
El grado de desarrollo de 
una sociedad, de un pue-

blo, se puede medir atendiendo 
a como se afrontan las “respon-
sabilidades sociales”. Al nivel de 
atención y recursos que se des-
tinan a mejorar las condiciones 
de aquellos colectivos, de aque-
llas personas, en situaciones 
más difíciles, de forma puntual 
o permanente.
XXXX atenciones durante 2015
Los servicios sociales del Ayun-
tamiento de Picanya atendie-
ron durante 2015 más de 2.000 
consultas. Su ámbito de trabajo 
cubre ámbitos como personas 
con discapacidad (mental o psí-
quica), dependencia, personas 
mayores, violencia de género y 
doméstica, problemas familia-
res, atención a la infancia, me-
nores en situación de riesgo, 
aplicación de medidas judicia-
les, prestaciones sociales (ayuda 
en la gestión y tramitación), per-
sonas extranjeras... con especial 
dedicación a conseguir facilitar 
el que las personas puedan ac-
ceder a aquellos derechos y re-
cursos sociales a los que tienen 
derecho (del Ayuntamiento o 
dependientes de otras adminis-
traciones) y que pueden ayu-
darles a mejorar situaciones de 
especial dificultad.  
Principales programas
Prestaciones económicas
El Ayuntamiento ofrece ayudas 
individuales o ayudas de emer-
gencia destinadas a cubrir las 
necesidades básicas tales como 
alimentación y gastos derivados 
del uso de vivienda habitual.
También desde los servicios 
sociales se tramita la gestión y 
pago de la renta garantizada de 
ciudadanía. Una prestación diri-
gida a personas que no disponen 
de ningún ingreso económico y 
han agotado todas las presta-
ciones. El Ayuntamiento destina 
más de 125.000 € anuales a este 
tipo de prestaciones.
Otra de las prestaciones es la 
que cubre la asistencia nutri-
cional correspondiente a los 
comedores escolares durante 
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 
Finalmente se atiende también a 
aquellas familias que no pueden 
atender facturas relacionadas 
con necesidades básicas como 
el agua potable o la electricidad. 

Personas mayores
La atención a personas ma-
yores también supone un eje 
fundamental del trabajo de los 
servicios sociales municipales. 
En Picanya todas las personas 
mayores que viven solas, y que 
así lo solicitan, disponen de ser-
vicio gratuito de teleasistencia. 
También es muy importante el 
programa de actividades lúdico-
culturales para fomentar la au-
tonomía y evitar la dependencia 
(ver página 4). Si se llega a esa 
fase de dependecia desde los 
servicios sociales municipales 
también se presta asesoramien-
to y apoyo para realizar todos 
los trámites y seguimiento de 
expedientes para facilitar el ac-
ceso a recursos y prestaciones, 
en este momento se trabaja con 
820 expedientes. Se gestionan 
también trámites relacionados 
con el grupo de viviendas adap-
tadas y el centro de día. 

Discapacidad
El trabajo con personas con mo-
vilidad reducida o capacidades 
diversas supone la tramitación 
de calificaciones de discapaci-
dad así como facilitar el consi-
guiente acceso a los derechos 
derivados de estas calificacio-
nes tales como prestaciones, 
centros de día, ocupacionales, 
residencias, tarjetas de estacio-
namiento...
Solidaridad
Otra de las vertientes del traba-
jo social en Picanya es aquella 
relacionada con la solidaridad 
que, en nuestro pueblo, tiene su 
máxima expresión en el Consell 
per la Solidaritat y el conocido 
Rastro Solidari. Un evento de 
gran participación organizado 
desde los servicios sociales mu-
nicipales.
Vivienda
Tanto desde el Servicio Munici-
pal de Vivienda como desde el 
departamento de Servicios So-
ciales se trabajan temas como 
la eliminación de vivienda pre-
caria y, desafortunadamente 
de forma muy habitual en los 
últimos tiempos, la ayuda y ase-
soramiento a las personas y fa-
milias inmersas en procesos de 
deshaucio a los que se ofrece 
asesoramiento legal y alterna-
tivas habitacionales. Unas ges-
tiones que en los últimos años 
han permitido alcanzar con las 
entidades acreedoras solucio-
nes tales como refinanciaciones, 
alquileres sociales, aplazamien-
tos... que han permitido evitar 
situaciones muy lamentables.

