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En marxa les obres de finalització 
de la residència de persones majors
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Tal com estava previst ja es-
tan en marxa les obres 

per a la finalització de la residència 
i centre de dia situada en l’eixida 
de la carretera cap a Torrent.
Estes obres finals estan sent exe-
cutades per la Unió d’Empreses 
Cobra-Servitria per a l’empresa 
concesionària final del projecte, 
la companyia valenciana Solimar.
Esta empresa és una entitat de-
dicada a la gestió integral de 
més de 1.200 places per tota la 
Comunitat Valenciana, de llarga 
experiència, i amb centres ja en 
funcionament a les comarques 
valencianes de la Ribera Alta, La 
Ribera Baixa, L´Horta Sud, La Sa-
for i la Vall d’Albaida.
Prop de 8.000 m2 de serveis
En total, amb estes obres, seran 
reformats 7.268,54m2 per a gene-
rar una moderna instal·lació com-
pletament adequada a les noves 
exigències del sector i que oferirà 
un total de 93 habitacions, 140 
llits i 25 places de centre de dia.
En estes importants obres tam-
bé s’intervindrà per a completar 
l’enjardinament previst de tota 
esta zona. Un nou espai verd, de 
gran tamany i de disseny modern 
i obert que se sumarà a l’extensa 
xarxa de jardins del nostre poble 
donat que prestarà servei tant a 
les persones usuàries de la resi-
dència com al públic en general.

El final d’un procés 
extremadament complicat
Estes obres, que ara avancen a bon 
ritme, suposen el final de l’embolic 

judicial i burocràtic en el que s’havia 
vist abocada esta instal·lació i que 
tocà a la seua fi amb l’admissió per 
part del jutjat número 4 de Torrent 
tant de la solució administrativa 

com de l’empresa proposada per 
l’Ajuntament de Picanya que, amb 
nova llicència d’activitat i nova lli-
cència d’obres ja concedides, té 
prevista la finalització del projecte 
i la seua posada en marxa a finals 
d’este mateix any 2022.
Una solució que ha arribat després 
d’una infinitat de complicacions 
que han anat des de la fallida i de-
saparició de l’empresa gestora del 
projecte, els problemes generats 
pels canvis normatius i, finalment, 
la judicialització de tot el procés 
per part dels diferents creditors de 
la desapareguda empresa conces-
sionària.
Una trajectòria de dificultats admi-
nistratives, legislatives, judicials... 
que els serveis municipals han 
aconseguit resoldre gràcies a un 
treball permanent des de la falli-
da de l’empresa gestora designa-
da inicialment. A partir d’eixe mo-
ment el personal tècnic municipal 
de diferents àrees es va centrar en 
la cerca d’una solució que passava 
per, d’una banda, trobar una nova 
empresa gestora i, d’altra banda, 
aconseguir el tancament dels dife-
rents processos judicials oberts.
Tot este important treball final-
ment ha donat els seus fruits i des-
prés d’una aturada realment molt 
llarga, el projecte, veu ara, el camí 
final per a la seua posada en marxa 
al servei de la nostra ciutadania.

Projecte Residència Persones Majors i Centre de Dia

“En total es 
reformen 

7.268,54m2 per 
a generar una 

instal·lació que 
oferirà un total 
de 93 habita-

cions, 140 llits i 
25 places de  

centre de dia. 
També es com-
pletarà la jar-
dineria de la 

zona.”

La solució als processos judicials i dificultats administratives per part del serveis  
municipals permet abordar la posada en funcionament de la instal·lació
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Ajudes al lloguer 
d’habitatge per a 
persones joves
Ajudes de 250 euros al mes 
durant 2 anys per a perso-
nes menors de 35 anys
Fins al 31 d’octubre de 2022 està obert 

el termini per a la sol·licitud de les 
ajudes al lloguer d’habitatge per a joves que 
anualment convoca la Conselleria d’Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica de la Genera-
litat Valenciana. Estes ajudes estan 

destinades a persones menors de 
35 anys i tenen una quantia de 
250 euros al mes durant 2 anys.
Informació i assessorament
L’oficina municipal d’habitatge 
de l’Ajuntament de Picanya 

ofereix informació i complet as-
sessorament per a la tramitació 

d’estes ajudes.

La llamada “Brecha digital” 
pone sobre la mesa las 

dificultades que plantea el uso de 
las nuevas tecnologías especial-
mente en determinados ámbitos.
En concreto, la relación con la ad-
ministración pública, puede com-
plicarse a la hora de tener que 
hacer uso, obligatoriamente, de 
determinados recursos: firma di-
gital, presentación de documen-
tación, obtención de certificats, 
justificantes, información, citas 
previas.. y en ese sentido desde 
diferentes servicios municipales 
se ofrece información y ayuda 
para resolver las dificultades que 
el uso de estos recursos puedan 
plantear.
Servicio DIGA’M
El Servicio DIGA’M del Ayunta-
miento de Picanya (y también 
otros) ofrece, desde hace ya 
mucho tiempo, asesoramiento y 
soluciones a las dificultades que 
puedan surgir en la relación, a tra-
vés de medios electrónicos, entre 
la ciudadanía y las diferentes ad-
ministraciones. 
Desde este servicio, con atención 
personal mañanas y tardes, se 

ofrece asesoramiento y solucio-
nes en materias como:
1. Explicación obtención y descar-
ga de certificados digitales:
a. Persona física
b. Persona jurídica
2. Credenciales para la habilita-
ción específica en la tramitación 
telemática de:
a) Ayudas de alquiler
b) Inscripción en el Registro de 
Demanda de Vivienda
3. Presentación de documenta-
ción dirigida a otros organismos 
públicos
4. Explicación del programa de 
gestión deportiva.
5. Explicación del funcionamiento 
de la Sede Electrónica municipal
Formación
También, desde los diferentes 
servicios municipales (Formación 
de personas adultas, Desarrollo 
Local, Biblioteca...) se han orga-
nizado y está previsto volver a 
organizar cursos formativos que 
abordan temas como por ejem-
plo todo lo relacionado con fir-
mas electrónicas, gestión de aso-
ciaciones, seguridad en internet, 
control parental, etc...

