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contratos directos y formación frente al desempleo
Diferentes iniciativas municipales buscan ofrecer oportunidades a las personas desocupadas

Plan conjunto de las
administraciones

Nueva edició del
plan de empleo local

El

El

Contrataciones directas

Plan Conjunto de Ocupación de las Administraciones Públicas Valencianas 2015,
promueve la contratación de personas paradas,
por parte del Ayuntamiento de Picanya, para la
ejecución de obras o servicios de interés general
y social.
Selección a través del SERVEF
Los trabajadores y trabajadoras contratados son
personas desempleadas inscritas en el SERVEF y el
proceso de selección lo realiza el propio SERVEF
teniendo en cuenta: la renta per cápita, la existencia de responsabilidades familiares, personas con
discapacidad o la adecuación al puesto de trabajo,
entre otros criterios de baremación.
Las personas beneficiarias de los contratos, según
las Bases de la convocatoria, además de estar inscritas como paradas en el centro SERVEF han de
pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:
personas paradas de larga duración, jóvenes menores de 25 años y personas mayores de 45 años.

Ayudas a la contratación y autoempleo
fomento de la contratación de personas desempleadas de nuestro muncipio así como el
apoyo a iniciativas emprendedoras de creación de
pequeñas empresas son los dos objetivos del Plan
de Empleo Local “Ocupa’t” puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Picanya. Este plan, que está ya está
en su segunda edición, ofrece ayudas económicas
directas a las empresas contratadoras y a aquellas
personas que, estando en el paro, ponen en marcha
negocios o pequeñas iniciativas empresariales.
Resultados
En la primera edición se consiguió la contratación
de ocho personas por parte de diferentes empresas así como la puesta en marcha de cuatro iniciativas emprendedoras. Hasta el 5 de diciembre
se pueden presenInformación más comtar solicitudes para
pleta
sobre estos planes
poder acogerse a
en
el
web municipal:
estas ayudas de la
www.picanya.org
segunda edición.

Contratación de desempleados del
sector agrícola durante el verano

Han realizado labores de mantenimiento y jardinería

Un

año más, con la llegada del verano el Ayuntamiento de Picanya se ha acogido al programa del Ministerio de Trabajo destinado a la contratación de personas paradas del sector agrario.
En concreto, este año, han sido más de 20 las personas que a lo largo de los meses de junio, julio y
septiembre (1 mes de contrato a jornada completa) han trabajado en el Ayuntamiento en tareas

Trabajos de
mantenimiento
en el pabellón
municipal
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Formació

de mantenimiento y limpieza de caminos rurales, mantenimiento urbano y de instalaciones públicas, etc...
Criterios de selección
Las persones candidatas a los contratos han sido
seleccionadas por la Oficina del SERVEF de Torrent.
En esta selección se han baremado a las personas
candidatas atendiendo a criterios com las responsabilidades familiares, la renta de la unidad familiar, mayor permanencia como demandante de
ocupación y ser o no, beneficiario de prestaciones
por desocupación, además de la condición indispensable de estar empadronados en Picanya.

Classe al Centre de Formació d’Adults

Més formació,
més oportunitats

Una millor formació sempre suposa
més possibilitats de trobar treball

Una

altra línia de treball per tal d’oferir oportunitats a les
persones desempleades, és la formació. A tots els estudis publicats, queda molt clar que les persones amb més formació
i més qualificació tenen més oportunitats de trobar treball i de que
este treball siga de major qualitat (més estable, millor remuneració...). En eixe sentit l’Ajuntament de Picanya ha apostat amb molta
força per oferir les màximes possibilitats de formació.
Centre de Formació d’Adults
El Centre Municipal de Formació d’Adults (popularment conegut
com a EPA) manté des de fa anys un catàleg formatiu que permet
obtindre titulacions oficials (Graduat en secundària nivells 1 i 2)
així com preparar l’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. També es
pot assistir a cursos de informàtica, idiomes... un extens ventall
formatiu que és especialment apreciat per part d’aquells joves (i
no tan joves) que, per diferents motius, no han pogut completar
els seus estudis en el moment corresponent i que troben en este
Centre una segona oportunitat o una forma d’ampliar currículum.
En este curs 2015-2016 supera els 340 alumnes i ha pogut atendre totes les sol·licituds de matrícula.
Formació on-line
L’Ajuntament també oferta, en col·laboració amb el Ministeri
d’Educació, un programa de formació on-line anomenat Aula Mentor. Es poden realitzar cursos que van des d’informàtica, disseny,
salut, educació, energia... i obtindre certificats oficials.
Capacitació
Altres iniciatives formatives desenvolupades per l’Ajuntament de
Picanya permeten obtindre diferents carnets professionals (manipulador d’aliments, ús de carretons elevadors...). Per a estes
titulacions s’organitzen cursos puntuals o permanents.
Ajudes a les iniciatives emprenedores
A més de les ajudes del Pla d’Ocupació Local “Ocupa’t” esmentades en esta mateixa plana, l’Ajuntament presta suport i guia a les persones que volen posar en marxa
una empresa. Fins i tot el CDL Alqueria de Moret
disposa d’un viver d’empresa on poden instal·lar-se
estes noves iniciatives emprenedores.

