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Edificant una educació  
pública de més qualitat
El programa “Edificant” de la Conselleria d’Educació, amb 
la col·laboració d’Ajuntament i Centres Educatius permet 
escometre millores per un import de més d’1.192.000€

A l’octubre de l’any 2017 la Con-
selleria d’Educació va pre-

sentar el pla “Edificant”. Este nou 
programa aspira a construir 200 
escoles i la reforma de 500 més a 
la Comunitat Valenciana, amb una 
inversió de 700 milions d’euros.
La inversió als centres educatius 
públics de Picanya és de més 
d’1.192.000€ per a distribuir en-
tre les obres a realitzar als anys 
2018 i 2019.
Els consells escolars decideixen
Coneguda la convocatòria d’este 
nou pla, l’Ajuntament de Pican-
ya va consultar durant el mes 
de novembre als Consells Esco-
lars del nostre poble sobre qui-
nes eren les necessitats de cada 
centre educatiu i traslladà a la 
Conselleria el llistat de millores 
sol·licitades pels tres Consells 
Escolars dels centres públics del 
nostre poble.
Llistat de millores
El llistat de millores, finalment 
aprovades per la Conselleria 
d’Educació va recollir la gran ma-
joria d’allò sol·licitat pels nostres 
centres educatius.
En concret, les obres a realitzar 
són les següents:
IES Enric Valor: 
Reparació de cornises, construc-
ció de 2 aules, millora instal·lació 
elèctrica a l’aula de Tecnologia, 
reixes de seguretat, millora de 
l’eixida de fums de la cuina, 
instal·lació de lames a la façana 
per a protecció del sol i reparació 
de graderies.
CEIP Baladre: 
Reforma de banys, canvi de ma-
novelles, instal·lació de tendals o 
cobertes aïllants, pintura d’aules 
i portes, i canviar portes i fines-
tres d’alumini de l’edifici de Pri-
mària.
CEIP Ausiàs March:
Instal·lació ascensor, millora de 
l’accessibilitat del pati amb eli-
minació d’entrebancs arquitec-
tònics, reparació de goteres en 
porxada, instal·lació de coberta 
entre els edificis d’infantil i pri-
mària, millores en la cuina, mo-
biliari nou per a les classes, pista 
esportiva coberta i canvi de la 
tanca del centre.

Obres en marxa
Malgrat la brevetat dels terminis, 
el fet de ser període de vacances 
i el grau de dificultat administra-
tiva, una ràpida i eficaç actuació 
dels serveis municipals ha permés 
adjudicar les obres en el mínim 
temps i que moltes d’estes millo-
res s’hagen pogut dur a terme du-
rant les vacances d’estiu de 2018. 
De fet, les obres a l’escola Baladre 
i l’Institut ja estan finalitzades o en 
procés de finalització i totes esta-
ran acabades en este 2018.
A l’escola Ausiàs March, el centre 
més antic i per tant, el que necessi-
tava d’una major intervenció, bona 
part de les obres també estan fi-
nalitzades i al llarg de 2018 esta-
ran executades la gran majoria.  

Al 2.019 es realitzaran les interven-
cions finals, tant la renovació de la 
tanca exterior, com la construcció 
d’una coberta per a una de les pis-
tes esportives. 
Centres renovats
El desenvolupament del pla 
“Edificant” a Picanya suposa un 
procés d’actualització dels cen-
tres educatius públics del nostre 
poble que, d’esta manera, millo-
raran de forma molt significativa 
les seues instal·lacions cosa que, 
sens dubte, s’ha de traduir en 
una major qualitat de les condi-
cions de treball tant de professo-
rat com d’alumnat i, per tant, en 
uns millors resultats.

Renovació de lavabos a 
l’Escola Baladre

Nou enrajolat per a les es-
cales del CP Ausiàs March

Noves aules a  
l’IES Enric Valor

Renovació de la cuina a 
l’escola Ausiàs March

Renovació de finestres a 
l’escola Baladre

Renovació

Al 1.979 obria les seues portes l’Escola Ausiàs 
March, és, per tant, el centre educatiu més 

antic del nostre poble. Malgrat els treballs any rere 
any, el centre necessitava actualitzar-se de forma sig-
nificativa i el programa “Edificant” ha vingut a donar 
eixe necessari impuls de modernització amb millores 
que van des de la cuina, les escales o la instal·lació 
d’un ascensor, a intervencions molt més significati-
ves que es completaran durant l’any 2.019. 
Sostre per al pati i l’accés al centre
Una de les intervencions més signicatives, i que es 
durà a terme en els darrers mesos de 2018, serà co-
brir la part inicial del pati amb un sostre que con-
nectarà els dos edificis de l’escola (en dies de pluja 
l’accés de l’alumant d’infantil al menjador era com-
plicat) i també oferirà, a l’exterior del pati, una zona 
d’espera per a pares i mares molt més còmoda (a 
l’ombra) i més segura tot i evitant el perill de la proxi-
mitat de la calçada i el tràfic de vehicles.
Instal·lació d’ascensor
El programa Edificant també permetrà la instal·lació 
d’un ascensor a l’Escola Ausiàs, l’únic centre públic 
que encara no disposava d’este servei.
Pista esportiva coberta i nova tanca perimetral
L’escola Ausiàs no disposa de cap gimnàs (un aula fa 
de gimnàs en este moment) i cap zona coberta al pati 
més enllà de la porxada. Durant 2.019 es procedirà 
a la renovació de les pistes esportives i a cobrir una 
d’elles amb un sostre que permetrà l’activitat física (o 
simplement disfrutar del pati) sense 
haver de patir per l’oratge (pluja, 
xafagor, vent...). Al 2.019 també es 
renovarà la tanca perimetral que es 
manté d’origen des de 1.979.

Nou accés, ascensor i 
nova pista coberta per a 

l’escola Ausiàs March
Durant 2.019 continuarà el  

programa de millores
Als tres centres  

públics es realitza-
ran les millores  
demanades pels 
Consells Escolars. 

Des de noves aules 
a l’IES Enric Valor, 
a renovació inte-
gral dels banys de 
l’escola Baladre o 
instal·lació d’un 

ascensor a l’escola 
Ausiàs March 



De casa en casa

2

Núm. 131 
octubre 
2018

pàg.

Pi
ca

ny
a 

ut
ili

tz
a 

pa
pe

r 
   

   
re

ci
cl

at

APPicanya
per a mòbils

Joves

Llibreta jove  
pels drets humans
70é aniversari de la declaració  
universal dels drets humans a l’ONU

Programació del  
Centre de Formació 
d’Adults 18/19

Cursos Més 
informació

Taller de cuina  
al Mercat Municipal

Taller de cuina per a  
menudes i menuts
Al Mercat Municipal
Amb l’objectiu d’apropar els aliments frescos, ecològics i ad-

quirits al comerç local a menudes i menuts, l’Ajuntament 
de Picanya en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i el comerç 
local organtizà 4 tallers de cuina. En estos tallers s’ha treballat amb pro-
ductes frescs: verdures, peix, carn... També s’han donat a conèixer les 
eines de la cuina, el seu ús correcte i amb seguretat, la conservació, l’ús 
de la matèria primera per a minimitzar el rebuig, la recollida selectiva a 
la cuina... Sense oblidar, per suposat, que l’objectiu fonamental d’estos 
tallers ha estat divertir-se cuinant en equip!

