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folk en record de 
Vicent Pastor

Rubén Iranzo ya 
viste la camiseta 
de la selección 
españolaDe casa en casa

Periòdic Local de Picanya 
núm. 127

octubre 2017

edició íntegra on-line: www.picanya.org

fo
to

: 
So

st
re

 T
èx

ti
l d

el
 P

ar
c 

Jo
ve

Un Parc Jove molt viu
Ja està en marxa este novedós espai poliva-
lent destinat a fomentar l’oci actiu entre el 
jovent i que ha rebut una magnífica acollida 

Al llarg de l’estiu el Parc 
Jove ha anant comple-

tant la seua dotació i amb la 
plantació de tota la jardine-
ria a principi de setembre la 
insta·lació ha quedat comple-
tament finalitzada.
Dotació esportiva
El parc de cal·listènia (o street 
work-out) fou l’última dotació 
esportiva en completar este 
parc. Este element és absolu-
tament novedós al nostre po-
ble on no hi havia cap dotació 
d’este tipus.
La pista de bàsquet, les dues tau-
les de ping-pong i les diferents 
pistes per a jugar futbol comple-
ten l’equipament del Parc.
Un sostre singular
Un Parc que té com a element 
emblemàtic el seu sostre tèxtil, 
una solució d’alta tecnologia 
que, fins ara, tampoc s’havia fet 
servir al nostre poble. Un sos-
tre que resulta un element di-
ferenciador i que permet un ús 

molt més intens del parc sense 
haver de patir per les condi-
cions meteorològiques  i també 
la programació (com ja s’ha fet) 
d’activitats culturals com ara ci-
nema, teatre, música...  

Gran acollida
Des de la seua posada en mar-
xa el Parc Jove ha rebut una 
gran acollida i cada vesprada 
són decenes i decenes els i les 
joves que plenen grades i pistes 
esportives. Allí, al seu aire, sen-
se més limitacions que les prò-
pies de la convivència normal 

(per exemple, no està permés 
jugar més enllà de les 11 de la 
nit), els i les joves organitzen 
els seus partits de futbol o bàs-
quet, partides de ping-pong o 
fan exercici al parc de caliste-
nia, un esport en plena expan-
sió i que du els elements propis 
de la gimnàstica artística (la ba-
rra, les anelles...) al carrer. Cada 
vesprada podem veure allí les 
evolucions de decenes de prac-
ticants d’este novedós esport.
Un concepte diferent
La bona acollida viscuda este 
estiu ens parla de l’encert 
d’este nou concepte de parc, 
un parc adreçat a un públic 
jove, una instal·lació que ofe-
reix diferents possibilitats d’oci 
actiu i que també és un espai 
per a la trobada, per a la con-
versa... un espai lliure, obert, 
diferent... pensant per al públic 
jove. Un públic que ja ha fet 
seu este espai i que l’ha con-
vertit en un Parc Jove molt viu.

El Parc Jove ha rebut 
una gran acollida i 
cada vesprada són 

decenes i decenes els 
i les joves que 

plenen grades i pistes 
esportives

Parc Jove, coberta i pista central

Parc de cal·listènia

Pistes futbol 3

Pista de bàsquet

Taules de ping pong

Multiús

Des del primer projecte el Parc Jove ha estat dissenyat com 
un espai polivalent que fera compatible el seu ús diari 

com a espai de trobada i esport amb la possiblitat d’acollir altres es-
deveniments com ara concerts, actuacions teatrals, cinema d’estiu... 
Música i cinema per a l’estrena
Durant les passades Festes Majors fou al Parc Jove on es projecta-
ren les pel·lícules del Cinema a la Fresca amb prop de 400 persones 
que van poder disfrutar d’una pantalla gegant, un magnífic so i no 
van haver de patir amb la pluja que va caure durant una de les 
projeccions. També va acollir una nova edició del Festival Picanya 
Rock que va reunir a centenars de joves per a disfrutar de la música 
en directe.

Un espai polivalent
El disseny permet acollir també 

diferents esdeveniments
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Joves

Per una millor alimentació
Nova edició de l’Agenda Jove

Becaris a la porta de 
l’Ajuntament

Programació del  
Centre de Formació 
d’Adults 17/18

Cursos Més 
informació

Pràctiques professionals 
a l’Ajuntament
Nova edició del programa de beques 
per als estudiants
Este passat estiu fins a un total de 18 estudiants han po-

gut realitzar pràctiques formatives remunerades als 
diferents departaments de l’Ajuntament de Picanya. Les pràcti-
ques han tingut una durada d’un 
mes (juliol o agost) i estaven do-
tades amb un import de 500 eu-
ros bruts mensuals, cofinançats 
entre la Diputació de València i 
l’Ajuntament de Picanya. 
Els departaments municipals on 
s’han realitzat les pràctiques han 
estat molt variats i han anat des 
de urbanisme a informàtica tot i 
passant per administració, aten-
ció al públic, escola d’estiu...

Les beques 
estan cofi-

nançades entre 
l’Ajuntament 

de Picanya i la 
Diputació TALLERS

Tallers Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Boixets (*) Dilluns 16.00 – 18.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Boixets (*) Dilluns 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Pintura a l’oli Dilluns i dimecres 10.30 – 13.00  60€ al trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Patchwork I (*) Dilluns 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Patchwork II (*) Dimarts 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 03/10/2017
Artesania i teules (tejas) Dimecres 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 04/10/2017
Tabal i dolçaina (**) Dimarts A determinar 30€ al mes Casa de la Cultura 03/10/2017
Escacs Dijous 18.00-19.30 A determinar Casa de la Cultura 11/01/2018
Reflexologia i quiromassatge (*) Dilluns 17.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Lectura poètica(*) Dijous 18.00-20.00 60€ tot el taller Casa de la Cultura 11/01/2018
Conéixer l’art I Dimecres 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 22/11/2017
Conéixer l’art II Dimecres 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 07/03/2018
Dansa oriental(*) Divendres 17.30 – 19.30 90€ tot el taller Pavelló  Municipal 06/10/2017
Horari de matrícula : de dilluns a dijous de 18.00 a 20.00. A partir del 04 de setembre

CURSOS
Curs Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Accés a la Universitat majors de 25 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Accés a la Universitat majors de 45 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Accés Cicles Formatius Grau Superior Dilluns a divendres  50€ quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Informàtica matí iniciació  Dimarts 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 03/10/2017
Informàtica matí elemental Dijous 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 05/10/2017
Curs d’internet (*) Dilluns 18.00 – 20.00  90€ tot el curs Alqueria de Moret 02/10/2017