28/09/2015 11:19:26

Joves
instagram.com/sarabirds

Sara Birds,
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Reunió dels becaris i els
tècnics municipals

La jove picanyera Sara Serrano
té vora 70.000 seguidors a la
xarxa social “Instagram”

Pràctiques formatives a
l’Ajuntament per a 36
Un
estudiants durant l’estiu
Han rebut una beca de 500€ per mes

Com

en anys anteriors, amb l’arribada de les vacances
d’estiu i durant els mesos de juliol i agost d’este 2015,
36 estudiants del nostre poble han realitzat pràctiques laborals a diferents departaments municipals. Estes pràctiques estan emmarcades dins el programa “La Dipu te beca” finançat de forma conjunta
per la Diputació de València i l’Ajuntament de Picanya que aporta el
20% del cost del programa.
En esta convocatòria s’han concedit un total de 36 beques amb una
durada d’un mes. Cadascuna de les beques està dotada amb un
import de 500 euros bruts mensuals.
Obert a totes i tots
Tot i que a altres ajuntaments estes beques s’acoten a determinades titolacions (normalment especialitats tècniques) des de
l’Ajuntament de Picanya i des de la primera edició del programa, es
va apostar per no limitar el tipus de formació dels estudiants que
poden accedir a esta beca i s’admeten i valoren totes les sol·licituds
per a, després, en la messura possible, poder acoblar als estudiants
als diferents serveis municipals.
Així els estudiants han treballat a
serveis com ara informàtica, urbanisme, biblioteca, atenció al públic,
administració, escola d’estiu, serveis d’esports i cultura, etc...
Per a més
També es va decidir que en lloc de
que un becari/a estiguera ocupant
un lloc durant dos mesos (com
també passa a altres ajuntaments)
les beques tindrien una durada
d’un sol mes amb el que, cada any, serien el doble d’estudiants els
que podrien accedir a estes beques.
De la mateixa manera, es va optar per donar preferència a aquells
estudiants que no hagueren disfrutat de la beca en anys anteriors i
garantir així, la màxima difussió.
Estes messures van encaminades a aconseguir que sigueren molts
(quants més millor) els estudiants del nostre poble que pugueren
incorporar als seus curriculums esta experiència laboral real.

Picanya utilitza paper

reciclat

L’Ajuntament
aporta el 20%
del cost d’este
programa de
pràctiques
laborals
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Sara Serrano

dia qualsevol, la jove (28 anys) picanyera Sara Serrano s’adonà de que el compte d’Instagram al que
publicava les seues fotografies passava de 1.000 a 20.000
seguidors en un tres i no res. De fet, en un primer moment,
pensà que l’havien “hackejat” el compte. Però no, simplement resultava que als usuaris d’esta xarxa social/aplicació
els agradaven, i molt, les imatges que Sara crea armada sols
amb el seu mòbil, unes quantes eines de retoc i... (ací està el
“truc”) un ull privilegiat per a “veure” fotos en qualsevol lloc.
La “Birds” (el seu cognom imaginari a la xarxa) fa del blanc
el seu senyal d’identitat, del plànol picat i la perspectiva els
seus millors aliats i cerca enquadraments i moments que insinuen més que contar. Imatges sutils, quasi oníriques, que
mantenen una estètica molt personal que fa d’allò quotidià
un trosset d’art. Un llenguatge propi del que ja són seguidores quasi 70.000 persones a tot el planeta Terra.
Insta... què?
El cas és que Sara és “instagramer” i a més, pertany al selecte
club d’aquells que lluixen la famosa “K” al seu recompte de seguidors. Una lletra, somiada per molts, que indica que ja tens
més de 10.000 persones pendents d’allò que publiques. Ella
mateixa defineix el que significa este nou anglicisme, instagramer, que sembla haver arribat per a quedar-se: “Instagramer
és tot aquell que penja fotos en aquesta xarxa social, tinga 10
seguidors o 10 milions. Ser instagramer vol dir ser una persona
afeccionada a la fotografia amb un smartphone sempre llest
però res més. Crec que un dels grans avantatges d’esta aplicació és la necessitat de generar contingut. La pràctica fa al mestre i és molt més senzill tenir el mòbil a mà
que la càmera” i apunta “Siga el que siga
el teu estil, hi ha un públic per a tu. Cal ser
constant, trobar una línia en la qual et sentes còmoda i seguir-la. Cal evitar fer el mateix que tothom. És sorprenent
la quantitat de gent nova que
arriba i triomfa.” Així ho ha fet Algunes dades:
ella. Però no es penseu que és - Instagram té 300 milions
fàcil. Són ben poquetes les perd’usuaris actius al mes
sones elegides, entre elles: Sara
“Birds” (dels “Birds” de tota la - Més de 30 bilions de
fotos s’han compartit a
vida) que continua compartint
esta xarxa des de 2010
el seu art des de Picanya (a la
dreta teniu una foto feta al camí - 70 milions de fotos es
comparteixen cada dia a
dels Horts del nostre poble) per
Instagram
a tot el món.