CURSOS
Alfabetització
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h
Neolectors
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h
Educació base
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h
1r Nivell de Graduat en Secundària
        Matí: de 9.30 a 12.30 h
        Vesprada: de 15.00 a 18.00 h
        Nit: de 18.00 a 21.00 h
2n Nivell de Graduat en Secundària
         Vesprada: de 15.00 a 18.00 h
         Nit: 18.00 a 21.00 h

Oferta formativa per a la nova temporada 

La Declaració Universal dels Drets 
Humans és un document adop-

tat per l’Assemblea General de les Na-
cions Unides en la seua Resolució de 10 
de desembre de 1948 a París; en aques-
ta es recullen 30 articles amb els drets 
humans considerats bàsics per a tota 
persona independentment del país 
on visca, la seua raça, creences, nivell 
educatiu o social... 
Una simple mirada al món actual ens 
deixa ben clar que encara estem molt 
lluny de que estos drets universals si-
guen realitat per a milions i milions 
de persones al món.
Llibreta jove
Per estos dos motius, l’aniversari i com de 
lluny estem encara del seu compliment, la 
Xarxa Joves.net a la qual pertany el nostre 
poble, ha decidit editar una “llibreta jove” 
on recordar estos 30 drets fonamentals i la 
necessitat del seu respecte. Estes llibretes 
s’han repartit gratuïtament a la nostra Bi-
blioteca i Centre d’Estudi entre el jovent 
des de 12 anys que les ha demanades.

Reconeixement per als 
millors resultats a l’IES
Matrícules d’honor, mencions  
honorífiques i premis extraordinaris  

Ja finalitzat el curs, l’IES Enric Valor, va voler, un any més, re-
conèixer especialment a aquell alumnat que s’ha distingit 

per fer un major esforç i obtindre uns millors resultats. Xiques i xics 
que han realitzat un magnífic treball en les etapes d’ESO i Batxillerat.
En este passat curs 2017/2018 ha concedit les distincions:
Matrícules d’Honor en Educació Secundària Obligatòria: Mariola 
Monfort Barrachina, Marta Llatas Martínez, Yolanda Salmerón Co-
ronado, Violeta Quesada Villarroya i Daniel Marco Canet. Mencions 
honorífiques d’ESO: Claudia Rubio Suñer i Alfredo Juncos Herrero.  
Matrícules d’honor de Batxillerat: Carmen García Lacruz, Jonathan Ahullana Adalid, Sergi Frau Reina
Ruth Collado Subiranas, Sara Lino García, Nuria Ruiz Esteso i Cecilia Regal Sevilla.

Premi Extraordinari d’ESO: 
Per altra part, l’IES Enric Valor ha rebut, durant aquest curs, la confirmació del Premi extraordinari d’ESO 
a l’alumne Javier Aparisi Castelló, per l’immillorable resultat en ESO el curs 2016-17.

De casa en casa
Podeu ampliar les  
informacions ací publicades a:
 www.picanya.org
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TALLERS
Tallers Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Boixets (*) Dilluns 16.00 – 18.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 01/10/2018
Boixets (*) Dilluns 18.00 – 20.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 01/10/2018
Pintura a l’oli Dilluns i dimecres 10.30 – 13.00  60€ al trimestre Casa de la Cultura 01/10/2018
Patchwork (*) Dimarts 17.00 – 19.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2018
Artesania i teules (*) Dimecres 18.00 – 20.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 03/10/2018
Tabal i dolçaina (**) Dimarts A determinar 30€ al mes Casa de la Cultura 02/10/2018
Escacs (*) Dijous 18.00-19.30 15 € tot el taller Casa de la Cultura 10/01/2019
Lectura poètica(*) Dijous 18.00-20.00 30€ (10 sessions) Casa de la Cultura A determinar
Conéixer l’art I Dijous 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 22/11/2018
Conéixer l’art II Dijous 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 07/03/2019
Dansa oriental(*) A determinar 17.30 – 19.30 80€ tot el taller Pavelló  Municipal Octubre 2018
Horari de matrícula : de dilluns a dijous de 18.00 a 20.00 h. A partir del 10 de setembre

CURSOS
Curs Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Accés a la Universitat majors 25 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2018
Accés a la Universitat majors 45 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2018
Accés Cicles Formatius Grau Superior Dilluns a divendres  50€ quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2018
Informàtica matí iniciació  Dimarts 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 02/10/2018
Informàtica matí elemental Dijous 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 04/10/2018
Internet (*) Dilluns 18.00 – 20.00  80€ tot el curs Alqueria de Moret 01/10/2018

IDIOMES
Idioma Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Anglés matí (A1) Dilluns i dimecres 09.30 – 11.00   60€ trimestre Casa de la Cultura 01/10/2018
Anglés matí (A2) Dilluns i dimecres 11.00 – 12.30 60€ trimestre Casa de la Cultura 01/10/2018
Anglés vesprada (B1) Dilluns i dimecres 18.00 – 19.30 60€ trimestre IES Enric Valor 01/10/2018
Anglés vesprada (B2) Dilluns i dimecres 19.30 – 21.00 60€ trimestre IES Enric Valor 01/10/2018
Castellà per a estrangers Dijous 19.00 – 21.00  IES Enric Valor 04/10/2018

CURSOS DE VALENCIÀ
Nivell Dies Hora Lloc Data d’inici
Oral-conversa A1 Dilluns  18.00 – 19.30 IES Enric Valor 01/10/2018
Oral-conversa A2 Dimecres 09.30  - 11.00 Casa de la Cultura 03/10/2018
Valencià B1 Dimarts i dijous 16.00 - 17.00 Casa de la Cultura 02/10/2018
Valencià B2 Dilluns i dimecres 16.00 – 17.00 Casa de la Cultura 01/10/2018
Valencià C1 Dilluns i dimecres 09.30 – 11.00 Casa de la Cultura 01/10/2018
Valencià C1 Dimarts i dijous 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 01/10/2018
Valencià C2 Dilluns i dimecres 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 01/10/2018

(*) Organitzat i oferit per l’Associació d’Alumnat d’EPA amb el suport de l’Ajuntament de Picanya.
(**) Organitzat i oferit pel grup de Tabal i Dolçaina de Picanya amb el suport de l’Ajuntament.
Matrícula Associació Alumnat EPA: 35€ - Jubilats i pensionistes majors de 60 anys: 20€
ELS TALLERS I ELS CURSOS ES REALITZARAN SEMPRE QUE ES CONSTITUÏSCA UN GRUP DE 10 PERSONES, DURANT TOT EL CURS.
Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans de començar el trimestre, una vegada iniciades les classes no es tornaran els diners.

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961 591 382, 620 276 429
Correu electrònic: fpa@picanya.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR-HI
Fotocòpia del DNI o del passaport
2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en totes les activitats

HORARI DE MATRÍCULA
A partir del 10 de setembre, 
de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h 
i de 17.00 a 20.00 h i  divendres de 10.00 a 13.30 h
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El año que viene pagaremos 
menos por el impuesto del IBI
El fin del proceso de revisión de los valores catastrales 
junto con la decisión del Ayuntamiento de rebajar la cuo-
ta del 0’55 a 0’525 reducirán la cantidad a pagar 