Solicitud
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El “Templet dels 
Amants”, una nova 
peça d’art urbà al 
passeig de l’Amistat

Reforma de 
l’encreuament 
dels carres  
P. Sang i Senyera  

Rubén Iranzo 
disputó la Liga 
“Promises” en 
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Un pueblo socialmente responsable
Los servicios sociales municipales atendieron durante 2015 a 1.342 personas

Acte de signatura de la renovació de l’acord 
ciutadà contra la violència de gènere

Dones

Treballant per la igualtat
Especial atenció a les dones  

víctimes de violència masclista 

Des dels diferents serveis municipals es treballa molt 
especialment per una societat més igualitària en-

tre homes i dones. Des del departament de Serveis Socials es 
presta assessoria jurídica en matèria de familia, amb especial 
atenció als menors en risc, seguiment de mesures judicials, 
etc... El treball és ben intens en matèria de lluita contra la 
violència de gènere, a banda d’activitats en matèria de cons-
cienciació (activitats al voltant del 25 de novembre o el 8 de 
març) també es realitza una atenció directa a les dones vícti-
mes de violència de gènere amb atenció a les ordres de pro-
tecció i tramitació del servei de teleassistència. Un treball en 
el que té un paper especialment significatiu la Policia Local 
del nostre poble.
Acord Ciutadà contra la Violència de Gènere
Bon exemple d’este treball fou la renovació de l’acord contra 
la violència de gènere de Picanya signat per un bon nombre 
d’associacions i col·lectius del nostre poble el passat 24 de 
novembre. Un acord del que en este passat 2015 es va com-
plir el 10é aniversari i que, malauradament continua sent ne-
cessari tot i atenent al nombre de dones assassinades cada 
any al nostre país a mans de les seues parelles o exparelles i 
què ens continua parlant d’una societat encara lluny d’estar 
lliure d’esta terrible xacra social.

Solicitud de adhesión 
al Plan contra la  

Pobreza Energética
El Ayuntamiento de Picanya ha 
solicitado acogerse al Plan con-
tra la Pobreza Energética de la 
Generalitat Valenciana. Este 
plan prevee destinar ayudas a 
evitar los cortes del suminis-
tro de electricidad, agua, gas a 
familias en riesgo de exclusión 
social.
Mantener este servicio
De esta manera los Servicios 
Sociales municipales pretenden 
poder seguir ayudando a las 
familias con dificultades en el 
pago de facturas de luz, agua... 
tal como ya se viene haciendo 
desde hace años. Ahora, el apo-
yo de la Generalitat ha de per-
mitir mantener este necesario 
programa de ayuda y tratar de 
evitar, en la medida de lo posi-
ble, que se produzcan cortes de 
suministro.

Acte de rebuig de la 
violència de gènere

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:
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Joves

Fernando i Àlex amb el 
professor Pep Furió

Natura en  
primera persona
Senderisme, bicicleta, neu...
Des de la  xarxa joves.net a la qual pertany 

Picanya, i durant el darrer trimestre 
de 2015, es van organitzar una sèrie d’excursions 
per a públic jove. Paisatges tan espectaculars com 
la senda dels Pantaners  a la comarca dels Serrans, 
les fonts i el castell de Serra o 
un recorregut amb bicicleta 
pels voltants del Montgó han 
format part d’esta programa-
ció d’activitats a l’aire lliure. 
També viatges a la neu
Per als primers mesos de 
2016 també estan previs-
tes eixides a diferents esta-
cions d’esquí com ara Val-
delinares, Javalambre i Boí 
Taüll. Més dades al punt 
d’informació jove (Bibliote-
ca Municipal).

Estudiant a  
totes hores
La Biblioteca amplia horaris 
per a preparar exàmens
Tot i que han sigut vàries les biblioteques 

públiques de les nostres rodalies les 
què han reduït horaris i dies d’obertura respecte 
d’altres anys, la Biblioteca de Picanya ha volgut 

mantindre l’horari i calendari d’obertura 
per a preparar els exàmens. La Bibliote-
ca obri entre el dimarts 1 de desembre i 
el  dissabte 30 de gener. L’horari específic 
per a estudiants torna a ser de dilluns a di-
vendres de 20.00h a 01.00h i dissabtes de 
15.00h fins a 21.00h.
Magnífica resposta
Com en anys anteriors els nostres estudiants 
estan aprofitant al màxim les possibilitats 
d’este extens horari i han plenat (sobretot en 
les darreres setmanes) la sala d’estudi i, fins i 
tot, altres sales de l’edifici.