Nova Agenda Jove
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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 repartit gratuïment, durant el mes de setembre, a la Biblioteca
i Centre d’estudi als joves interessats (entre 12 a 30
anys) fins exhaurir existències.
Vuit objectius del mil·leni
Enguany a més d’informació de les diferents campanyes de la xarxa joves.net (formació, igualtat, orientació acadèmica, oci, viatges...), i punt
d’informació jove, l’agenda està dedicada als vuit
objectius del mil·leni acordats l’any 2.000 a la
seu de Nacions Unides. Vuit objectius relacionats
amb l’eradicació de la fam i la pobresa, l’accés a
l’educació, la salut, etc...
www.joves.net
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Formació / Educació

Sobre la
gratuidad de los
libros de texto

Aún no se ha publicado una normativa oficial

Este

inicio de curso en la
C. Valenciana ha venido marcado por el anuncio del
nuevo gobierno de la Generalitat
Valenciana de iniciar un proceso (XarxaLlibres) para lograr la
gratuidad de los libros de texto.
Aunque diferentes informaciones
han aparecido en los medios de
comunicación, en el momento de
cerrar esta publicación, nos consta que aún está en fase de estudio
la normativa legal del proceso.
A día de hoy
Desde la Dirección Gral. de Administración Local se remitió a todos
los ayuntamientos un comunicado en el que se informaba de que:
1. Las ayudas se destinarán a
alumnos que estudien los niveles
de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica.

2. Las ayudas cubrirán el gasto en
libros hasta un máximo de 200€.
3. Se deben guardar los justificantes de compra originales.
4. El primer pago (hasta 100€) se
realizará a través del Ayuntamiento antes de final de 2015.
5. El segundo pago (otros 100€)
dependerán de la devolución, al
centro educativo, de los libros en
buen estado.
¿Qué hacer?
Visto lo anterior lo que debemos
hacer es (importante) conservar
los justificantes de compra originales y esperar al desarrollo de
la normativa. El Ayuntamiento
de Picanya y los centros educativos informarán puntualmente
del proceso a seguir una vez éste
queda fijado por parte de la Conselleria de Educación.

Programació del
Centre de Formació
d’Adults 2015/2016

L’EPA arranca el nou curs amb un extens
ventall de possibilitats formatives

El

Centre de Formació d’Adults de
l’Ajuntament de Picanya (popularment conegut com l’EPA) acaba de fer pública l’oferta formativa per al nou curs 2015-2016. Com en anys
anteriors l’oferta abasta des de tallers formatius
de caire més lúdic (pintura, patcwork, dansa bollywood...) a preparació de l’accés a la universitat,
informàtica, idiomes... o titolacions com ara graduat en secundària.

D’esta manera el Centre de Formació d’Adults de
l’Ajuntament de Picanya continua amb la seua
aposta per oferir opcions formatives a aquelles
persones que volen millorar la seua qualificació o
a aquelles (especialment molts joves, centenars
als darrers cursos) que no han completat els seus
estudis en els canals més “oficials” i poden trobar
en este centre una forma de reprendre la seua
formació.
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Reunió del Consell Escolar Municipal

2.261 alumnes comencen
el curs 2015-2016

Els centres educatius de Picanya permeten
formació des del 0 anys i sense límit d’edat

Més

de 2.000 alumnes
arranquen el curs
als diferents centres educatius picanyers. Alumnes que van des de
l’escoleta municipal fins a la formació de persones adultes, tot i
passant pels centres d’educació
infantil, primària i secundària. Tot
un teixit formatiu que s’ha posat
en marxa amb total normalitat (i
no és gens fàcil).

Ningú es queda fora
S’han pogut atendre totes
les sol·licituds de matriculació en educació infantil (104),
s’han pogut atendre totes les
sol·licituds a l’Escola d’Adults
(més de 300) i, per suposat, els
centres de primària i secundària
no han deixat fora cap alumne ni
hem vist imatges de barracons o
instal·lacions provissionals.

Este estiu, també, programa
de menjadors per a escolars
3a edició del programa d’alimentació per a
menors entre Ajuntament i Diputació

Per

tercer any consecutiu l’Ajuntament
de Picanya s’ha sumat al
programa d’assistència
nutricional per a menors
escolaritzats entre els 3 i
els 16 anys impulsat per la
Diputació de València. Este
programa permet accedir
a un servei de menjador durant els mesos de juliol, agost
i setembre (quan l’escola està
tancada per vacances), d’esta
manera l’alumnat que ha disfrutat de beca de menjador
durant el curs ha pogut conti-
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nuar accedint a este servei
durant l’estiu i evitar així
situacions de necessitat
per part de les famílies
que troben en el menjador escolar una ajuda
més que important.
Suport administratiu
Des del Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament, que assumix una part
de la despesa del programa,
també s’ha prestat tota l’ajuda
necessària a l’hora de tramitar
de forma àgil i correcta les corresponents sol·licituds.

Cursos
• Alfabetització
de dilluns a dijous de 15.00h a17.00h
• Neolectors
de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h
• Educació base
de dilluns a dijous de 15.00h a 17.00h
• 1r Nivell de Graduat de Secundària
Matí: de 9.30h a 12.30h
Vesprada: de 15.00h a 17.00h
Nit: de 19.00h a 21.00h
• 2n Nivell Graduat de Secundària
Matí: de 9.30h a12.30h
Vesprada: de 15.00h a 18.00h
Nit: de 19.00h a 21.30h

• Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
Matí: de 09.30h a 12.30h
Vesprada: de 15.00h-18.00h
Nit: de 19.00h a 21.30h