IDIOMES
Idioma Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Anglés matí (A1) Dilluns i dimecres 09.30 – 11.00   60€ trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Anglés matí (A2) Dilluns i dimecres 11.00 – 12.30 60€ trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Anglés vesprada (B1) Dilluns i dimecres 18.15 – 19.45 60€ trimestre IES Enric Valor 02/10/2017
Anglés vesprada (B2) Dilluns i dimecres 19.45 – 21.15 60€ trimestre IES Enric Valor 02/10/2017
Castellà per a estrangers Dimecres 19.00 – 21.00  IES Enric Valor 04/10/2017

CURSOS DE VALENCIÀ
Nivell Dia Hora Lloc Data d’inici
Oral-conversa A1-A2 Dilluns  18.15 – 19.15 IES Enric Valor 02/10/2017
Oral-conversa A1-A2 Dimecres 09.30  - 10.30 Casa de la Cultura 04/10/2017
Valencià B1 Dimarts i dijous 19.00 - 20.00 IES Enric Valor 03/10/2017
Valencià B2 Dilluns 09.30 – 11.30 Casa de la Cultura 02/10/2017
Valencià B2 Dimarts i dijous 16.00 – 17.00 Casa de la Cultura 03/10/2017
Valencià C1 Dimarts i dijous 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 03/10/2017
Valencià C2 Dilluns i dimecres 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 02/10/2017

(*) 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.

CURSOS
Alfabetització
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00h
Neolectors
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h
Educació base
 De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00h
1r Nivell de Graduat de Secundària
        Matí: de 9.30 a 12.30h
        Vesprada: de 15.00 a 18.00h
        Nit: de 18.15 a 21.15h
2n Nivell Graduat de Secundària
         Vesprada: de 15.00 a 18.00h
         Nit: 18.15 a 21.15h

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Escola d’Adults de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2 Telèfon: 961591382, 620276429
Correu electrònic: fpa@picanya.org

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Fotocòpia del DNI o del passaport, 2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en cas de les activitats: Accés a la Universitat majors de 25 
anys, Accés Cicles Formatius Grau Superior, Informàtica matí, Ceràmica, Pintura a 
l’oli, Anglés, i Conéixer l’art I i II.

HORARI DE MATRÍCULA:
De dilluns a dijous de 10.00 a 13.00h i de 17.00 a 20.00h i divendres de 10.00 a 
13.30h

OFERTA FORMATIVA 2017/2018

Un any més, amb l’inici del curs, la xarxa joves.net a la qual 
pertany l’Ajuntament de Picanya, edita l’agenda jove. Esta 

agenda s’ha pogut recollir gratuïtament a la Biblioteca i Centre 
d’estudi per part dels joves interesats (12 a 30 anys).

Alimentació sostenible,
saludable i responsable

Com cada any, a més d’informació de les 
diferents campanyes de la xarxa joves.

net (formació, igualtat, orientació 
acadèmica, oci, viatges...) l’agenda 

també té un tema principal. En 
este nou curs l’Agenda Joves 

es dedica a l’alimentació 
sostenible i ens parla de la 

necessitat de millorar els 
nostres hàbits alimenti-

cis, uns hàbits que siguen 
més respectuosos amb el medi 

ambient i també siguen beneficiosos 
per a la nostra salut.

Tallers per una vida més saludable
Ús de pantalles, diversió, sexe, drogues, emocions...  

La xarxa joves.net que unix a diferents ajuntament de la nostra comarca (en-
tre ells l’Ajuntament de Picanya) posa en marxa, de nou, tota una sèrie de 

tallers adreçats al públic jove. Estos tallers tindran lloc a l’IES Enric Valor i en ells 
s’intentarà  potenciar entre el jovent estils de vida saludable, fonamentalment en el 
temps d’oci i temps lliure, i contribuir a promoure entre els adolescents 
una consciència crítica davant de les conductes de risc, gene-
rant un espai d’opinió favorable als hàbits  de vida sana.
Els temes abordats van des de la prevenció de l’ús 
abusiu i addicció a les pantalles (mòbils, internet, 
videojocs) a la salut emocional. També es par-
larà de les relacions sexuals (amb aspectes com 
ara la impotància del preservatiu en la prevenció 
d’embarassos, malalties de transmissió sexual o 
la tolerància i respecte davant de diverses orienta-
cions sexuals). Altre aspecte a treballar serà el man-
tindre hàbits saludables en els moments de festa i les  
conseqüències negatives del consum excessiu d’alcohol i càn-
nabis en la salut, el rendiment físic i acadèmic i en les relacions personals.

De casa en casa
Podeu ampliar les  
informacions ací publicades a:
 www.picanya.org

Informació actualitzada també a:

Impressió: Gràfiques Vimar SL
Dipòsit legal: V-257-1992

Edita:

Tel. 961 594 460
Alcalde-President: Josep Almenar
Direcció: Ajunt. de Picanya

Amb el suport per a l’ús del valencià de:

Periòdic Local de Picanya
Núm. 127 | octubre 2017

APPicanya
per a mòbils
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De casa en casa

Agermanament

Hasta Alemania...  
en bicicleta!
Ciclistas de Picanya y Panazol viajan  
hasta Markt Erlbach para celebrar el  
25 aniversario del hermanamiento

El 7 de agosto, ocho miembros del Club Ciclista Picanya deci-
dieron dar un sentido diferente a sus vacaciones de verano 

y partieron de nuestro pueblo con destino a la ciudad alemana de 
Markt Erlbach, pasando por el pueblo francés de Panazol, para 
completar así todo un reto de 2.100 kilómetros y dos semanas de 
esfuerzo compartido. 
La iniciativa partió del club 
ciclista de Panazol que en 
mayo de 2015 invitó a los ci-
clista picanyeros a una nueva 
aventura dado que entre los 
dos clubs han sido habituales 
las “visitas” tanto en grupo 
como, incluso, en solitario. De 
hecho, en 1998 tuvo lugar la 
primera experiencia de este 
tipo con el viaje de los ciclistas 
de Panazol hasta Picanya. Un 
visita que tuvo su respuesta 
con la llamada “I Marcha de la 
Fraternidad” en la que fueron 
los picanyeros los que viaja-
ron hasta Francia.
Un reto mayor
En esta ocasión el desafío ha 
sido incluso mayor y los ciclis-
tas picanyeros han sumado 
a la distancia hasta Panazol 
(algo más de mil kilómetros), 
y después de recoger a los ci-
clistas franceses, la distancia 
hasta Markt Erlbach, otros 
poco más de 1.000 kilóme-
tros completados en 12 etapas “extras” al recorrido habitual has-
ta Francia.
Unidos por el ciclismo
Un aspecto más, este de la pasión por las dos ruedas que une 
a las poblaciones de Panazol y Picanya y que viajes como este 
convierten en jornadas de hermanamiento más que real entre 
esfuerzo, pedaladas y, por supuesto, buen humor y experiencias 
compartidas.