Els alumnes de 2on de 
Batxillerat de l’IES En-

ric Valor de Picanya, Fernando 
Estrela Beltran i Alex Palomo 
Molada (sota la direcció del 
professor Pep Furió), han par-
ticipat (i obtingut un gran èxit) 
en la 28a edició del “Certamen 
de Jóvenes Investigadores” que 
anualment convoca el “Instituto 
Nacional de la Juventud” amb la 
col·laboració de diferents insti-
tucions universitàries i el “Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas”. 
El treball
Presentaren el treball “Tipuana 
tipu, una estrategia en la lucha 
contra el fitófago”, sobre el des-
cobriment dels mecanismes que 
té l’arbre ornamental Tipuana 
tipu per a rebutjar els insectes 
paràsits que ataquen uns altres 
arbres semblants.

Els millors entre 290 treballs 
En la present edició del Certamen 
concorregueren 290 treballs pro-
vinents de tota Espanya. En la pri-
mera fase del Certamen, el jurat 
seleccionà els 40 millors treballs 
d’investigació, i foren els autors 
d’eixos treballs els que participa-
ren en el “Congreso de Jóvenes 
Investigadores”, celebrat a Molli-
na (Màlaga) entre el 28 de setem-
bre i el 2 d’octubre del passat any 
2015. L’equip del nostre institut 
fou seleccionat i va participar en 
el Congrés, tot i obtenint com a 
premi un molt meritori accèssit.
Més premis 
El treball de Fernando i Àlex tam-
bé va rebre el TERCER PREMI al I 
Certamen de Joves Investigadors 
organitzat per l’IES Malilla de 
València. L’acte de lliurament de 
premis d’esta convocatòria tin-
gué lloc al passat mes d’octubre.

Al novembre de 2013 la Biblioteca i Centre d’Estudi encetà 
un nou servei de préstec de vídeojocs. Un servei pioner 

què apostava pels vídeo-jocs com a part de la cultura del segle 
XXI. La resposta dels usuaris, en la seua immensa majoria, joves, 
ha estat molt positiva des dels primer dia i en estos dos anys s’han 
tramitat milers de préstecs. 
Ara també per a PS4
Ara, en este inici de 2016, el servei s’amplia amb la incorporació 
dels jocs per a la darrera consola de Sony. La PlayStation 4, era 
una consola per a la que, per la seua relativa novetat, la Biblio-
teca no disposava de jocs. De fet, la de Picanya és la primera bi-
blioteca de la Comunitat Valenciana en prestar jocs per a PS4 i tí-
tols emblemàtics com ara “NBA 2K15”, “Fifa 2015”, “Call of duty”,  
“Bloodborn”, “Sombras de Mordor” “Alien isolation”... ja estan 
disponibles per al préstec. Obviament no són les últimes versions 
però sí, en molts casos, les penúltimes i per tant suposen una mag-
nífica oportunitat de conèixer estos treballs. 
Ampliació del catàleg disponible
També en esta darrera actualització han arribat nous títols per a 
les consoles ja disponibles com ara jocs per a la WII (“Kung fu 
Panda”, “Megamind”, “Descubriendo a los Robinsons”...), títols 
per a PS3 (“Call of duty”, “Deus ex”, “Dead space”...) i per a XBOX 
(“Shaun White Snowboarding”, “Bioshock 2”...). Amb totes estes 
incorporacions els vídeojocs disponibles a la Biblioteca ja ultra-
passen els 150 títols.   

Premi científic  
d’àmbit nacional
Fernando Estrela i Alex Palomo premiats 
al “Certamen de Jóvenes Investigadores”

Ús responsable 
de la tecnologia
Xerrades per a joves

PlayStation 4 
arriba a la Biblioteca
La nostra biblioteca és la primera de 
la Comunitat Valenciana en prestar 
jocs per a esta plataforma  

Promoció

Recicla els teus vídeojocs (i fes esport)
Cal recordar que continua vigent l’oferta de bescanviar els jocs que 
ja no es fan servir per hores de pista de pàdel. Totes i tots els aficio-

nats als vídeojocs tenen per casa jocs als què ja no 
juguen (arriben versions noves, canvis de conso-

la...), és hora de donar-los una nova vida, és 
hora de que altres puguen disfrutar-los i és 
hora de fer un poquet d’esport a l’aire lliu-
re (que també és important), per això si es 
lliuren els vídeojocs que ja no es fan servir a 
la Biblioteca, l’Ajuntament regala una hora 
de pista de pàdel al Poliesportiu per a que 

jugues amb els teus amics i amigues i pugues 
descobrir (o gaudir) d’este divertit esport.