Més
informació
Escola d’Adults de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961591382, 620276429
correu electrònic: fpa@picanya.org
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SEPTIEMBRE
Charla
“Fisiología del envejecimiento. Cambios en nuestro
organismo.”
Día: 22 de septiembre, martes. Hora: 18.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Impartida por Amparo Montagut.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de Valencia. Bienestar Social y Educación.
Charla
“Qué hacer para sentirnos mejor”
Día: 29 de septiembre. Hora: 17.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Impartida por Mª Carmen Oltra.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de Valencia, Bienestar Social y Educación.
OCTUBRE
Cames Fora
Caminata por el Parque de Cabecera de Valencia.
Día: 7 de Octubre.
Hora: Salida a las 10.00h desde la estación del metro de Picanya.
Regreso: A partir de las 13.00h
Llevar agua, calzado cómodo, almuerzo y una gorra
si hace calor.
Taller “Fet a mà”
Reciclado de vaqueros: Bolso, neceser, flores de varios modelos…
Días: 6, 13, 20 y 27 de octubre. Horario: 16.30 a
19.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Inscripciones: Del 28 de septiembre al 5 de octubre.
En el Ayuntamiento de Picanya.
Cada persona aportará su material.
Centre Cultural
Actuación de la Rondalla de Paiporta.
Día: 14 de octubre. Hora: 18.00h
Lugar: Centre Cultural.
Organizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la UDP de Picanya.
Charla
“Uso del teléfono inteligente y la tableta”
Dirigido a personas mayores de 50 años.
Impartido por Red Jovesolides.
Organizado por la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Picanya.
Día: 23 de octubre. Hora: de 11.00 a 12.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Inscripciones: del 15 al 22 de octubre en el Ayuntamiento de Picanya.
NOVIEMBRE
Taller “Fet a mà”
Se confeccionará un camino de mesa con una nueva
técnica.
Duración del taller: días 3, 10 y 17 de noviembre.
Horario: de 16’30 a 19’00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Plazas: 15 personas
Inscripciones: del 26 de octubre al 2 de noviembre.
Cada persona aportará su material.
Taller Lectura
Reunión del grupo “Amig@s de la literatura”
para comentar la novela “El guardián invisible”
de Dolores Redondo. Primer volumen de la
Trilogía del Baztán.
Día: 25 de noviembre.
Hora: 17’30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Charla
“Uso del teléfono inteligente y la tableta”.
Dirigido a personas mayores de 50 años.
Impartido por Red Jovesolides.
Organizado por La Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Picanya.
Día: 27 de noviembre.
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Horario: de 11’00 a 12’30h.
Inscripciones: del 19 al 26 de noviembre
en el Ayuntamiento de Picanya.

DICIEMBRE
Taller “Fet a mà”
Se confeccionará un tapiz navideño.
Duración del taller: 24 noviembre, 1 y 15 de diciembre.
Horario: de 16.30 a 19.00h.
Lugar: Centro de personas Mayores.
Plazas: 15 personas.
Inscripciones: del 16 al 23 de noviembre en el Ayuntamiento de Picanya.
Cada persona aportará su material.
Visita a la Escuela Infantil “La Mandarina”
El miércoles 16 de diciembre iremos a cantar villancicos a los niños y niñas de la Escoleta Infantil.
Acudiremos a las 10.30h a la puerta de la escoleta.
Traer gorritos, 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.
Cinco cursos de lunes a jueves
Lugar: Centro de Personas Mayores
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 todas las personas.
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.
Lunes a jueves de 12.30 a 13.30h. Este nivel va dirigido a personas con necesidad de gimnasia adaptada.
TALLER DE MANUALIDADES
Pintura sobre tela y patchwork.
Duración del taller: de octubre del año 2015 a junio
del año 2016
Lunes y miércoles de 16’00 a 19’00h
Inscripciones: del 23 al 30 de septiembre en
el Ayuntamiento de Picanya.
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
Sesiones terapéuticas y de relax
Curso trimestral
Días: Martes y jueves
de 11.00 a 12.00 horas.
Dirigido a personas mayores de 65 años y/o pensionistas.
Información e inscripciones:
Piscina Cubierta Municipal.
Nota: El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de
modificar las condiciones de esta programación.

Andrea García i M. Pau Vilanova

Andrea i M. Pau,
Falleres Majors 2016

La Proclamació té lloc el 17 d’octubre

Amb

la “demanà” del dissabte 19 de setembre arrancà el regnat d’Andrea García i Mari Pau Vilanova com a Falleres
Majors de Picanya tot i que serà la Solemne Proclamació del dissabte
17 d’octubre (Centre Cultural, 18.00h) la que marcarà el punt de partida oficial tant de la seua responsabilitat com la de de les seues Corts
d’Honor. Esta proclamació servirà també com a acomiadament de les
Falleres Majors 2015 Maria March i Lorena Navarro.

Celebració

Celebració dels 25 anys de la Festa

Vint-i-cinc anys de les
Clavariesses de la Mare de
Déu de l’Assumpció
Organitzaren esta festa l’any 1990

Vint

-i-cinc anys, tot un quart de segle, una xifra especialment
significativa a l’hora de celebrar tot tipus d’aniversaris. Així
ho han valorat un grup de dones del nostre poble que, fa vint-i-cinc
anys van decidir organitzar les Festes de la Mare de l’Assumpció l’any
1990 i este passat 25 de juliol van tornar a retrobar-se per a recordar
aquelles festes que foren realment molt especials per a elles i que van
suposar una fita inoblidable. Al 1990 les clavariesses de la Mare de
Déu de l’Assumpció de Picanya foren: Lola Biot (Clavariessa Major),
Rosa Baviera, Lourdes González, Amparo Martínez, Conchín Martí,
Nieves Jiménez, Elvira Chardí, Lin Navarro, Asunción Mora, Consuelo
Herraez, Paquita Montoro, Amparo Vivo, M Teresa Garcés, Pilar Baviera i Consuelo Tordera.
Ara, 25 anys després, s’han tornat a reunir per a celebrar-ho.