Viatge a Panazol
De l’11 al 15 d’octubre

Panazol y Picanya renuevan 
hermanamiento
En el 25 aniversario ambos pueblos han querido ratificar su 
acuerdo de colaboración fraternal 

TALLERS
Tallers Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Boixets (*) Dilluns 16.00 – 18.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Boixets (*) Dilluns 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Pintura a l’oli Dilluns i dimecres 10.30 – 13.00  60€ al trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Patchwork I (*) Dilluns 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Patchwork II (*) Dimarts 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 03/10/2017
Artesania i teules (tejas) Dimecres 18.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 04/10/2017
Tabal i dolçaina (**) Dimarts A determinar 30€ al mes Casa de la Cultura 03/10/2017
Escacs Dijous 18.00-19.30 A determinar Casa de la Cultura 11/01/2018
Reflexologia i quiromassatge (*) Dilluns 17.00 – 20.00 90€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2017
Lectura poètica(*) Dijous 18.00-20.00 60€ tot el taller Casa de la Cultura 11/01/2018
Conéixer l’art I Dimecres 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 22/11/2017
Conéixer l’art II Dimecres 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 07/03/2018
Dansa oriental(*) Divendres 17.30 – 19.30 90€ tot el taller Pavelló  Municipal 06/10/2017
Horari de matrícula : de dilluns a dijous de 18.00 a 20.00. A partir del 04 de setembre

CURSOS
Curs Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Accés a la Universitat majors de 25 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Accés a la Universitat majors de 45 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Accés Cicles Formatius Grau Superior Dilluns a divendres  50€ quadrimestre IES Enric Valor 18/09/2017
Informàtica matí iniciació  Dimarts 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 03/10/2017
Informàtica matí elemental Dijous 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 05/10/2017
Curs d’internet (*) Dilluns 18.00 – 20.00  90€ tot el curs Alqueria de Moret 02/10/2017

IDIOMES
Idioma Dia Hora Preu Lloc Data d’inici
Anglés matí (A1) Dilluns i dimecres 09.30 – 11.00   60€ trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Anglés matí (A2) Dilluns i dimecres 11.00 – 12.30 60€ trimestre Casa de la Cultura 02/10/2017
Anglés vesprada (B1) Dilluns i dimecres 18.15 – 19.45 60€ trimestre IES Enric Valor 02/10/2017
Anglés vesprada (B2) Dilluns i dimecres 19.45 – 21.15 60€ trimestre IES Enric Valor 02/10/2017
Castellà per a estrangers Dimecres 19.00 – 21.00  IES Enric Valor 04/10/2017

CURSOS DE VALENCIÀ
Nivell Dia Hora Lloc Data d’inici
Oral-conversa A1-A2 Dilluns  18.15 – 19.15 IES Enric Valor 02/10/2017
Oral-conversa A1-A2 Dimecres 09.30  - 10.30 Casa de la Cultura 04/10/2017
Valencià B1 Dimarts i dijous 19.00 - 20.00 IES Enric Valor 03/10/2017
Valencià B2 Dilluns 09.30 – 11.30 Casa de la Cultura 02/10/2017
Valencià B2 Dimarts i dijous 16.00 – 17.00 Casa de la Cultura 03/10/2017
Valencià C1 Dimarts i dijous 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 03/10/2017
Valencià C2 Dilluns i dimecres 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 02/10/2017

(*) 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.

Amb motiu d’este 25é Aniversari 
de l’Agermanament entre els po-
bles de Picanya i Panazol es rea-
litza un viatge a la població fran-
cesa entre l’11 i el 15 d’octubre 
de 2017. Este nou viatge serveix 
per a tornar a fer pública la vi-
gència d’este agermanament 
amb actes pareguts als que han 
tingut lloc al nostre poble durant 
les passades Festes Majors. 

Firma de la renovación 
del hermanamiento

El grupo en Alemania

En el año 1992, el año en que Es-
paña se asomaba definitiva-

mente a la modernidad, los municipios 
de Picanya y Panazol firmaron un pro-
tocolo de hermanamiento. Un primer 
paso de lo que han sido 25 años de tra-
bajo y esfuerzo común. Un cuarto de si-
glo de viajes, de encuentros culturales, 
sociales, deportivos... de intercambios 
de escolares, de una enorme cantidad 
de actividades que han dado lugar a 
complicidades, amistades... que van 
mucho más allá del trabajo conjunto de 
dos Ayuntamientos. En estos veinticin-
co años han sido dos pueblos los que 
han ido tejiendo lazos de auténtica fra-
ternidad y que, sin duda, han repercuti-
do en magníficas experiencias para las 
dos poblaciones.
Renovación
En este 2017 se está celebrando, tanto 
en Picanya como en Panazol, el 25 ani-
versario del hermanamiento. En Pican-
ya, durante las pasadas Fiestas Mayo-
res, pudimos disfrutar de varios actos 
relacionados con el aniversario. Central 
fue la protocolaria firma de la renova-
ción del acuerdo de hermanamiento  
por parte de los alcaldes de Panazol, 
Jean-Paul Duret y Picanya, Josep Alme-
nar que tuvo lugar en el Centro Cultural 
en el día de la Fiesta Grande de nuestro 
municipio, el “dia de la Sang”. También 
fue un evento muy destacable el con-
cierto conjunto de la Unión Musical de 
Picanya y l’Orchestre de Jeunes du Con-
servatoire  de Panazol. Una actuación 
que tendrá su réplica en Panazol cuan-
do los jóvenes de la Unión Musical de 
Picanya viajen a Francia en octubre para 
participar allí, en los actos de celebra-
ción del aniversario.
A tres bandas
Este 25 aniversario ha tenido como invi-
tado de excepción al pueblo alemán de 
Markt Elrbach, pueblo también herma-
nado con Panazol, y que, con su alcade-
sa, Birgit Kreß, también ha querido su-
marse a la celebración. De hecho, una 
exposición (organizada de forma con-
junta por los tres pueblos) de fotogra-
fías donde se veía la evolución de luga-
res emblemáticos y significativos de las 
tres poblaciones, ha sido parte de este 
aniversario y pudo ser disfrutada en la 
Sala de Exposiciones de Picanya duran-
te las Fiestas antes de viajar a Francia y 
Alemania.  