Sala d’estudi de la 
Biblioteca

La Biblioteca ofereix més 
de 600 hores d’estudi 

Divendres Joves a la Sala d’Exposicions 

Des de l’Ajuntament es 
torna a posar en 

marxa una nova programació 
d’activitats adreçades a joves 
de més de 14 anys. Del  29 
d’abril al 18 de novembre la 
Sala d’Exposicions (de 22.00 
a 24.00h) acull tot un seguit 
de divertits tallers destinats a 
passar el temps d’una forma 
creativa i en la millor compan-
yia.
La inscripció es pot tramitar de 
forma gratuïta a la Biblioteca i 
Centre d’Estudi a la Pl. Major 
durant la mateixa setmana de 
celebració de l’activitat.
PROGRAMACIÓ PENDENT:
Divendres 16 setembre
CUINA SUSHI
Cuinarem “sushi” que després 
podrem degustar.
La paraula sushi ve de dos vo-
cables japonesos. El seu, que 

significa vinagre, i shi, que ve de 
meshi, arròs.
(20 participants màx.)
Divendres  14 octubre
JOCS DE TAULA
Els jocs de taula estan presents 
en la nostra vida des de la infàn-
cia, i conforme ens anem fent 
majors segueixen presents en el 
nostre temps d’oci. 
Amb aquest taller ens divertirem 
jugant a “fallera calavera”, “Si, 
Senyor Oscuro”, “Dixit, Ciuda-
delas, Munchkin, “los hombres 
lobos de Castronegro”, etc
Divendres 28 octubre
PASSATGE DEL TERROR 
Aranyes gegants, fantasmes, 
taüts, quadres i fotos fúnebres, 
carabasses halloween, gats i 
mussols tètrics, guirlandas de 
ratapenades i esquelets, teran-
yines, assassinats… tot per a 
disfrutar una nit de por!

Divendres 18 novembre
COSPLAY
Amb l’ús de disfresses i acces-
soris crearem representacions 
dels nostres personatges favo-
rits de fantasia.

Murder party, escape room, k-pop, sushi, cosplay... 
tallers per a disfrutar en la millor companyia
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Tal com ha fet tot els anys, 
excepte en els moments 

de màxima dificultat per la pan-
dèmia, i des que fou inaugurat el 
nou edifici, la Biblioteca i Centre 
d’Estudi de Picanya tornà a am-
pliar el seu horari i ofereix una ex-
tensió horària destinada a que els 
i les estudiants puguen preparar 
de la millor manera els exàmens 
de final de curs.
En esta ocasió la Biblioteca i Cen-
tre d’Estudi de Picanya obri en-
tre el 2 de maig i el 23 de juny 
tot i oferint un total de 602 ho-
res d’obertura, amb 230 hores 
d’horari estés per a estudiants. 
Més horari 
L’horari específic per a estu-
diants és de dilluns a divendres 

de 20.00h a 01.00h i dissabtes 
de 16.00h fins a 21.00h a es-
tos 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 nostra biblioteca ofereix un 
total de 78 hores d’obertura a la 
setmana.
L’horari més extens
D’esta manera la nostra Biblioteca 
i Centre d’Estudi ofereix un dels 
horaris més extensos dels oferits 
per les biblioteques públiques del 
nostre entorn i el més extens si el 
comparem amb poblacions de ta-
many similar al de Picanya.

Del 2 de maig al 23 de juny

Exposició  
“No em toques  
  el whatsapp”
El hall del Pavelló Esportiu Municipal acollí 

l’exposició “No em toques el Whatsapp”, 
una iniciativa de l’Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ) que es va iniciar en 2015 i que es va reno-
vant any rere any, encara que amb un objectiu 
que no varia: conscienciar a adolescents i joves 
d’entre 12 i 30 anys sobre el greu problema de la 
violència de gènere.
La mostra, composta per una vintena de panells, 
fa un recorregut per diversos aspectes de la vio-
lència masclista a través de textos i fotografies 
procedents dels concursos portats a terme per 
l’IVAJ de manera anual.

Exposició al  
Pavelló Municipal

Brecha digital

Problemas con la admi-
nistración electrónica? 
Te ayudamos
Asesoramiento a la hora  
de resolver las dificulta-
des en la relación elec-
trónica con la administra-
ción pública

El 2 d’abril, tornà a arrancar 
la campanya Horta Neta. 

Tota una sèrie d’activitats que 
tenen com a objectiu ampliar 
el coneixement mediambien-
tal dels/de les joves i millorar 
i conservar el medi ambient. 
Cada cap de setmana es realit-
za una activitat diferent en els 
municipis que han participat en 
la campanya, des d’una passe-
jada pel barranc del Carraixet a 
Moncada fins a fer senderisme 

a la llum de la lluna al paratge 
“El Tello” de Picassent.
Les activitats s’emmarquen dins 
de tres Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS); el nú-
mero 13, Acció Climàtica; el 14, 
Vida Submarina i el 15, Vida Te-
rrestre. La Xarxa JOVES.NET està 
implicada en la lluita contra el 
canvi climàtic i la conscienciació 
als/les joves dels estils de vida 
més respectuosos amb el medi 
ambient.