En el pleno municipal del 13 de 
septiembre, y por acuerdo 

unánime de todos los grupos políticos, 
el Ayuntamiento de Picanya decidió 
reducir el tipo aplicado para el cálculo 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, el 
IBI, o como se conoce popularmente, 
“la contribución”. El tipo se reduce del 
0’55% actual al 0’525% para el año 
2019. Esta reducción se mantiene en 
la linea de los últimos 10 años, donde 
una serie de bajadas han buscado 
atenuar el impacto de la subida 
de la base imponible del impuesto 
provocada por la revisión del valor 
catastral realizada en el año 2008, por 
el Ministerio de Hacienda. 
Pagaremos menos
Una vez finalizado el plazo de 10 
años de actualización de los valores 
catastrales, en 2019, la reducción 
del tipo impositivo se traducirá en 
una bajada del importe a pagar por 
ciudadanos y ciudadanas. En total, 
se calcula que serán unos 150.000€ 
lo que el Ayuntamiento de Picanya 
reducirá sus ingresos en concepto de  
recaudación del IBI.  
Al límite del mínimo permitido por ley
Este nuevo tipo del 0’525% sitúa la 
cuota marcada por el Ayuntamiento 
de Picanya muy cerca del tipo mínimo 
permitido por ley dado que esta cuota 
puede estar entre un mínimo del 0’4 y 
un máximo 1’1%.
Paga más quien más tiene
El IBI es un impuesto que graba de 
forma proporcional los bienes inmue-
bles. Eso supone que las personas con 
más propiedades o con propiedades 
de mayor valor son quienes más han 
de pagar. El IBI es por tanto un factor 
de redistribución de riqueza dado que 
es con estos ingresos (y otros) con los 
que el Ayuntamiento de Picanya finan-
cia los servicios que ofrece al conjunto 
de la ciudadanía. Desde servicios so-
ciales, educativos, culturales, forma-
tivos... a los relacionados con obras o 
mantenimiento de instalaciones muni-
cipales, limpieza de calles, seguridad, 
deportes, ayuda a las asociaciones... 
dependen de estos ingresos. 
Estos servicios son imposibles de 
mantener si no es con el esfuerzo de 
todos y todas, un esfuerzo, donde 
lógicamente, debe contribuir más, 
quien más tiene.

Una Escola d’Estiu  
de rècord
Més de 150 xiquets i xiquetes  
han format part de l’edició 2018 

En este 2018 l’Escola d’Estiu de Picanya ha acollit a més 
de 150 xiquetes i xiquets. Han estat ateses totes les 

sol·licituds presentades. Un màxim històric de participació 
que ens parla de l’èxit d’esta iniciativa que va posar en marxa 
l’Ajuntament de Picanya fa 19 anys i que ja és un projecte ben 
consolidat que avança en el camí de la compatibilitat entre la 
vida familiar i la laboral, un camí en el que des de l’Ajuntament 
de Picanya es treballa permanentment amb iniciatives com 
aquesta Escola d’Estiu i que ens permeten fer un pas més per 
tal que la corresponsabilitat social a l’hora d’educar els nostres 
fills i les nostres filles siga una realitat el més prompte possible.

Nova il·luminació a les  
piscines del Poliesportiu

Festa de cloenda de l’Escola d’Estiu 2018

Al llarg de l’estiu 
s’han organitzat 
diferents festes 
temàtiques en 
horari nocturn

Nova il·luminació  
interior per a les  
piscines lúdiques
Ha permés obrir la instal·lació  
durant algunes nits de l’estiu

Este estiu, entre altres novetats, les piscines lúdiques 
del Poliesportiu han estat millorades amb una nova 

il·luminació interior (per dins de l’aigua) que ha permés obrir la 
instal·lació (de forma puntual) en horari 
d’estiu.
Festes temàtiques
En diferents dissabtes dels mesos de ju-
liol i agost la instal·lació ha obert en ho-
rari de 21.00 a 01.00h. En este nou ho-
rari s’han organitzat festes temàtiques 
i així el públic ha pogut disfrutar de mú-
sica d’ambient, animacions, balls, jocs 
unflables per a menudes i menuts, festa 
hawaiana, regals... i sobretot, disfrutar del frescor i el benestar de 
les piscines lúdiques en els dies de major basca durant este estiu.
Bona resposta del públic
Esta nova iniciativa de l’obertura en horari nocturn ha rebut una 
excel·lent resposta per part del públic (molt especialment per 
part del públic jove) i han estat centenars les persones que han 
plenat les piscines lúdiques en estes nits d’obertura. 

Estiu

Datos

Impuestos

¿Por qué el recibo ha ido  
subiendo en los últimos años?

En el año 2008 el Ministerio de Hacienda revisó los va-
lores catastrales de los inmuebles en Picanya. En estos 
últimos 10 años los valores catastrales de los inmue-
bles en Picanya ha ido subiendo a un ritmo del 10% 
anual hasta alcanzar el valor determinado en aquella 
revisión de 2008. Dado que la cantidad a pagar en el 
recibo de IBI se calcula tomando como base el valor 
catastral, a pesar del descenso en la cuota aplicada 
por el Ayuntamiento (del 0.80% en 2009 al 0.525 en 
el próximo 2019) efectivamente, la cantidad a pagar 
se ha ido incrementando. Esto es algo que, el año 
próximo ya no sucederá y la bajada en la cuota del IBI 
repercutirá en una bajada en la cantidad a pagar por 
vecinos y vecinas.

¿Por qué se realiza  
una revisión catastral?

El Ministerio de Hacienda determina el valor catastral 
de las viviendas en toda España. Con el paso del tiem-
po este valor se desactualiza por la normal evolución 
del mercado y se procede a realizar una revisión de 
estos valores.

¿En Picanya, el valor catastral 
está por encima del valor real 
(de mercado) del inmueble?

No. El valor catastral de las viviendas en Picanya está 
notablemente por debajo del valor de mercado. Una 
simple consulta por internet (portal del catastro) per-
mite conocer el valor catastral asignado a nuestra vi-
vienda y lo lejos que está de su valor de compra/venta.

¿Se paga más en Picanya?
No. Una vivienda con idéntico valor catastral pagará 
más en municipios muy cercanos al nuestro como son 
Paiporta, Xirivella, Alaquàs, Albal, Catarroja o la ciudad 
de Valencia dado que el tipo impositivo determinado 
por sus ayuntamientos es superior al de Picanya.
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0.60

0.55

0.50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evolución de la cuota 
municipal del IBI en 

Picanya entre los años 
2009 y 2019

València
Albal

Catarroja
Paiporta

Benetússer
Aldaia
Alfafar

Picanya

0’745%
0’7%

0’677%
0’666%
0’644%
0’587%
0’57%
0’55%

Tipo impositivo aplicado este año 2018  
en diferentes municipios. 

Datos oficiales publicados en la web
 del Ministerio de Hacienda.
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Mayores

Último trimestre de 2018

Actividades para
Personas Mayores
OCTUBRE
DOCUMENTAL y COLOQUIO  
sobre enfermedad de Parkinsón:
“Que tiemble el camino” de la productora Barret 
CoopV.  Personas afectadas por Parkinsón que 
recorren 108 kilómetros desde Orense hasta San-
tiago de Compostela. Nos contarán el día a día de 
esta enfermedad y lo que va a suponer enfrentar-
se al reto de hacer el camino. Coloquio con los 
protagonistas y personal de la productora.
Día: 2 de octubre - Hora: 17.30 h.
Lugar: Centro Cultural 

VISITA:RESIDENCIA “NOVA EDAT” DE PICANYA
Con motivo del día mundial de la Personas Ma-
yores, visitaremos la residencia “Nova Edat” de 
Picanya y realizaremos actividades de gimnasia 
con sus personas residentes, guiadas por la 
fisioterapeuta del centro.
Día: 3 de octubre.
Hora: salida a las 09.45h desde la puerta del 
centro de Personas Mayores de Picanya

TALLER DE TEATRO:
Dirigido a todas aquellas personas que quieran 
introducirse en el arte del teatro. A la vez que 
les ayudará a superar la dificultad de hablar 
en público y adquirir un dominio del cuerpo, el 
movimiento y de la voz.
Días: 
Octubre: 5, 19 y 26
Noviembre: 9, 16, 23 y 30
Diciembre: 14
Lugar: Centro de Personas Mayores
Plazas: 15 personas
Horario: de 09.30 a 11.30h
Inscripciones: 1 a 4 octubre Ayunt. Picanya