Inauguración de la  
Exposición conjunta

Concierto en el  
Centro Cultural

Acto de renovación del 
Hermanamiento

Formació

Viatge
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Mayores

Último trimestre de 2017

Actividades para
Personas Mayores

Nova edició del 
llibre de les actes
En esta ocasió el dedicat 
als anys 1944 a 1946
El dimecres 12 de juliol, en l’acte de recepció de les Festes Ma-

jors, es presentà al Centre Cultural l’exemplar número 9 de la 
col·lecció “Documents” dedicada a la publicació de les transcripcions de 

les actes municipals. En este exemplar, que 
com els anteriors són resultat del treball del 
mestre i historiador Josep Royo, es recullen 
les actes municipals des del 31 d’agost de 
1944 al 15 d’octubre de 1946. Una època 
especialment difícil on la comissió ges-
tora al capdavant de l’Ajuntament des 
de finals de la guerra va haver d’abordar 
temes tan importants com la finalització 
de les obres per al conjunt d’habitatges 
del carrer de la Verge del Pilar, o la ne-
cessitat d’ampliar el nombre d’aules 
on escolaritzar (encara que fóra mini-
mament) a xiquetes i xiquets això sí, 
en aules separades.
El treball de Josep Royo, a més la 
transcripció, també inclou una taula 

analítica per temes i un índex onomàstic 
amb el nom de les persones recollits a les actes.

Es poden recollir exemplars d’este llibre (fins exhaurir existències) a 
les oficines de l’Ajuntament.

Kepa Junkera i Sorginak

SEPTIEMBRE
Charla: Introducción al smartphone, uso bási-
co y aplicaciones de fotografía y vídeo
Dirigido a personas mayores de 50 años. 
Impartido por Red Jovesolides.
Plazas: hasta 30 personas.
Inscripciones: del 11 al 14 de septiembre en 
el Ayuntamiento de Picanya.
Días: 15, 22 y 29 de septiembre.
Horario: de 10.00 a 12.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

OCTUBRE 
Taller de teatro
Técnicas para introducirnos en el mundo del 
teatro que nos ayudarán a superar la dificul-
tad de hablar en público y adquirir un domi-
nio del cuerpo, el movimiento y la voz
Plazas: 15 personas.
Horario: de 10.00 a 12.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Días: 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 
de noviembre y 1, 15 y 22 de diciembre.
Inscripciones: del 2 al 5 de octubre en el 
Ayuntamiento de Picanya.

Taller: Decoupage y Transfer sobre madera 2
Plazas: 20 personas.
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Días: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. 
Horario: De 16.30 a 19.30h
Inscripciones: Del 26 de septiembre al 2 de 
octubre en el Ayuntamiento de Picanya

Taller Lectura
Reunión del grupo “Amig@s de la literatura” 
para comentar la novela de Isabel Allende “El 
amante japonés”
Día: 10 de octubre, 17.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Actuación del Coro y documental “Les veus 
de la Memòria”  
En el centro de día de la Asociación de 
Familiares de Alzheimer, hace muchos años 
que tratan a las personas afectadas por esta 
enfermedad con el poder de la música. El 
documental explica los inicios de un coro 
muy especial y su primer gran concierto en el 
Palau de la Música de València. 
El Coro está integrado por personas con la 
enfermedad de alzheimer de edades com-
prendidas entre los 55 y 92, y diez voces en 
la sombra (personas voluntarias que actúan 
como apoyo).
Lugar: Centre Cultural de Picanya, 17.30h
Día: 18 de octubre
Actividad subvencionada por SARC de Diputación

Actuación de la cantante Mª José Navarro 
Representación de la obra “Criaturas”
Actividad de la UDP de Picanya 
por el Grupo de Teatro de Personas Mayores 
del Ayuntamiento de Picanya.
Día: 25 de octubre, 18.00h
Lugar: Centre Cultural

NOVIEMBRE
Caminata por el cauce del río Túria
Día: 8 de noviembre
Salida: 10.00h en la parada del metro Picanya
Regreso: a las 13.00h
Necesario llevar ropa cómoda, agua y gorra si 
hace sol.

Taller: Mural con motivos navideños con la 
técnica del patchwork
Días: 7, 14, 21 y 28 de noviembre.
Hora: 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Inscripciones: del 30de octubre al 6 de 
noviembre en el Ayuntamiento, para los dos 
talleres de navidad que se impartirán en 
noviembre y diciembre. Cada persona aporta 
su material.

Visita guiada a San Nicolás y Museo de la Seda 
Visitaremos el Museo de la Seda y los frescos de 
la iglesia de San Nicolás.

Preferencia las personas que no fueron en la 
anterior visita.
Día: 14 de noviembre.
Hora: 9.15h salida desde parada metro Picanya
Plazas: 25 personas.
Inscripciones: del 6 al 10 de noviembre en el 
Ayuntamiento de Picanya.

DICIEMBRE
Taller: Bota para colgar, con telas de navidad
Días: 5, 12 y 19 de diciembre.
Hora: 16.30 a 19.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Actividad intergeneracional.
Visita a la escuela Infantil “La Mandarina”
El martes día 12 de diciembre iremos a cantar 
canciones de navidad a la Escoleta Infantil.
A las 10.00h en la puerta de la guardería.
Traer gorros, panderetas, carracas… para ameni-
zar 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 coreo-
grafías 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 per-
sonas que se mueven con soltura. Las clases 
se centran exclusivamente en coreografías de 
distintos bailes en línea.
- Lunes a jueves de 12.30 a 13.30h. Este nivel va 
dirigido a personas con necesidad de gimnasia 
adaptada.

TALLER MANUALIDADES: patchwork 
Este taller se centra en el Patchwork y todas 
sus variantes. Este taller va dirigido a personas 
mayores de 65 años y/o pensionistas y empadro-
nadas en Picanya.
Se apuntarán una vez en el Ayuntamiento para 
todos los lunes y miércoles por las tardes. 
Duración del taller: octubre 2017 a junio 2018.
Horario: de 16.30 a 19.30h
Días: lunes y miércoles.

INSCRIPCIONES: En el Ayuntamiento para todo 
el curso desde octubre 2017 a Junio 2018, para 
las actividades de Gimnasia y para los talleres 
de lunes y miércoles.