Programa d’activitats a 
l’aire lliure per a joves 
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Habitatge

Firma del convenio

El vicepresidente segundo 
de la Generalitat Valen-

ciana y Consejero de vivienda y 
arquitectura bioclimática Héc-
tor Illueca y el Alcalde de Pi-
canya Pepe Almenar firmaron 
el pasado lunes 30 de mayo 
el convenio para la puesta en 
marcha de una oficina “Xaloc” 
de vivienda  y rehabilitación 
en nuestro pueblo.
Oficina Xaloc
Las oficinas “Xaloc” son una 
apuesta de la Generalitat Va-
lenciana para reforzar la cola-
boración entre esta entidad y 
las administraciones locales, 
las más próximas a la ciudada-
nía. Con este nuevo servicio los 
habitantes de Picanya tendrán 
un acceso más próximo a la 
información de la Consellería, 
consiguiendo una gestión más 
eficaz, próxima y una mayor 
agilidad en la tramitación de 
recursos, ayudas... Esta nueva 

oficina “Xaloc” ofrecerá infor-
mación y asesoramiento en 
materia de vivienda, rehabili-
tación y regeneración urbana; 
colaborará en la tramitación 
y gestión de ayudas; asesora-
rá en actuaciones financiadas 
con fondos europeos;  co-
laborará en las actuaciones 
orientadas a la ampliación del 
parque público de vivienda; y 
prestará mediación a las per-
sonas usuarias de una vivien-
da que se hayan visto o previ-
siblemente se vean privadas 
de ella como consecuencia del 
impago de sus deudas o por su 
situación de vulnerabilidad.
Visita a los trabajos de rehabi-
litación ARRUR
Después de la reunión, el vice-
presidente y el Alcalde han vi-
sitado la zona donde se llevará 
a cabo la actuación, en el mar-
co del programa de fomento 
de la regeneración urbana y 

rural (ARRUR) de los Planes 
Estatales de Vivienda 2013-
2016 y 2018-2021, es decir, los 
bloques situados al final de la 
Avda. Sta. M. del Puig y la calle 
Gómez Ferrer y Ramón y Cajal 
con una inversión que ronda 
los 900.000 euros. 
La visita se ha completado con 
la visita a las zonas donde está 
previsto desarrollar nuevos 
programas ARRUR en nuestro 
pueblo.
Las ayudas del programa 
ARRUR del Plan estatal de vi-
vienda buscan el fomento de 
la conservación, la mejora de 
la eficiencia energética y la im-
plantación de la accesibilidad 
universal, no solo de los edifi-
cios, sino también del entorno 
urbano, por lo cual repercuten 
directamente en la mejora de 
la calidad de vida de vecinas y 
vecinos.

Convenio por la vivienda  
con la Generalitat Valenciana 
El vicepresidente de la Generalitat y Conseller de 
Vivienda visitó Picanya para firmar el convenio

La vacunación COVID ya 
supera el 88% de perso-
nas con pauta completa 
en Picanya
Más de 31.000 dosis administradas

Formación en reanimación 
cardio-pulmonar a cargo del 
Centro de Salud
Para el alumnado del Instituto, el 
personal del propio centro y público 
en general

Salut

Los edificios también se deterioran, como los 
coches. Realizar el Informe de Evaluación 

de Edificios de Viviendas (IEEV.CV) permite anticiparse 
a los posibles problemas y mejorar las prestaciones. 
Conservar adecuadamente los edificios, permite alar-
gar la vida de los inmuebles. En ese sentido el Ayun-
tamiento de Picanya ha abierto una convocatoria de 
ayudas para la tramitación de estos informes.
¿Qué es el IEEV.CV?
Es un documento técnico que evalúa el estado de con-
servación de un edificio, las condiciones de accesibili-
dad y la eficiencia energética.
Todo edificio de viviendas de más de 50 años tiene 
que hacer el IEEV.CV y renovarlo cada 10 años.
Además, lo tiene que tener si quieres pedir una ayuda 
pública para rehabilitarlo.
¿Quién hace el IEEV.CV?
La comunidad de personas propietarias o personas 
propietarias únicas tienen que encargar la redacción 
del IEEV.CV a profesionales de la arquitectura, de la 
arquitectura técnica, aparejadores, o de la ingeniería 
de la edificación.
Información y asesoramiento Oficina Municipal de Vi-
vienda. Tramitación on line por medio del web muni-
cipal www.picanya.org

Ayudas municipales para 
la obtención del informe 
de evaluación de edificios

Con  los datos correspondientes al mes de abril nuestro 
pueblo ya ha superado el 88% de personas vacuna-

das con pauta completa, dado que 10.258 personas ya han re-
cibido todas las dosis indicadas según sus circunstancias perso-
nales y sanitarias.
Estas cifras corresponden a personas con pauta completa por lo 
que también hay que sumar a aquellas personas que, por dife-
rentes razones sí recibieron vacunación pero no han completa-
do el número de dosis indicadas.
Este porcentaje es todavía más elevado si atendemos a las per-
sonas más vulnerables con cifras superiores al 98% en el caso de 
las personas mayores de 70 años o más del 92% en el caso de 
mayores de 60.
Más de 31.000 vacunas administradas
En nuestro pueblo, básicamente desde el Centro de Salud, han 
sido administradas más de 31.000 dosis de los diferentes pre-
parados admitidos a nuestro país para prevenir los efectos más 
peligrosos de la infección por COVID-19. Un esfuerzo sin prece-
dentes por parte del personal sanitario de nuestro pueblo y en 
el que también hay que destacar la implicación y ejercicio de 
responsabilidad hecho por picanyeros y picanyeras dado que las 
cifras en nuestro pueblo superan, por ejemplo, la media de la 
Comunidad Valenciana (86’59%).
Hará falta, en todo caso, mantener la máxima atención a la evo-
lución de esta pandemia que, desgraciadamente, todavía conti-
núa entre nosotros y nosotras.

En el mes de mayo, desde 
el Centro de Salud de 

Picanya se llevaron a cabo toda 
una serie de talleres prácticos 
sobre rehabilitación càrdio-pul-
monar básica.
Estos talleres, con una duración 
de 2 horas fueron impartidos 
tanto al alumnado de 1.º Bachi-
llerato del IES Enric Valor (don-
de se han hecho 4 sesiones), 
también a todo el personal del 

Centro de Salud y finalmente, el 
miércoles a público en general.
En estos talleres se ofrecieron 
unos conocimientos básicos que 
a aplicar en una situación de 
tanta dificultad y tanto de pe-
ligro vital como es una parada 
càrdio pulmonar. Esta formación 
busca dotar a los asistentes de 
unos recursos básicos que pue-
den marcar la diferencia en si-
tuaciones de vida o muerte.