TALLER: Proyecto “Nada TRIVIAL”
Nada TRIVIAL busca fomentar la toma de con-
ciencia de nuestras personas mayores en torno 
a la realidad que nos rodea, desde la ruptura de 
prejuicios sociales y dentro del marco de acción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Todo ello a través de un juego de mesa, 
TRIVIAL, y temáticas de igualdad de género, 
igualdad de oportunidades, interculturalidad, 
participación ciudadana, migración y refugio…
Impartido por Jovesolides (Jóvenes hacia la 
solidaridad y el desarrollo) 
Días: 15, 22 y 29 de octubre
Encuentro final en Valencia, con fecha a deter-
minar
Lugar: Centro de Personas Mayores
Plazas: 25 personas
Horario: de 17.00 a 19.00h
Inscripciones: del 2 al 5 de octubre

VISITA GUIADA:  
“Caminando por la muralla árabe de Valencia”
Un paseo por los siglos XI y XII. Visitaremos rin-
cones maravillosos que respiran aire medieval, 
calles y plazas que siempre tienen alguna cosa 
que contarnos. 
Día: 16 de octubre
Hora: 9.15h desde estación metro de Picanya
Duración de la visita 3h – llevar calzado cómodo
Inscripciones: del 8 al 15 de octubre
Plazas: 25 personas

TALLER: Se realizará un molino en teja.
Plazas: 20 personas
Lugar: Centro Personas Mayores
Días: 16, 23 y 30 de octubre
Horario: de 16.30 a 19.30h
Inscripciones: del 8 al 15 de octubre

TALLER DE MEMORIA
Entrenamiento para mantener las habilidades cog-
nitivas y favorecer un envejecimiento saludable.
 A cargo de Ana Villanueva, Psicóloga del 
Equipo de Servicios Sociales del Ajuntament de 
Picanya. 
Octubre: del 19 al 26
Noviembre: 9, 16, 23, 30
Plazas: 25 personas
Lugar: Centro de Personas Mayores
Horario: 11.30 a 13.00h
Inscripciones: del 16 al 18 de octubre 

NOVIEMBRE
TALLER: Realizaremos diferentes manualida-
des con motivos navideños.
Plazas: 15 personas
Días: 6, 13, 20 y 27 de noviembre
Lugar: Centro de Personas Mayores
Horario: de 16.30 a 19.30h
Inscripciones: del 29 al 31 de octubre.

TALLER DE LECTURA:
Reunión del grupo “Amig@s de la literatura” 
para comentar la novela del escritor valenciano  
Vicente Marco Aguilar “Ópera Magna”
Día: 6 de noviembre
Hora: 17.30 h
Lugar: Centro de Personas Mayores

CAMES FORA:
Caminata por el cauce del río Túria.
Día: 14 de noviembre
Salida: a las 10.00h en la parada del metro de 
Picanya
Regresaremos alrededor de  las 13.00h 
Necesario llevar calzado y ropa cómoda, agua y 
gorra, por si hiciera sol.

TALLER: “Verduras, hierbas, frutas y otros 
remedios naturales para la salud”
Reencontrar y valorar nuestras experiencias 
y la herencia cultural sobre nuestra despensa 
natural. La importancia de los elementos básicos 
(agua, aceite, sal, leche, miel, frutas, verduras, 
hierbas….)
Taller subvencionado por Diputación de Valencia (Bienestar 
Social), pendiente de fecha que se informará en el Centro 
de Personas Mayores

DICIEMBRE
TALLER: Manualidades de motivos navideños.
Días: 4, 11 y 18 de diciembre
Lugar: Centro de Personas Mayores
Horario: de 16.30 a 19.30h

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL:  
Visita a la escuela infantil “La Mandarina”
El día 12 de diciembre iremos a cantar cancio-
nes de Navidad a la Escoleta infantil.
A las 10.00h en la puerta de la guardería.
Hay que traer gorros, panderetas, carracas… 
para amenizar las canciones.

ACTIVIDADES PERMANENTES
Dirigidas a personas mayores de 65 años y/o pensionistas. 
Se acreditará con certificado de pensión.
CURSOS DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la edad para mejorar  
o mantener la condición física.
Inscripción: Máximo 30 personas por grupo.
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Cinco cursos de lunes a jueves.

- Lunes y miércoles de 10.30 a 11.30h. Nivel apto para 
todas las personas.

- Lunes y miércoles de 11.30 a 12.30h. Nivel apto para 
personas que se mueven con soltura. Las clases se 
centran exclusivamente en coreografías de diversos y 
variados bailes en línea.

- Martes y jueves de 10.30 a 11.30h. Nivel apto para 
todas las personas.

- Martes y jueves de 11.30 a 12.30h. Nivel apto para 
todas las personas. Nivel apto para personas que se 
mueven con soltura. Las clases se centran exclusiva-
mente en coreografías de distintos bailes en línea.

- Lunes a jueves de 12.30 a 13.30h. Este nivel va dirigi-
do a personas con necesidad de gimnasia adaptada.

TALLER MANUALIDADES 
Se impartirán talleres de tejas, decoupage, transfer 
sobre madera, bordados Sashiko, reciclado de vaqueros y 
Patchwork en todas sus variantes.
Este taller va dirigido a personas mayores de 65 años y/o 
pensionistas y empadronadas en Picanya.
Días: martes y miércoles de 16.30 a 19.30h.
Lugar: sala superior del centro de Personas mayores
INSCRIPCIONES:
Los cursos de gimnasia y  los talleres de manualidades 
tienen una duración que va de octubre de 2018 hasta 
junio de 2019.
Inscripciones en el Ayuntamiento del 24 al 28 de septiem-
bre 2018

Nota: El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar las condicio-

nes de esta programación.

Lliurament de les  
Medalles de la Vila
El dia de la Sang l’Ajuntament va lliurar 
les més altes distincions del poble

El dimecres 11 de juliol, dia de la Festa Major del nostre poble, el 
dia de la P. Sang, el Centre Cultural tornà a acollir l’acte de re-

cepció a les entitats i associacions que fan possible el programa festiu. 
Tradicionalment també és el dia que l’Ajuntament de Picanya aprofita 
per a lliurar les “Medalles de la Vila”, la més alta distinció atorgada pel 
nostre consistori a aquelles persones o entitats que han destacat per 
la seua aportació a la vida social, cultural, esportiva... del poble.
Vint-i-cinc anys de la Festa de les Clavariesses
L’acte es va obrir amb un primer 
reconeixement a les Clavariesses 
de 1993. Al grup de dones que ara 
fa 25 anys amb molt d’entusiasme 
i radiant joventut feren possible 
la festa de les fadrines, en honor 
a la Mare de Déu de Montserrat. 
Medalles 2018
Per unanimitat del Ple Municipal en este 2018 l’Ajuntament de Pican-
ya va decidir lliurar les següents distincions:
Amparo Iniesta
Dona de Picanya, valenta, emprenedora, positiva, de la que l’Ajun-
tament va voler reconèixer i agrair el seu treball desinteressat, com a 
presidenta del Grup de Dances Realenc, grup del qual fou fundadora 
junt a un grup d’amics i familiars, entre els que es trobava també el 
seu marit Julián i el seu estimat germà Miquel. 
Des de fa 15 anys, és la presidenta del Grup Realenc. On ha sabut tre-
ballar, i deixar espai per a l’opinió de les altres persones, prenent deci-
sions sempre per consens dins de la directiva i amb el grup en general. 
Francisco Javier Pellús 
Javier Pellús ha sigut president de la Unió Musical de Picanya des de 
l’any 2011 fins el 2017. Fruit d’este treball de Javier i dels directius 
que l’han acompanyat, la Unió Musical de Picanya ha participat en 
certàmens, concursos, festivals i intercanvis de bandes, sempre amb 
notable èxit, i en l’actualitat comptem amb: la Banda, la Unió Coral, el 
Cor Jove, i l’Escola de Música “José María Roig”. 
Centre d’Estudis Locals de la Biblioteca Municipal de Picanya
El patrimoni d’un poble va molt més enllà dels edificis singulars i les 
construccions. Les imatges, els documents, les fotografies 
també són part fonamental de la història i del seu pa-
trimoni. Parlar del CENTRE 
D’ESTUDIS LOCALS en Pican-
ya, és parlar d’un xicotet grup 
de voluntaris vinculats al món 
de l’educació i la història, que 
són: Alfred Ramos, Josep Vi-
cent Fayos, Joan Tormo i Pepe 
Garcia. 
El seu treball desinteressat ha 
permès posar en marxa, a la 
Biblioteca Municipal, el Cen-
tre d’Estudis Locals.
Miguel Ángel Chiner 
Miguel Angel,  fou Interven-
tor de l’Ajuntament de Pi-
canya des de l’any 2005 fins 
a 2018. Va recollir la medalla 
la seua família donat que va 
faltar per causa d’una greu 
malaltia.
Miguel Angel, demostrà ser 
un bon funcionari públic, un 
bon interventor.  Davant les 
dificultats  de finançament i 
de clarificació de les compe-
tències, que tots els ajunta-
ments pateixen, ell sempre 
buscava  una  possible  alter-
nativa  per intentar solventar 
el problema, amb una actitud 
positiva facilitadora de les so-
lucions.

