
ellas zonas de cultivo) y destrui-
do más de 1.600 edificaciones. 
Unos daños que han afecto gra-
vemente a la vida de más de 
2.000 personas. 
Ante esta dramática situación 
el Ayuntamiento de Picanya de-
cidió la aportación de una ayu-
da especial de emergencia para 
las personas afectadas. El im-
porte de la ayuda aprobada es 
de 10.000 euros y se gestionará 
a través del cabildo de la isla.

El certamen artístic “Art al 
carrer” arriba al seu ani-

versari. El nostre poble completa 
10 anys tot i reivindicant el paper 
de la dona des dels balcons. 
La ja tradicional mostra “Art al ca-
rrer” impulsada per l’associació 
local Dones de Picanya afronta 
un desé aniversari amb un intens 
programa d’activitats pensades 
amb la màxima il·lusió tot i, com 
cal, amb l’extricte compliment 
dels protocols que marca l’actual 
situació sanitària. 
A partir del 26 de febrer i fins al 
21 de març els balcons del cen-
tre històric del nostre poble pen-
jaran llenços realitzats per dife-
rents col·lectius educatius, des 
d’escoletes a universdats, i tam-
bé obres d’artistes individuals 
(locals i de fora del nostre muni-
cipi) que se sumen a la iniciativa.
Un cartell molt especial
Una de les novetats d’enguany 
està en el cartell, creat per la 
il·lustradora picanyera Clara-Iris 
Ramos. Clara-Iris Ramos, a més 
de dona picanyera establida ja fa 
anys a Barcelona, és il·lustradora i 
grafista. Ha rebut, al desembre de 
2021, el premi General APIM (As-
sociació Professional Il·lustradors 
de Madrid) pel llibre “Gallines” 
i va formar part del jurat en el 
premi nacional d’Il·lustració en 

2019. Treballa habitualment amb 
diferents mitjans de comunicació 
i iniciatives culturals de contingut 
social (cooperatives, associacio-
nisme…).

En este cartells dels 10 anys de 
l’Art al Carrer Clara-Iris Ramos 
ha volgut plasmar l’essència de 
l’Art al Carrer i de l’associació Do-
nes de Picanya. En l’obra veiem 
reflectides a veïnes, veïns, artis-
tes... tot i compartint un treball 
col·lectiu que fa possible cada 
edició d’esta iniciativa cultural i 
reivindicativa on es barreja art i 
feminisme.

Edificio de la 
residencia
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Cultura i patrimoni

L’Hort de les Palmes i el Motor 
de Giner passen a ser patrimoni 
del poble de Picanya
L’Ajuntament tanca el procés  
de compra dels dos immobles històrics  

L’Ajuntament de Picanya ha 
aprovat els darrers tràmits 

per a completar la compra dels 
edificis de l’Hort de les Palmes i 
el Motor de Giner.
Després d’una llarga negocia-
ció, finalment, la família pro-
pietària tant de l’Hort com del 
Motor ha acceptat la venda 
dels dos immobles que, en 
breu, passaran a formar part 
del patrimoni públic del nostre 
municipi.
Edificis històrics
Els dos edificils, tant l’edifici 
principal, com el Motor, for-

men part del conjunt històric 
de l’Hort de les Palmes. Este 
Hort, que podem situar cap a la 
meitat del segle XIX és el més 
septemtrional dels localitzats al 
nostre terme municipal.
A l’edifici principal destaquen 
els dos torreons de l’habitatge 
destinats als propietaris i un se-
gon cos destinat als hostatgers.
El motor de Giner, tot i que 
històricament, no pertanyia a 
l’Hort de les Palmes sí era el 
motor que, des de les afores 
del nucli urbà de Picanya, abas-
tia d’aigua l’explotació agrícola.

Rehabilitació i posada en servei
Una volta es complete el procés 
de compra, i en el moment es 
dispose dels necessaris mitjans, 
l’objectiu és garantir la conser-
vació i manteniment dels dos 
edificis i la seua rehabilitació per 
tal de formar part dels recursos 
sòcio-culturals del nostre poble.