Taller para el alumnado  
del IES Enric Valor

El Ayuntamiento de Picanya ya ha abierto un 
nuevo plazo para la solicitud de ayudas a la 

instalación de ascensores y eliminación de barreras 
arquitectónicas. Esta nueva convocatoria se suma 
a las de años anteriores en las que, un buen núme-
ro de comunidades ya han podido instalar más de 
50 ascensores y mejorar notablemente la calidad 
de vida de vecinas y vecinos.
Requisitos
Los edificios que aspiren a estas ayudas deben ser  
del tipo residencial colectiva, quedan excluidas por 
tanto las viviendas unifamiliares, estar finalizados 
antes de 1981 y contar con el correspondiente in-
forme de Evaluación del Edificio.
Cuantías
La cuantía de las ayudas será del 20% del coste sub-
vencionable de la actuación, con el límite máximo 
de 9.000 € para la instalación de ascensor, 3.000€ 
para la instalación de salva escaleras, 3.000 € para 
bajar el ascensor a cota cero y 25.000€ para la ins-
talación de ascensor con afección en elementos de 
tipo estructural.
Más información y asesoramiento
Información y asesoramiento Oficina Municipal de 
Vivienda o web municipal www.picanya.org

Ayudas municipales a la 
instalación de ascensores 
y eliminación de barreras
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Festes Majors de Picanya 2022

AMB EL SUPORT DE:

DIVENDRES 1 DE JULIOL
19.30h - Església 

FESTA LITÚRGICA DE LA PRECIOSÍSSIMA 
SANG. Missa solemne. 

DIMARTS 5 DE JULIOL
10.00h - Poliesportiu

8é CAMPIONAT DE PETANCA FESTES DE LA 
SANG

17.30h - C/ Major i Sant Francesc
5é TORNEIG DE  
PILOTA FESTES DE PICANYA 
2 categories: 
A.- de 6 a 16 anys i B.-Majors de 16 anys    
Inscripcions al: TF 616714996 / 627296791

TALLERS JOVES: DANSA URBANA,  
SLACKLINE, DIBUIX MANGA. 
DIES: 5, 7, 12 i 14 de juliol de 2022 (4 sessions de 2h, de 
19.00h a 21.00h) 
A partir de 12 anys. Només es pot participar en un taller. 
Sol es realitzaran si hi ha un mínim de 6 persones inscrites.
INSCRIPCIÓ gratuïta: www.picanya.org  fins el 4 de juliol a 
les 14.00h o fins completar aforament. 

DIMECRES 6 DE JULIOL
10.00h - Poliesportiu 

8é CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG 

19.00h - Av. Generalitat Valenciana
4a CURSA INFANTIL  
CAIXA RURAL TORRENT
Diferents curses per categories de nascuts des de l’any 
2007 fins el 2018
Inscripció a  www.cronorunner.es o el dia de la prova a 
l’Escola Baladre.

DIJOUS  7 DE JULIOL 
10.00h - Poliesportiu 

8é CAMPIONAT DE PETANCA  
FESTES DE LA SANG

12.00h  
Inici de l’activitat festiva de 
les casetes de les Penyes. 

21.30h - C/ Colón
SOPAR D’ENFAIXAT
COMENÇA LA FESTA MORA I CRISTIANA
Reserva de TAULES I CADIRES 
PER A SOPAR A LA FRESCA, 
des del 29 de juny  fins al 5 
de juliol a www.picanya.org   
NOTA: les taules i cadires 
que no s’hagen ocupat a 
les 22.30h deixaran d’estar 
reservades i quedaran a 
disposició del públic.

23.00h - Passeig de les Lletres
CONCERT DE XARANGUES

DIVENDRES 8 DE JULIOL 
20.30h 

REPARTIMENT DE BENGALES AL VEÏNAT del 
recorregut de la processó per la penya 
el Coet amb acompanyament de tabal i 
dolçaina.

21.30h - C/ Colón
SOPAR D’OLLETES 
FESTA MORA I CRISTIANA 
LA RACIÓ D’OLLETA té un PREU 
de 2€ i pots comprar el tiquet  
fins el 7 de juliol, a les 14h.  
El tiquets per a l’OLLETA es 
podran comprar al DIGA’M de 
l’Ajuntament de Picanya en 
l’horari habitual, i al mateix 
peu d’olleta abans del sopar si 
en queden. 
Reserva de TAULES I CADIRES 
PER A SOPAR A LA FRESCA, des 
del 29 de juny  fins al 6 de juliol 
a www.picanya.org   
NOTA: les taules i cadires que no s’hagen ocupat a les 
22.30h deixaran d’estar reservades i quedaran a disposi-
ció del públic.

23.30h - Pl. País Valencià 
CONCERT “TODO A PULMÓN”  
Tribut a Miguel Ríos.

00.00h 
ENTRADA FALSA de Moros i Cristians.  
Eixida Passeig de les Lletres Recorregut:  
C/ Mestre Salvador Martínez, C/ del Pilar,  
C/ Gómez Ferrer,  Av. Jaume I, C/Bonavista,  
C/ Torrent, Pl. País Valencià.
*Convidem al veïnat del recorregut a banyar amb aigua 
als participants.

DISSABTE 9 DE JULIOL 
12.00h - Pl. Major

Aniversari Penyes “A fer la mà”, 
“Va o me gite” i “Trompellot”  
12.00h a 14.00h Xaranga  
16.00h a 18.00h  DJ  
18.00h pas de Xaranga pel Passeig de les 
Lletres.

19.30h. 
Passacarrer de Grups de Danses 
Recorregut: C/ del Sol, Passarel·la Maria Cambrils,  
C/ Major,  Pl. País Valencià.

20.00h - Pl. País Valencià
FESTIVAL DE FOLKLORE
 Amb la participació de:
 - Grup de Danses el Cremaller de Benicassim 
 - Grupo “Estirpe de Aragonía” (Huesca) 

22.30h 
XXIV GRAN ENTRADA  
DE MOROS I CRISTIANS
Recorregut: C/ Colón, Av. Jaume I, C/Sant Josep,  
Pl. País Valencià, Pl. Major.