Reconeixement

Acte de lliurament de medalles

Una volta coneguda la marxa del rector 
Alfonso Ibáñez a una altra parròquia 
de València, el Ple de l’Ajuntament de 
Picanya va decidir atorgar-li també la 
Medalla de la Vila. El lliurament tingué 
lloc a l’església el passat 15 de setem-
bre. Amb este reconeixement el Ple 
Municipal ha volgut posar de manifest 
el bon treball desenvolupat per Alfon-
so Ibáñez al front de la Parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat i la seua 
dedicació a tota la comunitat catòlica 
del nostre poble amb especial atenció 
a aquelles persones en situacions més 
difícils. Alfonso Ibáñez deixa una em-
premta inesborrable i un gran record 
entre els membres de la parròquia pi-
canyera per als que va treballar durant 
prop de vint anys donat que arribà al 
nostre poble al juny de l’any 1.999.

Medalla per al rector 
Alfonso Ibáñez

Premi



De casa en casa

5

Núm. 131
octubre 

 2018

pàg.

Nou mural

IX Festa Estellés

Esta nova peça 
interpreta 

paisatges picanyers 
sota la mirada 
d’artistes com 

Dalí, Frida Kalho, 
Picasso o Javier 

Mariscal

Tres obres de teatre de carrer  
aprofitaran al màxim les noves  
condicions de la remodelada  

Plaça del País Valencià

I si Dalí haguera 
pintat Picanya?
Christian Quesada i Laura Salido 
enceten un nou projecte muralístic

Este setembre els joves artistes picanyers Christian Que-
sada i Laura Salido han encetat el seu nou projecte 

muralístic al nostre poble. En este cas, sobre la façana nord del 
Mercat Municipal, Christian i Laura proposen un quadríptic de 
gran format on volen respondre a la pregunta... i si gran artistes 
hagueren pintat paisatges picanyers?
Dalí, Picasso, Frida Kalho i Mariscal
Esta nova obra es planteja com un qua-
dríptic on el duo “Soul Creator” ens ofe-
reix la visió de quatre artistes (Dalí, Pablo 
Picasso, Frida Kalho i el valencià Javier 
Mariscal) de tècniques i estils molt va-
riats, sobre paisatges picanyers. Un retrat 
de cada artista serveix també com a ho-
menatge i reconeixement.
Així, a través dels ulls de Dalí veurem la 
rotonda del Vents amb el seu icònic re-
llotge de sol, veurem la plaça de la Cons-
titució en versió “picassiana”, la Plaça del 
País Valencià amb el característic estil de 
Mariscal i l’avinguda de la Primavera filtrada per l’estil florit i pai-
satgístic de la mexicana Frida Kalho.
Tot un repte creatiu destinat a embellir este punt del nostre po-
ble i també a animar als espectadors i espectadores a interesar-
se per l’obra d’estos artistes i per l’art en general.

IX Festa Estellés a 
l’Alqueria de Moret
Amb Jaume Pérez Montaner  
com a poeta convidat

En commemoració del natalici del gran poeta Vicent Andrés 
Estellés, al mes de setembre des de fa quasi una dècada, 

celebrem la Festa Estellés, un acte popular, obert a la participa-
ció, que posa en relleu la paraula poètica en la nostra llengua. En-
guany a més, Picanya tingué l’honor de compartir la vetlada amb 
la família del poeta. 
El divendres 21 de setembre l’Alqueria de Moret acollí la IX FESTA 
ESTELLÉS amb bon ambient,  sopar i vetlada poètica al pati.
La nit començà amb un sopar d’enfaixat compartit amb amigues i 
amics, i continuà amb lectures poètiques, principalment de versos 
de Vicent Andrés Estellés però també d’altres poetes. Enguany, 
el poeta convidat fou JAUME PÉREZ MONTANER. També es feu 
ressò de l’ANY MONTSERRAT ABELLÓ, en el centenari del seu nai-
xement. I de JOSEP PALAU I FABRE, als deu anys del seu traspàs. A 
més la festa es va aprofitar per a sumar-se a la celebració de l’AVL 
de l’Any dels Misteris Assumpcionistes Valencians.
Està festa compta amb la participació dels centres educatius del 
nostre poble i està organitzada per Lluís Roda i l’Ajuntament. 

A la tardor, cinema, teatre, balls, música, jocs tradicio-
nals, folk... a la Pl. del País Valencià 

En esta tardor la Plaça del País Valencià serà punt de trobada cultural per a picanyeres i picanyers, 
quina millor manera de celebrar els seus primers 40 anys de vida? 

La renovada plaça acollirà un extens programa d’activitats amb cinema, teatre, música, jocs tradicio-
nals... una invitació a eixir de casa i aplegar-se fins a la Plaça més emblemàtica del nostre poble. Preniu 
nota, que ens espera... UNA PLAÇA DE CULTURA.

Cultura

PROGRAMA “Una plaça de cultura”

SETEMBRE 2018  
Divendres 14 de setembre 

22.00h CINEMA A LA PLAÇA. 
Projecció de la pel·lícula 
“KONG, LA ISLA CALAVERA”. 

Dissabte 15 de setembre  
de 19.00h a 21.30h  
BALL A LA PLAÇA 
amb la col·laboració de l’Escola de 
Balls de Saló i Ritmes Llatins de Picanya. 
de 19 a 20h CLASSE OBERTA DE BALL. 
de 20 a 21.30h BALL SOCIAL amb animació.

Dissabte 22 de setembre 
de 11.00h a 13.00h 
JOCS ALTERNATIUS per a xiquetes i xiquets de 6 
a 11 anys.  
de 19.00h a 21.30h 
BALL A LA PLAÇA amb la col·laboració de l’Escola 
de Balls de Saló i Ritmes Llatins de Picanya. 
de 19.00 a 20.00h
CLASSE OBERTA DE BALL. No és necessita ins-
cripció per participar.
de 20.00 a 21.30h 
BALL SOCIAL amb animació.