PISCINA CUBIERTA
Sesiones terapéuticas y de relax. Curso trimes-
tral. Curso trimestral.
Días: Martes y jueves de 11.00 a 12.00h
Dirigido a personas mayores de 65 años y/o 
pensionistas.
Inscripciones en Piscina Cubierta Municipal.
Nota: El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar las 
condiciones 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 segon dimecres després de Sant Pere, el nostre poble cele-
bra la seua festa major, el Dia de la Sang, és el dia en el que 

tradicionalment, l’Ajuntament lliura les “Medalles de la Vila”, la 
més alta distinció lliurada pel nostre consistori i que vol reconèi-
xer l’aportació a la vida social, cultural, esportiva, educativa... del 
nostre poble per part de persones o col·lectius.
Medalles 2017
En esta edició 2017 l’Ajuntament de Picanya va voler reconèixer a 
les següents persones i entitats:

Carmen Navarro: Enguany va deixar el càrrec de Presidenta 
de  l’associació de mestresses de casa Tyrius després de vint 
anys al capdavant d’este col·lectiu i d’una més que intensa ac-
tivitat per millorar la vida de les dones del nostre poble.

Escola Baladre: esta medalla ha volgut reconèixer els 25 anys 
d’ensenyament en valencià que l’escola acaba de complir.

Albert Dasí: Albert ha estat director de l’escola Gavina fins a 
este curs passat. La medalla vol recòneixer el seu treball en 
favor d’esta escola i del nostre poble.

Vicent Gil: Director de l’IES Enric Valor en els darrers anys, en 
este curs 2016-2017 ha deixat esta responsabilitat. La medalla 
de la Vila reconeix la seua aportació a l’educació pública del 
nostre poble.

Marc Granell, poeta: La medalla reconeix la seua vinculació al 
nostre poble com a promotor i impulsor dels premis “Camí de 
la Nòria” de poesia. 

Jean-Paul Duret, Alcalde de Panazol: El reconeixement pre-
mia el seu compromís personal amb l’agermanament entre Pi-
canya i Panazol i es vol que supose també un agraîment públic 
al poble de Panazol per estos 25 anys de cooperació i esforç 
conjunt que han permés el coneixement i creixement de to-
tesdues poblacions.

Reconeixement

Història

Acte de lliurament de medalles
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Cultura

La Plaça durant l’actuació

Grup de Danses l’Olivar

Òpera de Mozart  
a peu de Plaça
“Bastià i Bastiana” van plenar la 
Plaça del País Valencià 

Amb la voluntat d’aproximar l’òpera a la ciutadania 
i estimular l’afició de nous públics, i fruit de la 

cooperació entre el Palau de les Arts Reina Sofia, creador del 
projecte i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, pro-
motora i difusora de les representacions als pobles, i amb la 
implicació de l’Ajuntament de Picanya (junt a deu ajuntaments 
més) el passat 28 de setembre, picanyeres i picanyers vam po-
der gaudir a la plaça del País Valencià de la representació de 
l’òpera “Bastià i Bastiana” a càrrec dels cantants del Centre 
Plácido Domingo amb acompanyament de piano i dirigida per 
Davide Livermore.
“Bastià i Bastiana” conta una història d’amor entre dos joves 
que transcorre en un humil llogaret de pastors.  Cal destacar, 
com a curiositat, que Mozart fa servir la mateixa obertura de la 
Simfonia núm. 3 de Beethoven, la Heroica. 

Cicle de música folk en 
memòria de Vicent Pastor
Kepa Junkera i Sorginak, Musicants,  
Eliseo Parra, Gatzara, Rascanya...

Kepa Junkera i Sorginak

Fa poc més d’un any ens 
deixava Vicent Pastor. Una 

de les seues facetes més cone-
gudes (en tenia moltes) era la de 
músic, músic total capaç de tocar 
diferents instruments, de cantar, 
de ballar i fer ballar i, per damunt 
de tot, músic de folk, amant de la 
tradició, de la recuperació de les 
músiques valencianes d’arrel. Un 
treball que va dur endavant amb 
el seu grup “Tres Fan Ball” i que 
el va permetre actuar per places 
i carrers de tot el nostre país i 
deixar la seua empremta, en for-
ma de bon humor i amistats, a 
quasi cada racó de la geografia va-
lenciana. Este cicle de música folk 
al poble de Picanya, al seu poble, 
va per Vicent.

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE
Plaça País Valencià
12:00 hores. GATZARA. Cercavila i 
Toc de muixerangues.
12:30 hores. MUIXERANGA. Jove 
Muixeranga de València. 
13:00 hores. RASCANYA. Ball Folk. 
Cultura popular per dins i per fóra. 
Música d’arrel i una invitació a la 
festa i al ball en la plaça del poble. 
Una invitació a passar-ho bé ale-
grant el cor i movent l’esquelet. 

DIVENDRES 27 D’OCTUBRE
Centre Cultural, 22.00h
KEPA JUNKERA & SORGINAK
Kepa Junkera, compositor, pro-
ductor i músic. S’inicia en la músi-
ca tradicional creant un estil propi 
i definint un camí personal que 
l’ha convertit en un dels músics 

més internacionals d’Euskadi. La 
seua discografia ha revolucionat 
la música tradicional, ha creat mú-
sica sense fronteres, ha fusionat 
la música basca amb altres cultu-
res. Amb una immensa trajectòria 
Kepa Junkera s’ha convertit en un 
dels músics bascos més prolífics 
a dia d’avui. Ofereix concerts per 
tot el món: Europa, Estats Units, 
Argentina, Xile, Brasil i Japó, entre 
d’altres. 
El nou disc de Kepa Junkera: ‘Ma-
letak’ s’acompanya del jove grup 
de dones cantants i percussionis-
tes Sorginak, i empren un viatge 
musical per diversos enclava-
ments espanyols, Galícia, Aragó, 
Catalunya, Castella Lleó i Euskadi 
utilitzant com punt de partida els 
diversos ritmes ancestrals de la 
música tradicional de cada àrea 
concreta.

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE 
Centre Cultural.  22.00h
ELISEO PARRA  
(Conferència/Mostra)
Eliseo Parra, músic, divulgador 
i renovador de la música tradi-
cional espanyola. Pels volts dels 
anys 80 era músic col·laborador 
de Maria del Mar Bonet, AL TALL, 
Ovidi Montllor, Gato Pérez, Mari-
na Rosell i Jaume Sisa. A partir de 
1990, inicia la seua carrera disco-
gràfica en solitari, centrada en la 
revisió del repertori tradicional 
del folklore espanyol des de parà-
metres musicals contemporanis i 
amb influències de les músiques 
tradicionals d’altres països. A més 
d’intèrpret s’ha dedicat a la et-
nologia de camp en col·laboració 
amb José Manuel Fraile Gil. 
Aquestes paraules seues donen 
prova de la seua orientació com a 
músic i investigador: 
La música tradicional, que en pri-
mer lugar un individuo compuso 
—y no para ganar dinero—, la en-

trega al pueblo, éste la hace suya 
y se la va pasando a sus descen-
dientes como una herencia hasta 
que llega a nosotros pulida como 
una joya a fuerza de seguirla can-
tando, sin campañas promociona-
les ni monopolios de mercado, de 
esta manera yo la retomo, la re-
creo lo mejor que sé y se la paso a 
los siguientes.