00.30h - Pl. País Valencià 
DISCOMÓVIL FIVE 5

DIUMENGE 10 DE JULIOL 
16.30h a 21.00h - Passeig Lletres 

VESPRADA amb ambientació EIVISSENCA
20.00h - Pl. País Valencià  

Teatre-Circ per a públic familiar
Cía Trocos Lucos presenta “TARTANA”

00.30h de l’11 de juliol - Av. 9 octubre 
CORDÀ TRADICIONAL al recinte de la coetà 
(l’Av. 9 d’Octubre - darrere Parc Albízies). 

Inscriu-te amb el teu mòbil

Reserva amb el teu mòbil

Reserva taula i cadires 
amb el teu mòbil.

Per a la ració d’olleta 
s’ha de fer el pagament, 

necesssàriament, a 
l’Ajuntament.



De casa en casa

5

Núm. 142
juliol 
2022

pàg.

Festes Majors de Picanya 2022

www.picanya.org

RERE
TROTRO
BEM-BEM-
NOS!NOS!

DILLUNS 11 DE JULIOL 
20.00h 

“PASSÀ” DEL QUADRET 
de la Preciosíssima Sang
Recorregut: C/ Església, Pl. Constitució, Av. Ricardo 
Capella, C/ Major, C/ Torrent, C/ Sant Francesc, Av. 
Jaume I, C/ Gómez Ferrer, C/ Preciosíssima Sang, C/ 
Senyera, C/ Marqués del Túria, Pl. Espanya, Ajunta-
ment, Av. Sanchis Guarner, C/ Senyera, Pl. Constitució, 
Església, Pont vell, Av. Corts Valencianes, Passarel·la,  
C/ Major,  C/ Torrent, C/ Sant Francesc, 8

22.30h - Pl. País Valencià 
ESPECTACLE   
“LES DIVES EN LA MÚSICA POP”  
interpretat per la Unió Musical i l’Associació de Ballet 
de Picanya.
 (Aquesta nit no hi ha sopar. Es posaran cadires per 
veure l’espectacle. Es podrà accedir a les CADIRES a 
partir de  les 20.00h).    

01.00h a 1.45h del 12 de juliol  
COETÀ al recinte de la coetà. 
Av. 9 d’Octubre (darrere Parc Albizies) . 

DIMARTS 12 DE JULIOL

16.00 – 21.00h 
PARC AQUÀTIC - Parc Europa
Tobogan, lliscadors, piscina menuda i festa de 
l’escuma... al Parc Europa – C/ Hospitalaris. 
Vine amb roba de bany i participa.

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

23.00h - Pl. País Valencià 
CONCERT, BALL I FESTA AMB LA MAGNÍFICA 
ORQUESTRA “LA PATO”  

DIMECRES 13 DE JULIOL 
DIA DE LA FESTA 
11.30h - Església

MISSA SOLEMNE A  
LA PRECIOSÍSSIMA SANG

13.00h - Centre Cultural
RECEPCIÓ 
a totes les associacions, col·lectius i persones parti-
cipants a la festa. LLIURAMENT DE LES DISTINCIONS 
I MEDALLES DE LA VILA. Presentació i lliurament dels 
llibres “NOTÍCIES DE PICANYA en la premsa de València. 
La Voz de Valencia, 1901 -1917” i “Les ordenances de 
policia urbana i rural de Picanya 1879”  Recopilació, 
transcripció i anàlisis de José Royo Martínez. 

14.30h - Av. 9 octubre (recinte coetà) 
MASCLETÀ
a càrrec de la Pirotècnia del MEDITERRANEO

19.00h 
14a MOSTRA DE  
TEATRE I MÚSICA DE CERCAVILA 
Itinerari: CP Baladre (eixida), Av/ Generalitat Valenciana, C/ 
Senyera, C/ Pilar, C/ Dr. Herrero, C/ Colon, C/ Torrent, C/ Sant 
Francesc, C/ Dr. Herrero, C/ Sant Josep, Pl. País Valencià.

22.30h 
PROCESSÓ DE LA PRECIOSÍSSIMA SANG amb 
final pirotècnic. 
Els grups de Danses Carrasca i Realenc ballaran el tra-
dicional Bolero de La Sang. 

DIJOUS 14  DE JULIOL 
-DIA DEL GOS-
11.00h - Església 

MISSA A LA PRECIOSSIMA SANG i  
a continuació BESAMANS

19.00h. - Pl. País Valencià 
BERENAR PERSONES MAJORS 
IMPORTANT: Per al BERENAR cal 
inscriure’s al DIGA’M de l’Ajuntament 
de Picanya des del 29 de juny fins a 
l’11 de juliol o per internet  
www.picanya.org
Amenitzarà el berenar el  
TRIO BRILLANTINA

22.30h - Parc Europa 
26a Edició 
PICANYA ROCK    
Actuen: 
NIUSS
MALUKS

02.00h 
Tancament de les  
casetes de les penyes. 

DIVENDRES 
15 DE JULIOL
23.00h 
Parc Europa 

26a Edició 
PICANYA ROCK
Actuen: 
CHEWBACCA’S 
NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO

DISSABTE 16 DE JULIOL
19.30h - Av. Sta. Maria del Puig 

COLORS RUN
Eixida i arribada Av. Sta. Maria del Puig. 
Inscripcions al Casal Falla Sta. Maria del Puig,  
de 19.30 a 21.00h.  
Fins al 8 de juliol (dilluns i divendres)  
Fins al 15 de juliol (de dilluns a divendres) 

Reserva amb el teu mòbil
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Vídeos disponibles a:

L’escriptora de novel·la negra 
Alicia Giménez Bartlett guanya 
el Llig Picanya 2022

El 13é Maig Literari torna  
a unir a lectors i autors

Autora de més de 25 llibres i guanyadora de premis tan impor-
tants com el Nadal la seua obra ha estat traduïda per tot el món

Enguany el mes de les lletres ha tornat al seu format presencial

Culltura

Alicia Giménez Bartlett recull  
el premi Llig Picanya

El Festival dels Horts 
continua creixent
Música i altres arts al bell mig  
de l’horta del nostre poble