Dissabte 29 de setembre 
de 19.00h a fi  hores 
BALL A LA PLAÇA amb la col·laboració de l’Escola 
de Balls de Saló i Ritmes Llatins de Picanya. 
19.00 a 19.45h 
CLASSE OBERTA DE BALL.  SALSA I BACHATA 
19.45h a fi  
FESTA CLOENDA DEL BALL A LA PLAÇA 
amb DJ Fermin Olaya i DJ Brother: SALSA, BACHA-
TA, MERENGUE, CHA CHA CHA i molt més!!

Diumenge  30 de setembre,
a les 18.00h
CIRC BOVER (Mallorca) 
presenta “VINCLES” 
(amb la col·laboració del Circuit Cultural Valencià).
A partir d’un senzill element: canyes de bambú, 
la companyia de teatre Circ Bover construeix 
una espectacle que transmet l’elegància i la tèc-
nica de les arts del circ. Un espectacle totalment 
innovador i sense precedents. 

OCTUBRE   
Dimarts 9 d’octubre 

DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
11.00 a 13.00h 
JOCS TRADICIONALS VALENCIANS per a xiquetes 
i xiquets de 6 a 11 anys.  

Dissabte 20 d’ octubre
11.00 a 13.00h 
JOCS TRADICIONALS per a xiquetes i xiquets de 6 
a 11 anys.  

Diumenge 21 d’octubre,
a les 18.00h LA TRÓCOLA CIRC (Alacant) 
presenta “EMPORTATS” 
(amb la col·laboració del Circuit Cultural Valencià).
Espectacle de circ d’alt nivell tècnic que combina 
diferents disciplines: acrobàcia, malabars, música, 
investigació i manipulació d’ objectes (portes).
El joc amb el que és visible i no visible, fent ús dels 
llenguatge musical, de l’humor, del poètic, submer-
geix al públic en un atractiu viatge pels sentits. 
Un espectacle en el que la coordinació, la precisió 
i l’energia supera els límits establerts. 

Dissabte  27  d’octubre
a les 20.00 hores,  al Centre Cultural, 
INICI 7a TEMPORADA FOLKLORE VALENCIÀ
Diumenge 28 d’octubre, 
a les 11.00h 
CONCERT FOLKSONA 
(colònies de música folk per a joves intèrprets Vi-
cent Pastor) amb cercavila, colla de tabals i dolçai-
nes i muixerangues. 

NOVEMBRE   
Diumenge  25 de novembre
a les 12.00h 
MADUIXA TEATRE (València) 
presenta “MULÏER” 
(amb la col·laboració del Circuit Cultural Valencià)
Espectacle de dansa sobre xanques interpretat 
per cinc ballarines. Emocions i poesia visual. Ho-
menatge a totes les dones que al llarg de segles i 
segles d’opressió han lluitat i segueixen lluitat per 
mantindre viu el jo salvatge i que reclamen el dret 
a ballar i córrer lliurement per la nostra societat.
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Se simplifica el modelo para 
facilitar el poder cumplir la 
normativa de alternancia  

El cambio de aparcamiento  
será semestral

Treball al barranc

Contractació de persones  
aturades del sector agrícola
Durant l’estiu han fet treballs de  
neteja del barranc

Com cada estiu des de l’any 2011, l’Ajuntament de Pican-
ya amb la col·laboració del Servei Públic d’Ocupació 

(SEPE) ha procedit a la contractació temporal de persones aturades 
del sector agrícola. Un sector especialment afectat per la tempora-
litat i que a l’estiu registra xifres de desocupació especialment altes 
i molt superiors a les d’altres sectors productius.
Tasques de manteniment i neteja del barranc 
Este estiu s’han contractat a 9 treballadors del sector agrícola, 7 
peons i dos oficials, que han estat fent tasques de conservació i 
manteniment dels marges del barranc del Poyo al pas per Picanya, 
llevant tant els abocaments acumulats (enderrocs, fem…) com ma-
tèria vegetal.
La totalitat de les persones atura-
des han estat contractades 
Els treballadors contractats suposen 
la totalitat de les persones candida-
tes, aturades agrícoles, que ens ha 
remès l’Oficina d’Ocupació del SER-
VEF. Este grup de persones ha estat 
treballant des de la meitat de juny 
fins a la meitat d’agost.
Aquesta contractació es desenvo-
lupa pel Pla Especial d’Ocupació 
per a Desocupació Agrícola de 
Col·laboració entre el  Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i les Corporacions 
Locals per a 2018.

Cuidem el barranc 

És important recordar en este punt que el ba-
rranc és el llit natural d’un riu, un riu que quasi 

sempre roman eixut però que, en moments puntuals 
pot dur molta aigua. També és el darrer espai verd 
quasi verge del nostre terme municipal. Un espai verd 
i viu que hem de respectar i cuidar com cal. És com-
pletament inacceptable que este espai es faça servir 
com abocador (una falta greu que pot ser sancionada 
amb importants multes) i per tant no es poden llençar 
allà enderrocs, escombreries, andròmines ni cap tipus 
de fem.
Picanya vol el seu barranc verd i viu, lluny de ser un 
solar o una sèquia o una claveguera. És responsabilitat 
de totes i tots que així siga.

Ocupació

En estos meses finales del año 2018 se va a 
modificar la norma de aparcamiento al-

terno en aquellas calles donde así se hace. Para 
evitar las dificultades generadas por el actual 
cambio mensual (con coches que quedan en el 
lado incorrecto de la calle cada mes) se va a pro-
ceder a renovar la señalización de estas calles e 
instalar placas que limitarán el estacionamiento 
en periodos de seis meses.
Dos cambios al año 
De esta manera en lugar de los doce cambios 
actuales, se producirán tan solo dos (uno el 
1 de enero y otro el 1 de julio), con lo que se 
reducirán al mínimo posible las situaciones 
derivadas de los vehículos que se quedan en 
el lado no autorizado de la vía y que suelen 
desembocar en dificultades de paso y retira-
da de vehículos con grúa así como la corres-
pondiente sanción.

Mejoras en los  
tres polígonos 
industriales
Fibra óptica, seguridad, alumbrado,  
eficiencia energética, mejora viaria y de señalización...

Placa semestral propuesta

S’ha contrac-
tat a totes les 
persones re-
gistrades al 
SERVEF com 
a sol·licitants 
d’ocupació al 

sector agrícola

Residus recollits

Es importante recordar que la aplicación para 
móviles  municipal “APPicanya” dispone de un 
servicio de avisos directos en caso de problemas 
con los vehículos estacionados en la vía pública. 
Sólo con indicar la matrícula de nuestro vehícu-
lo la Policía Local (si las condiciones lo permiten) 
puede enviarnos un men-
saje directo avisándonos 
de la necesidad de mover 
nuestro coche y evitar así 
problemas como la retira-
da con grúa.

Evitar la grúa  
gracias al móvil

APP

El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empre-

sarial (IVACE), dependiente de 
la Conselleria de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Gene-
ralitat Valenciana, ha concedi-
do un total de 743.711€ para 
la modernización de nuestros 
polígonos industriales, a esta 
cantidad se sumarán 390.611€ 
aportados por el Ayuntamien-
to de Picanya para una inver-
sión total de 1.134.322€.
Mejoras previstas
En los tres polígonos industria-
les de nuestro municipio (Raga, 
Taronja y Alqueria de Moret) 
se realizarán obras destinadas 
a la implantación de fibra óp-
tica y otros servicios, vigilancia 
a través de cámaras con cone-
xión a las dependencias de la 

Policía Local, actuaciones que 
mejoren la movilidad urbana, 
mejora del alumbrado públi-
co, mediante medidas de efi-

ciencia energética o energías 
renovables, servicios contra 
incendios, creación de una 

herramienta web con infor-
mación del polígono industrial 
accesible al propio IVACE, me-
joras viarias (con la creación 
de más aparcamientos, más 
viales, ampliación de calles...), 
señalización e identificación 
de calles y, finalmente, señali-
zación horizontal y vertical de 
tráfico para mejorar el tránsito 
en las tres zonas industriales.
Creación de empleo
Estas inversiones permitirán, 
por una parte mejorar las po-
sibilidades de nuestros polígo-
nos como destino para la ins-
talación de nuevas empresas y, 
por otro lado, mejorar la  com-
petitividad de las empresas ya 
asentadas en Picanya. Dos re-
sultados que también han de 
traducirse en la creación de 
empleo.