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE
Centre Cultural. 20.00h
MUSICANTS
Musicants, projecte impulsat per 
Manolo Miralles (fundador d’ Al 
Tall). Musicants naix del maridat-
ge de diferents músiques i cants, 
jazz, pop clàssic, tradicional..., 
viatja mar endins pels ports de 
Grècia, les tavernes de Túrquia, 
fa escala en Tunísia i als safareigs 
d’Eivissa i reviu i recupera poetes 
com Ibn Al-labanna, Ibn-al-Khafa-
ja o Abú Bak al-Turtuxi.
Manolo Miralles és un gran co-
neixedor de la riquesa musical va-
lenciana i del valuós capital humà 
que conté. Musicants ofereix una 
visió col·lectiva de les músiques i 
cançons del Mediterrani, amb llen-
guatges provinents de la tradició i 
aportant matisos diferents i nous. 

ENTRADES 

- Kepa Junkera & Sorginak: 6€
- Eliseo Parra: 3€
- Musicants:  3€
- ABONAMENT 3 concerts: 10€
Venda d’entrades a partir del 16 
d’octubre de 2017 (fins exhaurir 
existències) en:
- Sevei DIGA’M de l’Ajuntament 
de Picanya, de dilluns a dijous, 
de 9 a 18 hores
- Telèfon: 902444300
- Internet: www.instanticket.es
- A la taquilla del Centre Cultural 
des de 30 minuts abans del co-
mençament de l’espectacle.

Més ball folklòric al 
Centre Cultural
Nova edició del cicle organitzat pel Realenc

Un any més, el grup de Danses Realenc amb la col·laboració 
de l’Ajuntament posen en marxa un nou cicle de folklo-

re. En esta nova edició seran el grup “l’Olivar” d’Alaquàs i “Asso-
ciació d’estudis tradicionals Sagueta Nova” de Biar els que obriran 
el cicle el 28 d’octubre al Centre Cultural. Altres dates confirma-
des seran el 28 d’octubre, 2 de desembre, 13 de gener i 10 de fe-
brer. Cada espectacle començarà a les 20.00h i hi haurà entrades 
(i abonaments per a tot el cicle) a la venda. 
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22 locals han participat  
en esta 10a edició

La PicaNYAM! Ruta de la Tapa  
arriba a la seua 10a edició

Font renovada a la Pl. Major

Treballs als camins

Contractes per a persones 
aturades del sector agrícola
Durant l’estiu l’atur afecta especial-
ment als treballadors del camp

Ajudes a la contractatació  
de persones aturades i  
iniciatives emprenedores 
3a edició del Pla “Ocupa’t”

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.
Manteniment de camins i 
infrastructures rurals
Els dènou treballadors, provinents 
de l’atur agrícola, que han format 
part del programa de contracta-
cions, han realitzat tasques de man-
teniment i neteja dels camins rurals 
i altres infrastructures agrícoles de 
servei, per a facilitar l’accessibilitat i 
el seu ús a les Partides del Realenc i 
del Regatxo del Terme Municipal de l 
nostre poble. El seu treball s’ha des-
envolupat durant els mesos de juny, 
agost i setembre.
Les tasques a desenvolupar han es-
tat coordinades des de l’Agència de 
l’Agricultor de l’Ajuntament de Picanya.
Este programa ha estat finançat pel Servei Públic d’Ocupació -SEPE-  
i l’Ajuntament de Picanya.

Ja es poden sol·licitar les ajudes a la contractació i crea-
ció de xicotetes empreses de la 3a edició del Pla 

“Ocupa’t” posat en marxa des de l’Ajuntament de Picanya. 
Objecte de les ajudes
Les ajudes estan destinades, per una part, a aquelles perso-
nes aturades que inicien una activitat econòmica en l’àmbit 
del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) 
- bé com a treballador o treballadora autònoma o bé asso-
ciada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol 
fórmula mercantil legalment admesa i, d’altra banda, tam-
bé, a aquelles empreses que contracten persones aturades 
empadronades a Picanya, tot 
amb els requisits i condicions 
específiques de les Bases Re-
guladores.
S’atendràn les sol·licituds de 
les dues línies d’ajudes esta-
blertes a raó de 1.200€ per 
sol·licitud que complixca els 
requisits i, disposant d’un total 
de 25 ajudes per al 2017. 
Informació completa i tramita-
ció de les ajudes per mitjà del 
web municipal:
www.picanya.org

Ocupació Comerç

El 23 i 24 d’abril de 2013 se celebrava al nostre poble 
la 1a PicaNYAM! Ruta de la tapa, una iniciativa con-

junta entre l’Ajuntament de Picanya i els hostalers locals 
destinada a promoure l’activitat dels nostres bars, cafete-
ries i restaurants.
Des d’eixa primera edició la PicaNYAM! Ruta de la Tapa 
per Picanya no ha deixat de crèixer tant en públic assis-
tent com en locals participants amb més de 20.000 tapes 
venudes en les darreres edicions. 
Deu edicions
Ara, amb esta edició celebrada el cap de setmana del 22, 
23 de setembre i 1 d’octubre de 2017 la ruta de la tapa de 
Picanya ja ha arribat a la seua desena edició en cinc anys 
donat que la ruta picanyera és l’única que realitza dues 
edicions a l’any.
Una ruta d’èxit 
La PicaNYAM! és una de les rutes de la tapa de més èxit 
de la comarca malgrat celebrar-se en un dels pobles més 
xicotets. Entre les raons més habituals oferides pels vi-
sitants, a part de la qualitat de les tapes, es destaca la 
qualitat de l’entorn urbà, un nucli urbà xicotet, amb molta 
zona per als vianants, extenses zones verdes i parcs, cosa 
molt valorada per les famílies amb xiquets i xiquetes. Les 
activitats culturals i la música que amenitzen aquesta ruta 
de la tapa fan la Picanyam! més atractiva.