El Centre Cultural acollí, el 
dijous 12 de maig, l’Acte 

de lliurament de la 13a edició 
del Premi Llig Picanya.
En esta edició 2022 recollí el 
premi la reconeguda escriptora 
Alicia Giménez Bartlett autora 
de més de 25 llibres, i guanya-
dora de premis tan prestigiosos 
com el Planeta, el Premi Nadal, 
Premi Carvalho, Premi Feme-
nino Lumen i Premi Jose Luís 
Sampedro a la seua trajectòria. 
A més, el premi Llig també va 
voler reconèixer la seua aporta-

ció com a pionera de la novel·la 
negra feta per dones i, el que és 
més, protagonitzada per dones 
més enllà dels papers habitual-
ment reservats per a elles.
Un acte emotiu
L’acte, conduït per la periodis-
ta M. Josep Poquet, arrancà 
amb l’homenatge a l’escriptora 
Almudena Grandes, primera 
guanyadora del premi Llig allà 
per l’any 2008, que va rebre el 
tancat aplaudiment d’un públic 
que va plenar el Centre Cultural.
Superat el lliurament del premi 

la conversa amb l’autora fou 
molt animada i interessant amb 
preguntes i respostes que viatja-
ven des de les fonts d’inspiració 
de “La Presidenta”, la darrera 
novel·la d’Alicia Giménez Bart-
lett, a temes com la motivació 
per a escriure, els premis litera-
ris o la relació amb els personat-
ges de les històries.
La tradicional signatura de lli-
bres als lectors i lectores, entre 
converses distendides, va cloure 
este 13é acte de lliurament del 
Premi Llig Picanya.

El nuevo coche patrulla, 
totalmente eléctrico
Un paso más por unos servicios munici-
pales más sostenibles

El 10 de junio llegaba a las dependencias de la Policía Local el 
nuevo coche patrulla. Este vehículo presenta la novedad de 

ser el primero completamente eléctrico. De esta manera su uso 
no generará emisión de gases contaminantes.
Este vehículo también incorpora otras mejoras como por ejem-
plo un nuevo sistema de señalización con textos indicativos en 
las luminarias del techo o la posibilidad de modular el nivel de las 
alertas sonoras.
Un paso más
Este nuevo vehículo supone un nuevo paso en el camino de apos-
tar por el impulso a la movilidad sostenible con iniciativas como 
por ejemplo la bonificación del impuesto de vehículos para ve-
hículos eléctricos e híbridos, la instalación de puntos de recarga, 
la utilización de vehículos eléctricos por parte de los servicios de 
jardinería, etc... 

Vídeo disponible a:

El Festival dels Horts, que en este 2022 ha arribat a la seua 
4a edició, és un projecte del pianista picanyer Antonio Ga-

lera que compta amb el suport de l’Ajuntament de Picanya, la 
Fundació Cañada Blanch i la col·laboració de la família Montesi-
nos que ofereix l’entorn privilegiat de Villa Rosita.
L’encant i la singularitat d’esta nostra proposta radica en la recer-
ca de l’harmonia entre l’entorn patrimonial, arquitectura i paisat-
ge de l’horta, que li serveix d’escenari i el contingut artístic que 
presenta, música fonamentalment, però també altres disciplines 
com ara cinema, teatre, pintura...
Al llarg de les tres primeres edicions del Festival dels Horts han 
passat artistes com Elvira Lindo, Leticia Moreno, Rosario La Tre-
mendita, Fuencisla Francés, Miguel Colom, Iris Azquinezer, Ma-
nuel Gómez Ruiz, Enriqueta Somarriba o Isabel Villanueva i s’ha 
potenciat el talent local i valencià amb la participació de músics 
de la terra com Lidia Tejero o Francesc Mestre.
Edició 2022
Entre el 13 i el 16 de juny i sota el títol de VIATGES, Villa Rosita ha 
acollit la quarta edició del Festival amb una proposta artística im-
mersiva amb el viatge a través de l’art com a fil conductor d’una 
programació que ha recollit des de l’actuació de la Unió Musical 
de Picanya, actuacions de flamenc, música d’origen internacio-
nal, microconcerts... o teatre musical. Un extensa programació 
que ha comptat amb una extraordinària resposta d’un públic que 
ha pogut gaudir d’una experiència molt més enllà de la que pot 
oferir una sala de concerts tradicional. 

Actuació a l’Hort  
de Montesinos

Amb el parentesi de dos anys ja tancat, el 
Maig Literari de Picanya ha tornat a cele-

brar una nova edició, la tretzena, que, de nou, ha com-
plit amb l’objectiu fonamental d’esta iniciativa cultural: 
unir els dos vessants fonamentals del món de la litera-
tura: autores i autors, per una banda i lectores i lectors 
d’altra. Així presentacions de llibres, exposicions, taules 
redonas... van tornar a plenar de lletres el nostre poble 
fins i tot a l’Ateneu del nostre poble que també va voler 
sumar-se amb la celebració del seu 1r “Ateneu literari” 
amb tertúlies i presentacions de llibres. 
Picanya no sols llig, també escriu
Una de les novetats de l’extens programa (fins a 12 ac-
tes) d’esta 13a edició ha estat la celebració de la 1a 
taula redona “Picanya escriu” un esdeveniment dedi-
cat a presentar les obres d’autors locals i que en esta 
primera trobada ens va permetre descobrir els llibres 
publicats pels nostres veïns Mario Caballero, Miguel 
Ángel Ciscar, José David Moncayo i Verónica Sanchis.
Premis “Camí de la Nòria” de poesia
La 15a edició dels premis de poesia “Camí de la 
Nòria”, convocats per l’Associació d’Alumnat d’EPA 
i l’Ajuntament de Picanya, va tancar el Maig Literari 
2022. En esta edició 2022 el jurat va premiar les se-
güents obres “Foscor sorda “ de Josep Ferragut Soler, 
“Mi refugio (poema 70)” de Ricardo Ruiz Fran i “Mis pa-
dres” de Xelo Mañas Bolarin.     
Esta 15a edició, conduida per la periodista cultural 
Amàlia Garrigós, també fou aprofitada per l’organització 
per a retre homenatge a la poetessa Laura Cabedo Cabo 
que va faltar al desembre de 2021. 