Zonas industriales de 
Raga, Faitanar y Moret

La inversión  
alcanza la cifra de 

1.134.322€
que ha de traducir-
se en mejorar de la 
competitividad de 
nuestras empresas 
y con ello, en crea-

ción de empleo.
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Urbanisme i obres

Nou camí preferent  
per a ciclistes i vianants

Naix un nou camí per  
al passeig i l’esport

Completades les obres dels carrers 
V. del Carme i Vicent Serrador

Nova via preferent per a vianants i  
ciclistes en la zona d’El Realenc

Renovada la xarxa d’aigua potable i millorada 
l’accessibilitat de la zona amb noves voreres i passos 
elevats per a vianants

Al llarg d’este mes d’agost 
s’han completat els 

treballs finals d’adequació del 
camí rural junt a la via de l’AVE, 
a la zona d’El Realenc, que 
connecta el nou carril bici junt 
a la carretera cap a Xirivella i 
l’entrada sud del Poliesportiu 
Municipal.
En concret s’han realitzat tre-
balls de millora de l’asfaltat i 
senyalització vial que han per-
mès transformar este camí en 
un via preferent per a ciclistes 
i vianants. D’esta manera s’ha 
generat una via destinada al 

passeig i l’esport que permet 
la connexió entre la rotonda 
de l’eixida cap a València, el 
Poliesportiu i, des d’allà, fins al 
nucli urbà de Picanya, tot, pel 
mig del bonic paisatge d’horta 
de la zona d’El Realenc.
També carril bici a la porta del 
Poliesportiu
Estes obres s’han completat 
amb la construcció d’un xico-
tet tram de carril bici en l’accés 
sud del poliesportiu que uneix, 
l’entrada a esta instal·lació, 
amb el carril bici ja existent fins 
al nucli urbà. 

Ja han finalitzat les obres de renovació 
de la xarxa d’aigua potable i millores 

d’accessiblitat als carrers Verge del Carme 
(números 1 a 15) i Vicent Serrador (tot el ca-
rrer) del Barri del Carme.
Tot el sistema de distribució de l’aigua po-
table (amb la instal·lació de noves canona-
des) ha estat renovat per part de la com-
panyia subministradora d’aigua potable. 
Més accessible
En estes obres s’ha millorat l’accessiblitat 
amb la renovació completa de les voreres i la 
construcció de plataforma única als diferents 
creuaments. Esta mateixa solució s’ha aplicat 
també al tram sense eixida de Vicent Serra-
dor on també les llambordes han substituït 
l’actual paviment d’asfalt. D’esta manera, al 
final del carrer Vicent Serrador s’ha creat una 
xicoteta plaça amb aspecte de carrer tradi-
cional. 
Altres carrers de la zona també milloraran
Abans de final d’any també es realitzaran 
millores a voreres i calçada d’altres carrers 
de la zona com ara el carrer Torrent, la resta 
del carrer Vicent Serrador, etc... estes obres 
estaran finançades pel programa SOM de la 
Diputació de València.

Debemos prestar 
máxima atención 
a los puntos de 

cría de mosquitos 
tigre. El 95% de las 
larvas se desarro-
llan en viviendas 

Reordenación al final 
de Sanchis Guarner
Será de una dirección hasta la calle Zenobia Cam-
prubí que también pasa a ser de una dirección  

En las calles Zenobia Camprubí y el final de la avenida San-
chis Guarner (desde la calle Marie Curie hasta la citada 

Zenobia Camprubí) se reordena el tránsito de vehículos y se pro-
cede a señalizar este tramo como de un solo sentido. De esta ma-
nera se busca mejorar la seguridad del tráfico en la zona evitando 
el cruce de vehículos en un tramo de calle demasiado ajustado 
para el paso de dos coches. Tanto el resto de calles de esta parte 
del pueblo, como el resto de la avenida Sanchis Guarner, conser-
van sus condiciones de circulación actuales sin que se produzca 
ninguna modificación de los trazados y sentidos existentes.

Las altas temperaturas y las intensas lluvias hacen 
necesario alargar los servicios extraordinarios 

Las lluvias del mes de septiembre 
(con precipitaciones de más de 

75 lt/m2 en pocas horas) junto con unas 
temperaturas muy elevadas (casi siempre 
por encima de 25 grados) han generado 
unas condiciones más que adecuadas 
para la proliferación de los insectos. Por 
todo ello el Ayuntamiento de Picanya ha 
tomado la decisión de prorrogar los trata-
mientos extraordinarios de verano durante 
unas semanas más. De esta manera a los 
habituales tratamientos contra mosquitos, 
cucarachas... se suman los tratamientos propios de la época estival. 
Fundamental colaboración ciudadana
En todo caso, es muy importante que todas y todos nos mantenga-
mos alerta a la hora de detectar y controlar los puntos de cría de los 
insectos. En casos como el del mosquito tigre, el 90% de las larvas 
se desarrollan en viviendas privadas. Hay que prestar máxima aten-
ción a las pequeñas acumulaciones de agua (platos de macetas, 
juguetes, desagües, canales...) y asegurarse de que están comple-
tamente secos.

Un año más se prolongan  
los tratamientos de verano

Tratamientos

C/ Verge del Carme

C/ Vicent Serrador

Modificación del tráfico
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Esports

Menuts i menudes Xiquets i xiquetes (-14 anys)
Activitats quadrimestrals
Activitat  Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Xiquiritme  Pavelló  Dilluns-dimec.  17.30h-18.15h  2014-2015  25€
Ball modern A Pavelló Dimarts-dijous 17.45h-18.30h 2010-2013 25€
Ball modern B Pavelló Dimarts-dijous 18.30h-19.15h 2003-2009 25€
Escoles Esportives Municipals
Activitat   Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Atletisme   A. March  Dimecres  17.15h-19.15h  2004-2013  25€
Escacs   A. March  Dimarts 17.15h-19.15h  2003-2013   25€
Futbol sala   Pavelló  Dimarts  17.15h-19.15h  2004-2010  25€
G. rítmica   Pavelló  Dimecres 17.30h-19.30h  2004-2013   25€
Multiesport  Baladre  Divendres 15.00h-17.00h 2004-2012   25€
Patinatge   Baladre  Dimecres  17.15h-19.15h  2004-2013   25€

Tenis   Poliesp.  Dissabte 09.00h-14.00h  2003-2013  25€
• El preu del curs és quadrimestral, la renovació entre  
quadrimestres es realitzarà de forma automàtica.
• L’alumne/a que vol assistir a més d’una escola esportiva ha de pagar un suplement de 14€.
• En cada sessió hi ha dos torns. La primera hora es dedica a la iniciació i la segona al perfeccionament.
• Multiesport: Iniciació a diferents esports (pilota valenciana, futbol sala, minibàsquet, jocs populars, 
hoquei, bàdmington, tallers...)
• Xiquiritme: Cèrcols, xanques, pilotes, pilotons, matalassets, cangurs, globus, música (ritme), pintures...