Hort de les Palmes

Motor de Giner

El Centre Cultural millora 
durant el paró pandèmic
Substitució de la cafeteria per un nou hall, 
nous lavabos i nou vestidor en planta baixa

Nou hall del Centre Cultural

Per primera vegada en la història se celebraren dues exaltacions

Beatriz i Andrea, Falleres Majors 
d’unes falles renovades

Amb les cendres de les 
falles d’octubre 

acabades d’apagar, arrancaren ja, 
els actes de les Falles 2022, les 
Falles que, esperem, puguen cele-
brar-se en un entorn de la màxima 
normalitat.
Doble Exaltació
En concret, el cap de setmana del 
27 i 28 de novembre tingué lloc la 
Solemne Exaltació de les Falleres 

Majors i les seues Corts d’Honor. 
Per tal de minimitzar riscos rela-
cionats amb l’actual crisi sanitària 
la Junta Local Fallera de Picanya 
prengué la decissió d’organizar 
dos actes diferenciats al Centre 
Cultural de Picanya. Este fet mai 
havia passat en la història de les 
falles picanyeres.
El dissabte 27 tingué lloc 
l’Exaltació de Beatriz Martínez 

Tarazona com a Fallera Major de 
Picanya. A l’endemà el diumenge 
28, se celebrà l’Exaltació d’Andrea 
Muñoz Palacios com a Fallera Ma-
jor Infantil. Dos actes, carregats 
d’emoció que marquen l’eixida 
de les falles 2022, unes falles que 
busquen recuperar la tan desitja-
da normalitat i que les celebra-
cions tornen al camí que la pan-
dèmia ja ha trencat durant 2 anys.

Beatriz Martínez, Fallera Major Andrea Muñoz, Fallera Major Inf.

Vídeo disponible a:

Les Falles de 2020 celebrades en octubre 
Les Falles mai imaginades

Falla Barri del Carme

Vídeos disponibles a:

Que les Falles són un exercici de creació i imaginació ho sa-
bem bé tots els valencians i valencianes, que una pan-

dèmia mundial obligara a la seua suspensió i s’acabaren celebrant 
en octubre, estava molt lluny de les imaginacions més agossarades 
però... en este octubre de 2021 (del 8 al 12) el nostre poble celebrà 
les ajornades falles de 2020.
Amb un programa reduït i, per damunt de tot, molt pendent de la 
seguretat sanitària, les quatre comissions falleres del nostre poble, 
amb la Junta Local al capdavant, van fer un gran esforç per a traure 
endavant els principals actes fallers i completar el cicle faller que, de 
forma tan sobtada, es va trencar l’11 de març de 2020. 

Premis falles 2020
Premis Falles Infantils
Enginy i gràcia: 
Falla Sta. M. del Puig
1r Premi: Falla Sta. M. del Puig
2n Premi: Falla Barri del Carme
3r Premi: Falla Pl. País Valencià
4t Premi: Falla Vistabella

Premis Falles Grans
Enginy i gràcia: 
Falla Pl. País Valencià
1r Premi: Falla Barri del Carme
2n Premi: Falla Pl. País Valencià
3r Premi: Falla Vistabella
4t Premi: Falla Sta. M. del Puig

Reis MagsAmb el pas del temps, 
els lavabos i vesti-

dors del Centre Cultural, situats 
en soterranis, havien quedat ob-
solets. Les noves necessitats, les 
noves normatives, plantejaven 
la necessitat d’una actualització. 
Transformació de l’espai
La solució triada, l’única via-
ble, ha estat la transformació 
de l’espai que abans ocupava la 
cafeteria (un servei que es pot 
trobar en fins a cinc locals pràc-
ticament en la mateixa plaça) i 
construir dos nous lavabos per-
fectament adaptats en quant a 
condicions de seguretat i acces-
sibilitat.
La intervenció també ha signifi-
cat la construcció d’un nou vesti-
dor polivalent.
Estes obres també han permés 
resoldre el problema de conne-
xió dels lavabos amb la xarxa de 
clavegueram.