Taula redona 
d’autors locals

Premis  
Camí de la Nòria

Presentació de la  
novel·la “NORUEGA” 

Sostenibilitat
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Renovación integral del asfaltado 
y la señalización en diez calles

Urbanisme i obres

También se han mejorado cruces para 
favorecer el tránsito de peatones y 
eliminar barreras arquitectónicas

Calle Virgen del Pilar

El carrer Florida canvia a 
plataforma única

Obres de millora dels carrils 
bici per l’Av. Primavera
Tot i que els darrers episodis de pluja del mes 

de maig van obligar a allargar el període 
d’obres, ja estan en marxa els treballs de reparació 
dels trams de carril bici vianants als carrers en l’Av. 
9 d’octubre, C/ Zenobia Camprubí, Av. Primavera, Av. 
Blasco Ibáñez i Av. Sanchis Guarner.
S’han realitzat treballs de millora del ferm, eliminació 
de clots i escletxes aparegudes amb el pas del temps 
i finalment, es realitza el repintat i el traçat de nova 
senyalització horitzontal.

Ja han finalitzat les obres de transformació 
del carrer Florida, zona escola Baladre, que 

passa a ser vial de plataforma única. S’eliminen les 
actuals voreres i es renova la calçada que quedarà 
a la mateixa alçada. Esta renovació està en la línia 
de treballs ja realitzats a carrers del centre històric 
com ara Sant Josep, Majors, Sant Francesc... i que 
pretenen eliminar voreres massa estretes sense 
possibilita d’ús i posar tot el carrer al servei de les 
persones que van a peu.

Carril bici 
Av. Primavera

Carrer Florida

Aplicación de tratamientos 

Incremento del tratamiento 
contra plagas por el calor
Las lluvias de mayo y la llegada del calor  
intenso demandan mayor atención

Las excepcionales lluvias del mes de mayo junto con la re-
pentina llegada de las altas temperaturas (el cambio cli-

màtico está haciendo desaparecer la primavera) han obligado a los 
servicios municipales a incrementar los tratamientos para evitar la 
proliferación de mosquitos, mosquitos tigre, cucarachas, ratas, 
cochinilla, pulgón, procesionaria... 
Desde fumigación a endoterapia
Además de la aplicación de diferentes productos por medios ya co-
nocidos como el tratamiento del alcantarillado, la fumigación, o las 
trampas con feromonas... también se está trabajando, desde hace 
unos años, con tratamientos como la endoterapia consistente en 
inyectar el insecticida en el tronco del ábol para que sea la savia 
la que lo distribuya en toda la planta. En el caso de la procesiona-
ria del pino a la endoterapia (inyección de insecticida vascular en 
otoño) se suma también la distribución de trampas con feromonas 
para atrapar a los machos de la especie y evitar su reproducción.
Respeto al medio ambiente
En todos los casos se están realizando tratamientos que no da-
ñen a otros insectos como por ejemplo las abejas, especialmente 
amenazadas por el uso descontrolado de pesticidas. De hecho, en 
determinadors casos, se está recurriendo a la suelta de insectos 
beneficiosos que se alimentan de las plagas más comunes.
En caso de detectar, avisar
Es necesario seguir insistiendo en que la cooperación por par-
te de vecinos y vecinas (especial atención al agua encharcada) 
resulta fundamental para garantizar un mínimo éxito en el con-
trol de plagas. En caso de detectar presencia de mosquitos-tigre 
(cuya cría se produce en más de un 95% en jardines, balcones, 
picinas... de domicilios particulares) o presencia anómala de 
otros insectos u otras plagas (roedores) se debe telefonear al 
Ayuntamiento (tel. 961 594 460) para que se pueda realizar la 
evaluación del problema.

Plaques solars als sostres 
de diferents edificis públics
Per a producció d’electricitat destinada a 
l’autoconsum als propis edificis municipals 

Als sostres de l’edifici de l’Ajuntament i el magatzem municipal 
s’ha procedit a la instal·lació de prop de 130 panells solars 

destinats a la producció d’energia elèctrica. Esta energia serà autocon-
sumida per estos centres municipals (i també d’altres com ara l’escola 
Ausiàs March) i per tant suposaran un estalvi important de la factura 
elèctrica i també una reducció important de l’emissió de CO2 (es cal-
cula una reducció de més de 30 tones a l’any). 
Estos sostres, a més, permeten reduir la necessitat d’aire acondicionat 
en estes instal·lacions en estiu donat que reduixen la radiació solar 
que arriba a l’interior de l’edifici.

Sostre de l’Ajuntament

A lo largo de los meses 
de abril y mayo se 

han completado los tra-
bajos de renovación del 
asfaltado de hasta diez 
calles de nuestro pueblo.
En concreto se ha reno-
vado la calzada de las ca-
lles  Bonavista, San Rafael, 
José Martí Ros, Virgen de 
Montserrat, Dr. Herrero, 
Sant Francesc (tramo Jai-
me I - Virgen de Montse-
rrat), Virgen del Pilar, P. 
Sang, Ramón y Cajal y 
también en la Avenida del 
Arenal (zona de la piscina 
cubierta) que ha pasado a 
ser de sentido único y en 
la que se ha habilitado una 
zona de aparcamiento.
En estas obras también se 
ha procedido a la renova-
ción de la señalización ho-
rizontal.

Mejoras para el tránsito 
de personas
En estas obras trambién se 
ha trabajado en la mejora 
de cruces y en la eliminación 
de barreras arquitectónicas. 
Como en otros puntos del 
pueblo se han elevado los 
pasos para peatones en los 
cruces para priorizar el trá-
fico de personas y reducir la 
velocidad de los coches. 
Con estos pasos elevados 
también se evitan las di-
ficultades que los bordi-
llos suponen no solo para 
personas con movilidad 
reducida (silla de ruedas, 
andadores, muletas...) sino 
también para el tráfico de 
carritos de bebé, carros de 
compra etc... abundando en 
la idea de un pueblo con un 
espacio urbano a la medida 
de las personas.