Encuentro comarcal de personas mayores
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Cultura

Urbalia Rurana

A la tardor... més cultura!

Amb el nou curs arranca una extensa programació de
música, teatre, folklore, exposicions, ball...

A

la tardor els arbres es muden de roig i de groc, els
carrers ofereixen un espectacle
cromàtic únic, és temps de preparar-se per a l’hivern, temps
de retrobada amb nosaltres
mateixos. I mentre la tardor crida a les nostres portes, a Picanya es respira cultura.
Música i teatre
Darrer diumenge de setembre i
al context de la mostra “Comerç
Obert” la companyia Maduixa
teatre presentà POP’S CORN,
un concert teatral per a tota
la família d’un dels grups més
guardonats de la Comunitat
Valenciana. El 23 d’octubre, al
Centre Cultural, podrem gaudir
del bon fer del veterà grup de
música folk URBALIA RURANA.
La societat Filharmònica Musica i Art presentarà el 5 de novembre a V Temporada Internacional de Concerts amb un
concert ben especial de Joan
Tormo, Paula Martínez i Antonio Galera.

Exposicions
Del 23 d’octubre a l’1 de novembre, a la sala d’exposicions, ens
presentaran les seues creacions
artístiques de joves alumnes de
la facultat de Belles Arts (informació a l’article de la dreta), i
també a la sala d’exposicions
des del 14 al 22 de novembre

podrem endinsar-se en la cultura japonesa amb una mostra d’Art Japonès de la mà del
col·leccionista Gabriel Garcia.
Folklore
El grup de danses Realenc iniciarà el 24 d’octubre la IV Temporada de Folklore valencià al
Centre Cultural .

Formació cultural
També, amb l’inici de la temporada i el curs escolar, les diferents associacions culturals
del nostre poble posen a l’abast
de la ciutadania un ample ventall de possibilitats a l’hora de
formar-se i poder gaudir de la
cultura d’una manera activa.
Es tracta d’una oferta bàsicament adreçada al món de menuts i menudes però a la que
els joves i adults també poden
trobar les seues opcions. Així ,
la Unió Musical obri els cursos
de l’Escola de música Jose M.
Roig, l’associació de Ballet amb
la seua acreditada Escola de
dansa Pas a dos, també enceta
curs. Els grups de danses Realenc i Carrasca posen en marxa
les seues respectives Escoletes
de Danses tradicionals i, finalment, després d’una festa trobada de balladors i balladores
al poliesportiu, al mes d’octubre
comencen els cursos de l’escola
de Balls de Saló.

www.facebook.com/cincenart

El Realenc, de
nou, a la final

Aprender magia
y acrobacias

El

Cinc

Certamen “Sona la Dipu”
de folklore

Teatre Principal de València acollí el dissabte 12 de setembre la final de “Sona la Dipu
amb música, balls i cançons”, entre els vuit grups
finalistes, com l’any 2014, estigué el grup de danses
Realenc de Picanya. Una nova final a la que el grup
picanyer arribà avalats pel seu gran treball de recuperació del folklore valencià.
Els altres grups participants foren el Grup de Danses
d’Ontinyent, La Xicalla de Catarroja, La Senyera de
València, Xafarnat de Paterna, Les Folies de Carcaixent, El Tossal de Llíria, i Canyamars de Canals.
El jurat va haver de valorar l’actuació dels grups en
tots els seus elements, tot i incloent l’autenticitat,
execució musical, l’ús d’instruments propis, de la
indumentària apropiada d’home i dona, i la barreja perfecta de tots estos ingredients. La sort
no va somriure als picanyers i el primer premi,
un any més, va anar a parar al grup “les Folies”
de Carcaixent.
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Treball de Sara Montoya

Faules de la imatge
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Del

23 d’octubre a l’1 de novembre la Sala Municipal
d’Exposicions acull una mostra de treballs d’alumnes
de la Factultat de Belles Arts “Sant Carles” de la Universitat Politècnica. Esta mostra, reunida sota el títol “Faules de la imatge” es
presenta com un projecte interdisciplinar on pintura, fotografia,
collage o intervenció conviuen de manera narrativa tot i partint
com a base de la imatge en la seua més àmplia accepció.
En esta mostra podem trobar treballs d’Andrea Martínez, Laia
Vidal, Carles Llonch, Maria Marchirant, Sara Montoya, Marta Ferández y Ana Císcar.

La Unió Musical en plena actuació

La Unió Musical actuà
al Palau de la Música
Fou el passat 13 de setembre

No

ha estat la primera vegada que la Unió Musical de Picanya ha actuat al Palau de la Música però, és ben cert,
que actuar en este autèntic “temple” de la música a la Comunitat
Valenciana sempre suposa un repte que obliga als nostres músics
a traure el bo i el millor dels seus instruments i les seues goles. El
passat 13 de setembre, també fou així, la Unió Musical de Picanya
amb l’acompanyament de la Unió Coral i amb Carlos Atienza com
a solista va oferir un magnífic concert on presentà una selecció
d’obres del músic Óscar Navarro així com la seua versió del musical “la Gran Vía”. Una representació que ja van oferir a les passades festes majors del nostre poble amb un gran èxit. Nou repte
superat per als nostres músics.