Persones adultes (de 14 a 64 anys)
Activitats trimestrals (mínim 21 sessions)
Ioga  Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  09.30-11.00h  41 €
B  Baladre  Dmarts i dijous  17.30-19.00h  41 €

Tai-xi Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Casa Cult. Dimarts-dijous  10.00-11.15h  41 €
Pilates Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló Dilluns-dimecres  19.30-20.30h  43 €
B  Pavelló Dilluns-dimecres  20.30-21.30h  43 €
C Pavelló Dimarts-dijous 20.30-21.30h 43 €
D Pavelló Dimarts-dijous 09.30-10.30h 43 € 
Gimnàstica correctora
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
 A  Pavelló  Dilluns-dimec.-div.  10.30-11.30h  41 €
Body Tono (treball de tren superior, inferior, glutis, abdominals i lumbars)
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dilluns-dimecres  09.30-10.30h  41 €
B  Pavelló  Dimarts-dijous 19.30-20.30h  41 €
Zumba (coreografies senzilles i suaus) 
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  19.30-20.30h  41 €
B  Pavelló  Dimarts-dijous  15.15-16.15h  41 €
Body Fit (tonificació i acondicionament general)  
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  20.30-21.30h  41 €
Aeròbic, step 
Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dilluns-dimecres  20.30-21.30h  41 €
B  Pavelló  Dilluns-dimecres  19.30-20.30h  41 €
Musculació (més de 16 anys)
 Lloc  Dia  Hora  Preu per mes
 Pavelló  Dilluns a dissabte  Horari pavelló  16 €

Persones majors (+ 65 anys)
Gimàstica de manteniment
 Lloc  Dia  Hora   
A  Centre Majors Dilluns i dimecres  10.30-11.30h
B  Centre Majors Dimarts i dijous 10.30-11.30h
C  Centre Majors Dilluns i dimecres  11.30-12.30h 
D  Centre Majors Dimarts i dijous  11.30-12.30h
E Centre Majors Dilluns a dijous 12.30-13.30h
El grup E està destinat a persones amb major necessitat de gimnàstica adaptada
Inscripcions des del 24 de setembre
 
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer de dues formes:
- Per mitjà de la plana web municipal www.picanya.org. Caldrà accedir-hi per tal de trami-

tar la corresponent clau d’accés. Una volta es dispose d’aquesta clau es podrà realitzar 
la inscripció des de les 00.00h del dia indicat per a cada període. Cal traminar (amb 
anterioritat a l’inici del període d’inscripció) una fitxa d’usuari per a cada persona (també 
menuts) tot i que una persona pot gestionar la inscripció d’altres familiars, amb esta fitxa 
es tramita la clau d’accés. 

- També es pot tramitar la inscripció en persona, de la forma habitual, a l’Ajuntament de 
Picanya (serà necessari indicar un número de compte per a la domiciliació del pagament)

NOTA: Sols es posaran en marxa aquells grups amb una inscripció suficient.

CALENDARI INSCRIPCIONS I RENOVACIONS
Grups  Període Dates
1r període
Adults Renovació automàtica Trimestral Comunicació baixa fins 14/9
Adults Nova inscripció residents (*) Trimestral 18 a 24 setembre
Adults Nova inscripció no residents Trimestral Des del 25 setembre
Menuts Nova inscripció residents (*) Quadrimestral 18 a 24 setembre
Menuts Nova inscripció no residents Quadrimestral Des del 25 setembre
2n període
Adults Renovació automàtica Trimestral Comunicació baixa fins 13/12
Adults Nova inscripció residents (*) Trimestral 17 a 24 desembre
Adults Nova inscricpió no residents Trimestral Des del 26 de desembre
Menuts Renovació automàtica Quadrimestral Comunicació baixa fins 10/01
Menuts Nova inscripció residents (*) Quadrimestral Del 16 al 23 de gener
Menuts Nova inscripció no residents Quadrimestral Comença el 24 de gener
3r període
Adults Renovació automàtica Trimestral Comunicació baixa fins 7/03
Adults Nova inscripció residents (*) Trimestral Del 12 al 22 de març
Adults Nova inscripció no residents Trimestral Comença el 25 de març
Tindran condició de residents les persones empadronades o que treballen  
(caldrà justificar-ho) al poble de Picanya.

MÉS INFORMACIÓ
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En el mes de julio la Piscina Cubierta Mu-
nicipal cambió de empresa gestora. 

Con este cambio esta importante instalación 
comienza una nueva etapa y este septiembre 
ha abierto con nuevo nombre “Centre Espor-
tiu Picanya, Piscina Coberta” y con importantes 
mejoras y cambios.
Instalaciones renovadas
Durante el mes de agosto la nueva empresa 
gestora ha realizado obras de mejora en todos 
los servicios de la instalación. Se han renovado 
piscinas, sala de musculación (con nuevos apa-
ratos), sala de ciclo indoor (con nuevas bicicle-
tas), se han mejorado vestuarios, accesos, etc...
Nuevas actividades
En esta nueva etapa el centro amplía su abanico 
de actividades con nuevos servicios y posibilida-
des. Oferta para todas las edades y condiciones 
físicas con la máxima flexibilidad. De hecho, las 
actividades para personas mayores y para niños 
y niñas son la principal novedad.
Acceso diferenciado para 
actividades acuáticas y en seco 
Una gran novedad, solicitada por buen número 
de personas usuarias, será el acceso diferen-
ciado (si así se quiere) para las actividades en 
la piscina y en seco con cuotas diferentes para 
cada tipo de acceso.
Mejores precios 
En cuanto a cuotas, el nuevo abono familiar por 
tan solo 51€ al mes o las cuotas anuales supo-
nen un muy significativo descenso respecto a 
los precios anteriores.

Nueva etapa  
para la Piscina Cubierta
Desde el 10 de septiembre reabre con instalaciones  
renovadas y nueva programación de actividades

Información completa: www.picanya.org

Trofeu d’escoles 
de ciclisme
Celebrada la 1a edició
El diumenge 26 d’agost l’Escola de Ciclisme 

de Picanya amb el suport de l’Ajuntament, 
organitzà el 1r Trofeu d’Escoles de Ciclisme. Des 
de les 10.00h del matí menudes i menuts van 
participar en diferents proves. El matí es va 
obrir amb una gincana on els joves ciclistes des-
motraren les seues habilitats sobre la bicicleta. 
Després, foren les diferents curses per edats les 
que completaren la matinal.
Un recorregut exigent
Este primer trofeu situà la seua lína d’eixida i arri-
bada al carrer Ricard Capella per a després inclou-
re el pas per la baixada al Realenc, pujada al ca-
rrer del Sol i nova baixada al llit del barranc i nova 
pujada des del barranc al Pont Vell cosa que va 
convertir el recorregut en una prova exigent que 
feu disfrutar de valent a  corredors i públic.

Convocat per la 
selecció sub-16
Rubén Iranzo entrena ja amb 
la selecció espanyola U16
El picanyer Rubén Iranzo, jugador del València 

CF cadet, dóna un pas més en la seua bri-
llant trajectòria i del 17 al 19 de setembre ja ha 
estat entrenant amb la selecció espanyola Sub 16 
a la ciutat del fútbol de Las Rozas. 
Rubén ha estat convocat pel conegut exjugador 
professional Julen Guerrero actual entrenador de 
la selecció espanyola Sub16 espanyola.
Imatge de les seleccions valencianes
“Rubo” Iranzo, encara en edat cadet, és jugador 
del primer equip de l’acadèmia del València CF 
i habitual de la selecció valenciana, de fet, fou 
imatge d’esta selecció en la presentació a la 
premsa de les noves equipacions de les selec-
cions valencianes) i ja ha format part de la selec-
ció espanyola U15.

Pas dels corredors  
pel carrer del SolRubén Iranzo

Servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya
Tel. 961 594 460 - esports@picanya.org

Renovación de  
las piscinas

Nuevas bicicletas  
de ciclo indoor

Renovación de la sala de 
musculación