Diez comercios mostraron sus productos 
El domingo 1 de octubre 

tuvo lugar, en la Pl. del 
País Valencià una nueva edi-
ción de la Feria Comercial de 
Picanya. 
Participantes
En esta nueva edición han 
participado los comercios: 
PERRUQUERIA LOURDES 
ZAMORANO  
Imagen personal, peluquería 
y estética
INFORCOPY
Papelería, librería, prensa, 

RAMON Y VICTORIA
Ropa y complementos
FILS MERCERIA
Ropa y complementos
ESPECIA·L
Alimentación
JAVIER ALONSO 
ENTRENADOR PERSONAL
Servicios deportivos y de 
salud
ALFREDO CASABÁN
Venta de abonos, planteles, 
comida y complementos para 
mascotas, herramientas y 

útiles para jardinería.
ATELIER KUTHUMI
Salud y bienestar personal
THE BLACK TOWER
Diseño y personalización de 
camisetas y objetos promo-
cionales, publicidad.
FUTUR BIKE
Venta de bicicletas y com-
plementos, reparación.
IMPRENTA PICANYA, S.L.
Imprenta rápida y offset, 
productos de papelería, 
sellos de caucho.

Premi

El 12 de juliol la “PicaNYAM! Ruta de 
la Tapa per Picanya” va rebre el guar-
dó com a millor iniciativa gastronò-
mica de la comarca de l’Horta en la 
gala organitzada per la publicació “El 
periódico de aquí”. El jurat va valorar 
la qualitat de l’organització, els pro-
ductes oferits, i sobretot, l’èxit de la 
iniciativa amb una gran resposta de 
públic no sols local sinò també arribat 
de tota la comarca. 

10a PicaNYAM! Ruta de la Tapa

Fira comercial

S’han realitzat 
diferents  

treballs de 
manteniment  

i neteja de  
camins i  

infrastructures 
rurals

Nueva edición de la Feria Comercial

Premi per
a la PicaNYAM!
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Urbanisme i obres

Suelos nuevos para las 
salas del pabellón
Durante el verano se han sustituido los suelos 
de las salas superiores 

El parón de la actividad durante los meses de julio y agosto ha 
permitido acometer la renovación de los suelos de las salas 

superiores del Pabellón deportivo municipal.
Desgaste por uso muy intenso
El intenso uso de estas salas, con actividad casi diaria (incluso 
en fines de semana con los bailes de salón) desde el año 2001, 
fecha de inauguración de la instalación, había acabado por de-
teriorar la tarima del suelo por lo que se procedido a sus sustitu-
ción por un material más resistente que pueda garantizar unas 
óptimas condiciones de uso.

Nova tanca de protecció

Suelo renovado en una de las salas

Font renovada a la Pl. Major

Renovación del asfaltado y  
la señalización de diferentes tramos 

Las altas temperaturas obligan a man-
tener los servicios extraordinarios 

En un par de días de intenso trabajo el ca-
mino de Faitanar, el que sale desde la 

rotonda de la entrada a Picanya desde Valencia 
y conecta diferentes empresas de la zona en 
dirección al polígono industrial de Xirivella, ha 
sido objeto de una intensa renovación. Varios 
tramos del camino, entre ellos los cercanos al 
Polideportivo Municipal, han sido reasfaltados 
y se ha renovado la señalización horizontal. 
Más seguro
El objeto de estos trabajos ha sido mejorar la 
seguridad y transitabilidad de un camino que, 
a determinadas horas presenta un tráfico cier-
tamente notable. Está previsto continuar con 
otras intervenciones destinadas a mejorar es-
tos viales interurbanos. 

A nadie se nos escapa que estamos viviendo 
un final del verano muy caluroso y si a esto 

sumamos que los meses de junio julio y agosto 
han sido más cálidos y húmedos de lo normal, el 
resultado es que las plagas de insectos encuentran 
las condiciones ideales para su reproducción. Por 
todo ello el Ayuntamiento de Picanya ha decidido 
alargar las tratamientos extraordinarios de verano 
durante unas semanas más. De esta manera a los 
habituales tratamientos contra mosquitos, cucara-
chas... se suman los tratamientos propios del estío. 
En todo caso, es muy importante que todas y to-
dos nos mantengamos alerta a la hora de detectar 
y controlar los puntos de cría de los insectos. En 
casos como el del mosquito tigre, el 95% de las 
larvas se desarrollan a viviendas privadas.

Finalitzada la renovació  
de la Font de la Plaça Major
Nous brolladors d’aigua, nova il·luminació  
i millora de la seguretat
A la tornada de l’estiu i des-

prés d’alguns retocs finals, 
picanyeres i picanyers ja hem 
pogut disfrutar de la renovada 
font de la plaça Major.
Nous brolladors, nova 
il·luminació i més seguretat
Tal i com estava previst en estes 
obres s’ha procedit a reduïr el 
fons de la font per tal de millo-
rar la seguretat i facilitar els tre-
balls de manteniment. Tot i així 
l’aspecte diferencial el marquen 
els brolladors d’aigua que ara 
són molt més grans i presenten 
uns dolls de major port. 

També és molt significatiu el 
canvi d’aspecte de la font per 
la nit, ara amb un conjunt de 
llums de major qualitat que 
han fet d’esta font punt molt 
habitual de fotografies i “sel-
fis” nocturnes.
Conservant la identitat
Tot i la important intervenció 
la font conserva les seues pro-
porcions i aspecte original (amb 
alguns retocs) per tal de no des-
virtuar el conjunt i conservar 
l’encant d’esta emblemàtica i 
acollidora plaça nascuda a finals 
dels anys 70.

Esta tancaperme-
trà una jardineria 

de major port i 
densitat que  

millore l’estètica i 
l’aïllament acústic

Renovació de la tanca 
de protecció de la línia 
de metro
S’ha instal·lat una tanca més alta que  
millora seguretat i estètica

Tal com estava previst durant el mes de juliol es va pro-
cedir a la renovació integral de la tanca de la línia de 

metro entre l’Av. 9 d’octubre i el pas a ni-
vell en la banda del carrer Gómez Ferrer. 
Així mateix, en altres punts (com ara ca-
rrer Pau) també s’han realitzat treballs de 
millora.
Més seguretat, millor estètica i menys soroll
La intenció d’esta renovació ha estat 
millorar la seguretat de la tanca que ja 
portava molts anys instal·lada i que calia 
adequar-la als nous temps. S’ha instal·lat 
una tanca més alta que desanime els bots 
tant d’una banda com de l’altra. Al mateix temps esta tanca, de 
major alçada, permetrà també una jardineria de major port i 
més densa que millore tant l’estètica com el nivell de soroll. 
Sol·licitud de millores per part de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
D’altra banda l’Ajuntament de Picanya tornarà a insistir en les 
seues sol·licituds a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per 
a que millore el tancat de diferents punts del recorregut del me-
tro pel nostre nucli urbà

Mejoras en el  
camino de Faitanar

Alargando los trata-
mientos de verano

Zonas renovadas Tratamientos



De casa en casa

8

Núm. 127 
octubre 
2017

pàg.