La asociación Cinc en Art
ofrece diferentes talleres

en Art es una joven asociación que
tiene como objetivo promover las
artes escénicas y las disciplinas circenses. En ese
sentido, han decidido, con el apoyo del Ayuntamiento, poner en marcha diferentes talleres de
iniciación a las artes circenses.
La experiencia de haber participado en la 8a Mostra de Teatre i Música de Cercavila y la 19a Gran
Entrada de Moros y Cristianos de Picanya (foto),
les ha animado a compartir sus conocimientos y su
pasión por el mundo de las acrobacias, la magia...
A partir del mes de septiembre darán comienzo
los siguientes talleres:
:: Taller de iniciación a La Magia
:: Taller de iniciación a Tela Acrobática
:: Taller de iniciación a Poi/Cariocas
:: Taller avanzado de Poi/Cariocas
Disponible información completa en el web municipal: www.picanya.org

Participants a la 6a Nit Estllés

Una nit al caliu del poeta
Celebrada la sisena Nit Estellés

El

divendres 18 de setembre el pati de l’Alqueria de Moret
acollí una nova edició de la Nit Estellés. Un sopar d’enfaixat
amb posterior lectura dels poemes de Vicent Andrés, principalment, tot i que també es van llegir peces de Carlos Salvador i altres poetes. Estes lectures, obertes a la participació de qualsevol
persona volen ser una vindicació de la poesia, del poeta Estellés
i, per extensió, de la cultura com a la peça fonamental, que ha de
ser, de la nostra societat.
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Solidaritat

Comerç

Sisena PicaNYAM!
Ruta de la tapa
38 tapes diferents formaren
el menú d’esta nova edició
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Refugiats

Picanya s’ofereix a ser
poble d’acollida

Així ho decidí el Ple per unanimitat
a la sessió del 10 de setembre

Davant

la crisi humanitària per l’arribada de refugiats
a Europa l’Ajuntament de Picanya va decidir, al
Ple del 10 de setembre, i per unanimitat de tots els partits polítics
sumar-se als municipis que formen la xarxa de pobles acollidors.
Així el Ple municipal va voler continuar en el camí de solidaritat (a
nivell local, nacional i internacional) que el nostre poble porta recorreguent des de fa molts anys. Ara, en esta situació tan complicada,
Picanya s’ofereix per a sumar el nostre esforç i poder donar la millor
resposta.
Acció conjunta i coordinada
El Plenari de l’Ajuntament de Picanya va voler ressaltar la necessitat
de que siguen els governs europeus, el govern d’Espanya i el govern
autonòmic els que lideren este procés d’acollida de refugiats i la necessitat de que esta resposta siga àgil i eficaç. A partir d’ací el poble de
Picanya assumirà les responsabiltats que li siguen demanades.
Instal·lacions públiques i famílies d’acollida
L’Ajuntament estudiarà si és necessari l’acondicionament de determinades instal·lacions públiques així com la creació d’una base de dades
de famílies interesades a acollir. Un procés del que s’informarà en el
seu moment i sempre, com hem dit adés, en la línia dels acords i instruccions que vagen arribant des de les institucions superiors (governs
europeus, nacional i autonòmic) que, necessàriament, han de coordinar i liderar tot este difícil procés d’acollida si realment es vol donar
una solució més enllà de simples declaracions de pobles i ciutats que,
de cap manera, tenen a les seues mans la capacitat necessària de resposta davant una crisi d’este abast.

dissabte 26 i el diumenge 27 de setembre tingué lloc una nova edició de la que ja és la cita
gastronòmica més important del nostre poble. Fins
a 19 locals hostalers del nostre municipi van oferir la
millor selecció de les seues cuines en format tapa.
De nou, molt bona resposta
De nou, la combinació de la qualitat de l’oferta gastronòmica i el bon preu (2 euros per tapa i beguda) va
fer que els bars i restaurants participants en esta sisena
edició es plenaren d’un públic àvid per descobrir les “delicatessen” de les cuines de l’hostaleria picanyera i, de nou, els
locals picanyers van saber estar a l’alçada del repte i mantindre
l’excel·lent nivell que fa de la PicaNYAM! Ruta de la tapa per Picanya una de les més exitoses de la comarca.

El xicotet comerç torna a eixir al carrer
Nova edició de “Comerç
Obert” a l’Av. l’Horta

El

Medi Ambient

Limpieza preventiva
del barranco

Capaços i capacitats

Persones amb diferents discapacitats
han mostrat el seu treball

A

proposta de RED PROYECTO SOCIAL, durant les passades Festes
de la Mare de Déu de Montserrat i al llarg del mes de setembre Francisco Javier Planells i Virginia Calderón, persones afectades
per diferents tipus de paràlisi, han exposat les seues obres pictòriques a diferents establiments del nostre poble. Són Artistes becaris
de l’Associació “Artistas Pintores con la Boca y Pie” (A.P.B.P.) ell pinta
amb la boca, i ella amb el peu, i amb una alta dosi d’esforç i esperit de
superació han arribat a assolir un nivell artístic molt considerable. A la
Pl. del País Valencià van mostrar en directe el seu procés creatiu i, en
esta mateixa demostració el públic assistent també va poder conèixer
un esport adaptat com la BOCCIA.
Xarxa de suport
RED PROYECTO SOCIAL és un grup de persones amb diferent diversitat
funcional o discapacitat i familiars d’aquestes persones, que treballen
per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones des de la
inclusió socio laboral, l’ accessibilitat i la naturalització de la diversitat
funcional en la societat.
www.redproyectosocial.com
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Nuevos camiones de
recogida de residuos