Si al 2021 Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient van saludar a 
les xiquetes i els xiquets amb 
vídeos personalitzats, enguany 
menudes i menuts han pogut 
disfrutar de la presència en di-
recte de Melcior, Gaspar i Bal-
tasar.
Amb cita prèvia més de 1.200 
persones van passar de forma 
molt ordenada i sense cues ni 
esperes, per a saludar als Reis 
i fer-se la corresponent foto 
abans de tornar a casa a espe-
rar el màgic matí del 6 de gener. 
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Esports

1.006 atletes completen la 
28a Quarta i Mitja Marató

Rubén Iranzo debuta  
en 1a divisió

Quedà ajornada l’any passat

El 8 de gener també jugà al Santiago Bernabeu

En mig de les restriccions 
marcades per la pandèmia 

generada pel virus COVID19, i que 
van incloure esforços tan destaca-
bles com el repartiment anticipat 
de dorsals, este passat diumenge 19 
de desembre es va celebrar la 28a 
Quarta i Mitja Marató després de la 
suspensió de l’any passat. 
Tot i que l’oratge anunciava pluja al 
final la climatologia va respectar la 
cursa i fins i tot, per moments, va 
lluir el sol.
Finalment foren més de 1.000 els 
atletes (595 a la Quarta i 411 a la 
Mitja) que van completar els dos re-
correguts d’esta prova plena de dua-
litats: dos recorreguts, dos pobles 
i dos clubs organitzadors, el club 
Camesllargues de Picanya i el C.A. 
Paiporta amb la col·laboració dels 
Ajuntaments de Picanya i Paiporta.

El jove futbolista picanyer Rubén Iranzo fa un nou, i enorme, 
pas en la seua brillant trajectòria i el passat dilluns 20 de 

desembre, va disputar els seus primers minuts en la màxima cate-
goria del futbol espanyol.
El derbi, davant el Llevant, fou el partit marcat per al seu debut.
José Bordalás, entrenador del València CF, li va manar calfar a 
l’inici de la segona part, i amb el 2-2 en el marcador, li va donar 
l’oportunitat de substituir a Cristiano Piccini en el minut 72. De fet, 
el gol de la remuntada valencianista arrancà de les seues botes, 
amb una recuperació des del lateral dret -posició poc habitual per 
al picanyer- que acabà amb una passada que va finalitzar en el gol 
de Carlos Soler.
Un jugador excepcional
Ruben Iranzo (“Rubo”) es caracteritza per l’elegància en l’eixida de 
pilota i l’efectivitat al tall sobre la gespa. La seua jerarquia li ha anat 
acompanyant durant els seus anys de formació ha estat capità en 
tots els equips en els quals ha participat en l’Acadèmia del VCF.
També habitual en les inferiors de la selecció espanyola, i, en este 
mateix any 2022, el 8 de gener, també prengué part en el partit 
que enfrontà al València CF i el Reial Madrid a l’estadi Santiago 
Bernabeu de LaLiga.