Av. Arenal

C/ Bonavista

C/ S. Francesc
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Esports

L’obligada aturada, de dos 
anys, a causa de la pan-

dèmia ha fet que la Setmana 
Esportiva de Picanya, nascuda 
a l’any 1983,  haja celebrat en-
guany la seua 38a edició i no, la 
40, com podria haver passat.
Tot i així la Setmana Esportiva 
ha tornat a ser una gran festa 
de l’esport escolar picanyer en 
la que menuts i menudes han 
pogut disfrutar i compartir ves-
prades d’activitat física, jocs i 
diversió. 
Del 28 de maig al 3 de juny les 
escoles municipals de tenis, fut-

bol,  xiquiritme, ball modern, 
gimnàstica rítmica, patinatge i, 
per damunt de tot la gran tro-
bada que suposen els Jocs Esco-
lars d’Atletisme han suposat una 
nova oportunitat de gaudir de 
l’esport escolar, de l’esport que 
valora molt més la participació 
que la competició, de l’esport 
com a element educador i de 
creixement personal. Han es-
tat centenars d’alumnes i altres 
tantes famílies les que han ple-
nat les diferents instal·lacions 
municipals que han acollit les 
activitats.

Un mural pels drets  
de totes les persones
En estos temps de guerres i de des-

trucció on, malauradament, els 
drets humans, semblen paper banyat 
o paper trencat, l’artista italo-picanyer 
Giacomo Pennicchi ha volgut reflectir 
esta situació en la seua darrera obra. Al 
carrer Sant Rafael, a la façana sud de la 
Casa de la Cultura, una finestra que havia 
estat tancada fa anys, ha estat el punt on 
l’artista ha volgut jugar amb la idea del 
paper trencat. Un text amb l’article 3r 
de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans és arrancat per una mà. Al mateix 
temps dues mans se separen. Quan no 
es respecten els drets humans, les per-
sones pateixen, les famílies es trenquen, 
arranca el drama dels refugiats...

Xicotet comerç  
a tot color
L’Associació Empresarial i l’Ajuntament 

de Picanya han posat en marxa una 
iniciativa per a la intervenció artística de 
les persianes de fins a 26 xicotets comer-
ços del nostre poble.
La idea, sorgida del taller artístic picanyer 
“SoulCreator” format per Christian Quesa-
da i Laura Salido, és convertir les persianes 
dels establiments en xicotetes peces d’art 
que, a més d’embellir els nostres carrers, 
puguen fer més visible el xicotet comerç 
del nostre poble.
Les intervencions, gratuïtes per als co-
merços, es realitzen els diumenges, quan 
el comerç està tancat i per tant, cada set-
mana noves persianes aniran sumant-se a 
esta iniciativa que plena de color el nostre 
xicotet comerç local i els nostres carrers.

Els Jocs Escolars d’Atletisme tanca-
ren uns dies d’esport compartit

La Setmana Esportiva torna a  
plenar d’emocions el final de curs

38 Jocs escolars  
d’Atletisme al Poliesportiu

Vídeo disponible a:

L’arribada de la calor ens fa 
girar la mirada cap a l’aigua, 

les Piscines Lúdiques del Polies-
portiu tornen a ser una bona 
opció per combatre la xafagor. 
Enguany les piscines lúdiques 
obriran de l’11 de juny al 4 
de setembre en horari de di-
lluns (16.00 a 20.00h) dimarts 
a divendres  (11.00 a 20.00h) i 
dissabtes i diumenges 10.00 a 
20.00h.
Les entrades es poden adquirir 
a la taquilla de la piscina i tam-

bé de forma anticipada (3 dies 
d’antel·lació) per mitjà del web 
www.picanya.org
La compra anticipada permet 
garantir-se l’entrada i evitar es-
peres.
Es poden adquirir abonaments 
familiars i individuals. 
 CURSETS DE NATACIÓ per a me-
nuts i menudes
Edat mínima: Nascuts i nascu-
des l’any 2017 i anteriors.
Inscripció: a partir del 20 de 
juny a la taquilla de la piscina.

De l’11 de juny al 4 de setembre
Estiu al fresc a les Piscines Lúdiques del Poliesportiu

PREU ENTRADES
 Dll/Dv Ds/Dm
  Festius
Menors 3 anys   GRATUIT GRATUIT        
3 a 14 anys     2,50 € 3,00 €
+ de 15 anys  3,00 € 3,50 €
Reduït  
individual       1,00 € 1,00 €

Preu reduït individual: per a persones jubi-
lades o majors de 65 anys, per a persones 
amb discapacitat igual o superior al 33% i 
famílies nombroses.
També disponibles (*) abona-
ments familiars (75.00€) i indivi-
duals (51.00€) per a tot l’estiu.
 (*) Fins exhaurir existències

Art

Un llibre de  
paisatges i sentiments
De vegades, el paisatge més proper, el que trobem a la porta de 

casa, és el més desconegut. 
Caminar pels carrers de Picanya és una invitació a descobrir eixos mo-
ments, a disfrutar llums, paisatges, verds... i grocs... i blaus... que ens 
conviden a dedicar uns segons a la contemplació, uns segons que se-
ran un respir que ens reconforte l’ànim. 
Este nou xicotet llibre recull imatges capturades amb la immediatesa 
del telèfon mòbil, sense més previssió ni planificació. A colp d’ull i, 
de la mateixa forma, publicades a les xarxes socials municipals sense 
més dilació. Perquè el patrimoni d’un poble no és sols un castell, o un 
pont... el patrimoni, la identitat, també són jardins i arbres, paisat-
ges... Sense verd no hi ha bellesa, no hi ha natura i, per damunt de 
tot... no hi ha vida. 
Exemplars disponibles 
Si voleu disposar del vostre exemplar podeu passar a recollir-ho, de 
forma gratuïta, per l’Ajuntament, la Biblioteca o altres dependències 
municipals com ara les situades a la Pl. del País Valencià o altres. 