Atendiendo a la posibilidad
de lluvias intensas

Otro fruto del contrato con la
empresa concesionaria

la inacción de las administraciones
implicadas por ley en la limpieza y
mantenimeinto del barranco el Ayuntamiento de
Picanya ha procedido a la limpieza de las zonas
del barranco donde se podrían producir retenciones en caso de crecidas. Así se ha trabajado en las
zonas bajo los puentes donde el crecimiento de
cañas podría generar un efecto “presa”.
Tratamientos contra plagas
También, de forma permanente, se han realizado
tratamientos contra la proliferación de insectos y
roedores especialmente, en aquellas zonas donde
se acumula agua.

comentamos en esta misma publicación
que el Ayuntamiento licitó el nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria y fruto
de las nuevas condiciones han llegado diferentes
mejoras como son la recuperación de la recogida
en domingos, los nuevos contenedores y ahora,
unos nuevos vehículos más modernos y eficientes.
Diferentes modelos, diferentes servicios
La principal novedad de estos vehículos (mejorar
técnicas aparte) es la incorporación de modelos
diferenciados según las zonas donde han de trabajar. Así podemos ver camiones más grandes en
avenidas y calles amplias y vehículos más pequeños (foto) en calles más estrechas y zonas rurales.

Ante

Francisco Javier Planells

passat diumenge 27 de setembre i tot i
coincidint amb la 6a PicaNYAM! Ruta de la
Tapa el xicotet comerç de Picanya tornà a eixir al
carrer per mostrar tot allò que podem trobar a les
botigues del nostre poble. En esta nova edició de
“Comerç Obert” participaren els comerços: LLUVIA
DE ALGODÓN, ESPECIA.L, MAR DE PLATA, XOCOLATE AMB SUCRE, EDICIONS DEL BULLENT I SENDRA
MARCO, FOTOESTUDIO IMAGEN, RAMÓN Y VICTORIA, TE COLOR, LOLA SEDUCCIÓ, FILS MERCERÍA, FRUTAS ARANTXA, PERRUQUERÍA LOURDES i
IMPREMPTA PICANYA.

Dones

Ya

Pancarta contra la
violència de gènere

L’associació Dones Progressistes
vol visibilitzar els crims

Des

Pancarta a la Pl. País Valencià

de l’Associació Dones Progressistes de Picanya, amb l’autorització de l’Ajuntament,
s’ha decidit que cada vegada que una dona mora en
Espanya a mans de parelles o ex-parelles faran públic
el seu rebuig amb la col·locació d’una pancarta a la Pl.
del País Valencià.
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Urbanisme i obres

Obres al poliesportiu

Pl. País Valencià

Los asientos de la Plaza
“cambian de piel”
finales de julio finalizaban
las obras de renovación
de la zona de asientos circulares al inicio de la plaza del País
Valencià. En concreto se ha
procedido a la Instalación de
una nueva cubierta de “trencadís” en diferentes colores para
mejorar la estética y limpieza
de la zona y reducir su mantenimiento. Se trata de un punto
absolutamente emblemático
del centro de nuestro pueblo
que, con esta intervención, mejora considerablemente su estética y funcionalidad.
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Treballs de remodelació integral de la zona
de jocs i la piscina infantil

Ja

s’ha completat la primera fase d’un nou conjunt
d’actuacions per a la millora del Poliesportiu Municipal. En
concret s’està treballant sobre la zona de la piscina infantil i el
parc adjacent. La intenció és renovar per complet tota esta part
de la instal·lació que ja havia quedat antiga i que puga esdevindre
una veritable opció d’oci i diversió especialment adreçada a les
famílies que habitualment visiten el poliesportiu i fan ús d’estes
instal·lacions.

También se han reemplazado
las papeleras y los bancos

A

Noves millores al
poliesportiu municipal

De
casa
en
casa

Otras intervenciones
Semanas antes ya se había procedido a la renovación también
de los asientos de madera, que
estaban deteriorados por el uso
y el paso del tiempo y las papeleras que han sido también sustituidas por un nuevo modelo.

Saló de sessions renovat

Remodelació del
saló de sessions
Renovació del
mobiliari urbà

Carril bici Sanchis Guarner

Más luz para el carril
bici de Sanchis Guarner

Se han instalado luminarias led de
bajo consumo y alta luminosidad

El proceso de
instalación de
luminarias de
bajo consumo
en todo el alumbrado público
se completa con
la ampliación
y mejora de
determinadas
zonas
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Dentro

del muy intenso proceso de mejora del alumbrado
público llevado a cabo en los últimos meses estaban previstas dos
lineas de actuación principales:
Por una parte, la renovación de
todas las bombillas del alumbrado
público por bombillas de menor
consumo y, por otra, la mejora del
alumbrado de determinadas zonas. En este sentido se ha procedido a instalar nuevas luminarias en
la zona del carril bici en la Av. Sanchis Guarner, una zona poco iluminada anteriormente y que es muy
utilizada por vecinos y vecinas.