Eixida de la prova

Rubén Iranzo en el moment 
d’eixir al camp contra el Llevant

[Viene de la página 1]
Paradójicamente, el parón por la pandemia 
también ha permitido mejoras 
Sí, la falta de programación, por ejemplo en 
el Centro Cultural, ha permitido afrontar, en 
las mejores condiciones, la transformación 
de la zona de acceso. Este espacio se ha 
renovado por completo con un nuevo ves-
tíbulo, un vestuario y, lo fundamental, dos 
lavabos adaptados que resuelven el proble-
ma que planteaba el acceso a los anteriores. 
En la Casa de la Cultura también se aprove-
chó el tiempo sin uso para realizar mejoras 
en diferentes aulas y espacios.
En el Polideportivo, el tiempo en el que no 
se permitía el uso de los vestuarios se apro-
vechó para su mejora.
Una instalación, la del Polideportivo que ha 
visto crecer sus opciones deportivas con el 
nuevo campo de rugby, inaugurado en este 
2021 y homologado para competiciones del 
más alto nivel.
Y más allá de las obras... ¿qué se puede des-
tacar del trabajo realizado en este 2021?
En estos tiempos tan marcados por los te-
mas sanitarios creo que es muy importante 
destacar el acuerdo alcanzado con las far-
macias de Picanya, que se puso en marcha 
en enero de este pasado 2021. Nos ha per-
mitido disponer de servicio de farmacia de 
lunes a viernes en horario de 8.00 a 22.00h 
y los sábados de 8.00 a 21.00h una gran me-
jora respecto de la situación anterior.
Dos nuevos servicios que me gustaría des-
tacar son, por un lado, la puesta en marcha 

de la oficina de 
atención al consu-
midor y por otro el 
servicio de asesora-
miento jurídico. No 
existían en nuestro 
municipio y, desde 
su arranque, están 
prestando un gran 
servicio a aquellas 
personas que quie-
ren aclarar dudas o 
iniciar determina-
dos procedimientos 

de reclamación de derechos. Son dos servi-
cios clave y se ofrecen de forma gratuita de 
manera que cumplen una gran función so-
cial permitiendo el acceso a personas que, 
de otra manera, no podrían disponer de 
este tipo de ayuda y asesoramiento.
También ha sido muy importante el esfuer-
zo para adaptar determinados servicios a la 
situación sanitaria. Servicios como el área 
de cultura o deportes han tenido que buscar 
soluciones para poder sacar adelante sus 
programaciones. Así hemos visto desde las 
actividades deportivas para mayores tras-
ladadas al aire libre, hasta una celebración 
de Reyes Magos, o conciertos y actuaciones, 
con cita previa y asignación de asientos.
La propia atención del Ayuntamiento ha te-
nido que adaptarse. En ningún momento 
de la pandemia, ningún servicio municipal 
básico ha cerrado o dejado de atender en 
persona, pero sí se ha hecho un gran trabajo 
para agilizar las gestiones on-line o facilitar 
la solicitud cita previa para evitar esperas y 
acumulación de personas.
Se cerró 2021 con la noticia del acuerdo 
para la compra de l’Hort de les Palmes y el 
Motor de Giner. ¿Qué valoración hace? 
Muy positiva, han sido muchos años de 
negociaciones pero finalmente la familia 
propietaria ha aceptado la oferta del Ayun-
tamiento. Entendemos que estos edificios 
forman parte de la memoria y la identidad 
de nuestro pueblo y ahora, además, serán 
patrimonio público de picanyeras y picanye-
ros. Su destino final será, primero realizar 
la evaluación técnica de su estado para su 
posterior rehabilitación y adecuación como 
espacios socio culturales multiusos. 
Un pueblo no se acaba nunca, y un virus 
puede hacer que todo sea mucho más com-
plicado pero no por eso vamos a parar o 
conformarnos. 
Debemos seguir trabajando para avanzar 
como pueblo y como sociedad y mejorar la 
calidad de vida de vecinos y vecinas. 

Realizaciones 2021

Renovació del 
C/ del Sol

Millores als  
polígons industrials

Renovació d’espais a 
la Casa de la Cultura

Millores a la Travessera 
de la Diputació

Nou camp de rugbi

Millores en la xarxa 
de carril bici

“El servicio de  
asistencia jurídica y 
la oficina de aten-
ción al cosumidor, 

son nuevos servicios 
gratuitos que cum-
plen una gran fun-

ción social.”

Activitats per a  
majors a l’aire lliure

Mesures de prevenció del 
contagi de la COVID 19

Sostenibilitat

Una samarreta  
més sostenible

Per primera vegada en 28 
edicions la samarreta que es 
regala als participants estava 
feta amb un nou material  ela-
borat amb polièster obtingut 
íntegrament del reciclatge de 
botelles de plàstic usades.