AC
TI

VI
TA

TS
 E

SP
O

RT
IV

ES
 M

U
N

IC
IP

AL
S 

TE
M

PO
RA

DA
 2

01
7-

20
18

De casa en casa

8

Núm. 127
octubre 
2017

pàg.

Esports

Nou sostre per a la  
grada del camp de futbol

Rubén Iranzo ya viste la 
camiseta de la  
selección española

Alejandro Ruiz, campió 
autonòmic de ciclisme

Les grans finals del  
València CF foto a foto

Cobrirà la part central de la grada

Proposta de sostre per a la grada

El joven futbolista picanyero Rubén Iranzo acaba de dar 
un nuevo e importante paso en su brillante trayecto-

ria deportiva. A su condición de jugador (e incluso capitán) 
del Valencia CF y de la selección de la Comunidad Valenciana 
ahora suma el hecho de haber sido convocado para partici-
par en la más reciente concentración de la selección españo-
la para jugadores menores de 15 años. 
Los 24 mejores de toda España
Rubén ha entrenado, durante unos días (del 25 al 27 de 
septiembre), en las magníficas instalaciones que la Federa-
ción Española de Fútbol mantiene en la población madrile-
ña de Las Rozas. Allí ha compartido su pasión por el fútbol 
(y su enorme talento para este deporte) con  otros 23 juga-
dores llegados de toda la geografía española.

En breu arrancaran les 
obres de construcció 

de la nova coberta de la grada 
del camp de futbol. Esta cober-
ta volarà sobre els seients de la 
grada i millorarà la comoditat 
d’espectadors i espectadores 
que, d’esta manera, estaran 
protegits de la pluja i el sol.
Grada central
La zona coberta tindrà una am-
plària de prop de 50 metres 
(amb protecció de dalt a baix) i 

se situarà en el centre de la gra-
da, allà on hi ha una millor visibi-
litat de tot el terreny de joc i do-
narà cabuda a més de dos-cents 
espectadors. 

En millora constant
Esta nova actuació havia estat 
sol·lici-tada pels diferents clubs 
que fan ús habitual del camp 
de futbol i respon a l’interés de 
l’Ajuntament per continuar amb 
les millores permanents al Po-
liesportiu Municipal per tal de fa-
cilitar la pràctica esportiva en les 
millors condicions i que, al llarg 
dels darrers anys han suposat 
una més que significativa trans-
formació d’estes instal·lacions.

Rubén Iranzo

Alejandro Ruiz

Acte d’inauguració

Menuts i menudes Xiquets i xiquetes (-14 anys)
Activitats quadrimestrals
Activitat  Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Educ. Física Base A  Pavelló  Dilluns-dimec.  17.30h-18.15h  2013-2014  25€
Ball modern A Pavelló Dimarts-dijous 17.45h-18.30h 2009-2012 25€
Ball modern B Pavelló Dimarts-dijous 18.30h-19.15h 2002-2008 25€

Escoles Esportives Municipals
Activitat   Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Atletisme   A. March  Dimecres  17.15h-19.15h  2003-2012  25€
Escacs   A. March  Dimarts 17.15h-19.15h  2002-2012   25€
Futbol sala   Pavelló  Dimarts  17.15h-19.15h  2003-2009  25€
G. rítmica   Pavelló  Dimecres 17.30h-19.30h  2003-2012   25€
Jocs iniciació esport Baladre  Dijous 17.15h-19.15h 2003-2011   25€
Multiesport  Baladre  Divendres 15.00h-17.00h 2003-2011   25€
Patinatge   Baladre  Dimecres  17.15h-19.15h  2003-2012   25€

Tenis   Poliesp.  Dissabte 09.00h-14.00h  2002-2012  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: Pilota valenciana, hoquei, tennis taula, bàdmington...
• Jocs iniciació esportiva: Activitats de descobriment de diferents esports i jocs populars.

Adults (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  15.30-16.30h  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 €

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 

tramitar 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 19 a 24 setembre
Adults Nova inscripció no residents Trimestral Des del 25 setembre
Menuts Nova inscripció residents (*) Quadrimestral 19 a 24 setembre
Menuts Nova inscripció no residents Quadrimestral Des del 25 setembre
2n període
Adults Renovació automàtica Trimestral Comunicació baixa fins 12/12
Adults Nova inscripció residents (*) Trimestral 14 a 23 desembre
Adults Nova inscricpió no residents Trimestral Des del 26 de desembre
Menuts Renovació automàtica Quadrimestral Comunicació baixa fins 11/01
Menuts Nova inscripció residents (*) Quadrimestral Del 15 al 23 de gener
Menuts Nova inscripció no residents Quadrimestral Comença el 24 de gener
3r període
Adults Renovació automàtica Trimestral Comunicació baixa fins 8/03
Adults Nova inscripció residents (*) Trimestral Del 12 al 23 de març
Adults Nova inscripció no residents Trimestral Comença el 26 de març

Tindran condició de residents les persones empadronades o que treballen  
(caldrà justificar-ho) al poble de Picanya.
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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 26 de setembre

Ha formado parte de la concentración 
de la selección U-15 en Las Rozas

El picanyer Alejandro Ruiz Garcia, membre de l’escola 
del Club Ciclista Picanya, aconseguí proclamar-se 

campió autonòmic de la Comunitat Valenciana (categoria 
aleví) en la Final Autonòmica d’Escoles de Ciclisme celebra-
da a la població de Bétera.
Este nou èxit tanca una molt bona temporada en la que 
Alejandro ha aconseguit  dos primers llocs i un segon lloc a 
diferents competicions del calendari de proves de la FCCV.

Del 22 de setembre a l’1 d’octubre la Sala  Municipal 
d’Exposicions acollí la mostra “Blanquinegre, a 

90 minuts de la glòria” on disfrutàrem de les imatges de 
les finals jugades pel club de Mestalla entre els anys 1941 
i 1981.  Esta exposició fou organitzada per la Fundació Va-
lència CF i la Penya Valencianista de Picanya amb el suport 
de l’Ajuntament. L’acte d’inauguració va comptar amb la 
presència dels ex-jugadors Arias i Sol.

Té una amplària de 
prop de 50 metres i 

podrà acollir a més de 
dos-cents espectadors 

i espectadores