S’han instal·lat noves
papereres i bancs

A

diferents indrets del nostre
poble s’ha procedit a la renovació (allà on era necessari) i
ampliació del mobiliari urbà. En
els dos casos s’ha optat per un
mobiliari d’acabat en fusta per a
aconseguir la màxima armonia
amb el nostre entorn urbà.

El canvi permet un espai modern, variable i
multiús molt més adequat als temps actuals

El

saló de sessions de l’Ajuntament ha canviat (després de
més de 30 anys des de la darrera reforma) durant este estiu. Els nous usos d’este espai (sala de treball, celebració de bodes...) així com l’ampliació del nombre de regidors i regidores fa
un parell de legislatures (quan
es passà de 13 a 17) feia que
l’anterior configuració i mobiliari hagueren quedat completament obsolets i suposaren
una dificultat a l’hora de fer
servir la sala.
Espai diàfan i multiús
La remodelació ha deixat tot
el saló com un espai a un sol
nivell (tot i eliminant l’anterior
zona elevada per a la corporació), s’ha renovat el
mobiliari amb taules plegables i mòbils que permeten
diferents configuracions i
converteixen el saló de sessions en sala de juntes, sala
de treball, saló per a cerimònies, aula de formació,
etc... Bona part del mobiliari
antic s’ha reciclat per a altres
instal·lacions municipals.
Luminàries de baix consum
En esta reforma també s’ha
aprofitat per a la renovació de
les luminàries que ara són LED
de baix consum.
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Esports

Programa
d’activitats
esportives
municipals
Temporada 2015/2016
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Noves luminàries, a la dreta,
front a les velles, a l’esquerra

Renovació de les
luminàries del pavelló
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La nova il·luminació és LED cosa que
permetrà un important estalvi

En

la línia de les actuacions ja realitzades en altres instal·lacions
municipals (per exemple l’edifici consistorial) s’està procedint a la renovació de totes les luminàries del pavelló esportiu.
Estes noves bombetes són de tecnologia LED cosa que permet un
important estalvi en la factura elèctrica i, al mateix temps, proporcionen una major intensitat lumínica que permet, en molts casos,
baixar el nombre de luminàries encesses per a determinats usos.

Totes i tots, a la neu!!
Nova edició del viatge al Pirineu per
a aprendre a esquiar

Dins

la programació dels centres educatius públics del
nostre poble, cada dos anys, s’organitza, amb el
suport de l’Ajuntament i per a l’alumnat de
5é i 6é, un viatge al Pirineu per a aprendre a esquiar i estar en contacte amb
l’alta muntanya i la natura, un entorn
poc conegut per als nostres escolars.
Enguany el viatge tindrà lloc del 17 al 24 de gener
amb 4 dies de classes (tres sessions de matí i
vesprada en pista) i allotjament en régim
de pensió completa.

Salut

La Conselleria de Sanidad
atiende al Ayuntamiento y
ordena a las farmacias
hacer guardia
El Colegio de Farmacéuticos aún
puede recurrir esta sentencia y
demorar la apertura

En

Nova temporada a la piscina
Amb activitats amb aigua i en sec

Des

de l’un de setembre
ja està oberta la matrícula per als cursos de natació
2015-2016 a la piscina coberta
de Picanya. A més, per a la nova
temporada ofereix un preu de
matrícula de tan sols 14’95€.
Un complet centre esportiu
Esta instal·lació és un complet centre esportiu de més de 3.000m2
distribuïts en diferents espais: 1
piscina coberta climatitzada de
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25 metres de llarg i sis carrers,
una pica per a l’aprenentatge de
la natació, i finalment, un tercer
vas de relaxació amb sortidors de
massatge per al tractament terapèutic.
La instal lació també incorpora
una sala cardiovascular i de musculació, 2 sales per a la realització
d’activitats dirigides, 20 bicicletes d’spinning... un spa urbà, on
es realitzen exercicis esportius i

terapèutics i, entre els quals es
troben, unes piques de contrastos, unes dutxes escoceses, una
sauna un bany de vapor.
Activitats
A més de la natació esta
instal·lació ofereix un ampli programa d’Activitats Dirigides de diferent intensitat, tant de sala com
d’aigua, pensades per cobrir les
expectatives dels usuaris atenent
als seus gustos i necessitats.

resolución de 21 de julio de 2015 la Secretaria Autonómica
de Salud Pública de la Generalitat Valenciana decidió ESTIMAR el recurso de alzada interpuesto por Josep Almenar como
Alcalde de Picanya contra el Acuerdo del Colegio
de Farmacéuticos de la provincia de Valencia por
el que se establecía que la guardia farmacéutica
para Picanya se realizara por parte de las farmacias de Paiporta.
Obligación de abrir también en Picanya
Con esta resolución la Conselleria da la razón
al Ayuntamiento de Picanya y dicta que el servicio de guardia debe
prestarse de forma independiente en ambos municipios. Aunque
todavía existe la posibilidad de un
recurso contencioso-administrativo por parte del Colegio de Farmacéuticos. El Ayuntamiento de
Picanya ya ha remitido un escrito a
las cuatro farmacias de nuestro pueblo para
que procedan a organizar los turnos y cumplan
con la obligación de prestar servicio de farmacia de guardia en Picanya.
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