“Ruta dels Pantaners” Sala d’estudi de la Biblioteca

www.joves.net

L’alumnat de 1r de l’ESO de 
l’IES Enric Valor participà en 

diferents xerrades sobre ús res-
ponsable de dispositius electrò-
nics. Estes xerrades organitzades 
per l’Ajuntament de Picanya per 
mitjà de la Xarxa Joves.net i amb 
la col·laboració de l’IES Enric Va-
lor han tingut com a objectiu sen-
sibilitzar als joves sobre la neces-
sitat de control·lar tant el temps 
com l’ús què fan de mòbils, ví-
deojocs, ordinadors...

Ús responsable
En estes xerrades s’aborden te-
mes com ara l’adicció a l’ús del 
teléfon mòbil, els problemes que 
representa passar massa hores 
jugant amb la consola o connec-
tats a internet, el perill de fer una 
exposició excessiva de la vida pri-
vada a les xarxes socials. Tota una 
sèrie de perills que els nostres jo-
ves han de conèixer i valorar tot i 
tenint clar que les tecnologies de 
la informació ja formen part de la 
nostra vida diària (i aniran a més 
en un futur) i que, amb un ús co-
rrecte i responsable suposen una 
magnífica eina que ens ha de fa-
cilitar el dia a dia i, en cap cas, ser 
font de problemes.
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L’Ajuntament ja ha abonat els primers 100€

Pagada la primera part de les 
ajudes per a llibres de text

Formació / Educació

Desde hace años el 
Ayuntamiento 

de Picanya ofrece formación on-
line a través de un aula Mentor. 
En este tiempo han sido muchos 
los alumnos/as que han recibido 
formación y titulación oficial. 
Para el profesorado 
Desde el 11 de enero de 2016 
Aula Mentor Picanya ofrece, 
además, formación específi-
ca para personal docente, for-
mación que se registrará por 
el Ministerio en el Registro de 
Formación del Profesorado del 
MECD. Cursos como “Animación 
3D con Blender”, “Autocad”, 
“Seguridad informática”, “Téc-
nicas de estudio” y muchos más 
están disponibles ahora en Aula 
Mentor Picanya también para 
profesionales del mundo de la 
educación y la formación.  

A principi de 2016 (dilluns 18 de gener) 
l’Ajuntament de Picanya ha abonat ja 

els primers 100€ corresponents a l’ajuda de 
llibres de text. D’esta forma les famílies de 
Picanya han estat entre les primeres  a la Co-
munitat Valenciana en rebre l’ingrés d’estos 
fons donat que l’aplicació pràctica del proce-
diment ha sigut molt diferent entre uns po-
bles i altres i els terminis estan sent molt dife-
rents amb pobles i ciutats on, per exemple, és 
ara al 2016 quan es va a procedir a començar 
a recollir les sol·licituds i el pagament es pre-
veu a final de curs.
Més de 800 ajudes en temps rècord
Finalment han estat 808 les ajudes concedi-
des per un import total en esta primera fase 
de 77.134’44€. Sols s’han desestimat quatre 
sol·licituds per no complir les condicions de 
la convocatòria. Un esforç de gestió en el que 
els Centres Educatius, les Associacions de 
Pares/Mares i l’Ajuntament van treballar de 
forma conjunta per tal de facilitar les millors 
condicions per al tràmit (assessorament di-
recte a l’hora d’emplenar les sol·licituds, tres 
punts de recollida de documentació, edició 
d’un fullet guia repartit a tot l’alumnat, accés 
directe via web...) i garantir així les millors op-
cions per a les famílies del nostre poble què 
han volgut sol·licitar estes ajudes.
Variació sobre la previsió 
Tot i que per part de les diferents administra-
cions implicades es va anunciar que esta pri-
mera part de les ajudes es pagaria abans de 
final d’any, el retrás en fer l’ingrés dels fons 
per part de la Diputació i Generalitat (que 
aporten 2 parts de l’ajuda, l’altra correspon 
a l’Ajuntament de Picanya) feu que finalment 
el pagament , al nostre poble, s’haja retrasat 
fins a la tercera setmana d’enguany.

Xerrada a l’escola

Nuevos cursos para profesorado

Cada any, la Sake Sommelier Associa-
tion organitza un concurs mundial 

per a triar al millor sommelier de sake, la beguda 
tradicional del Japó obtinguda per fermentació de 
l’arròs. 
Este concurs, d’abast mundial i enorme prestigi 
entre la comunitat internacional relacionada amb 
esta beguda, té la seua seu a la capital britànica, 
i en esta darrera edició, celebrada el mes passat, 
el títol de millor sommelier fou per al picanyer Mi-
guel Hernández.
Un concurs molt exigent 
Este “Sake Sommelier of the Year” és un concurs 
extraordinàriament exigent, d’acord amb la cul-
tura japonesa a la que representa. El jurat 
examina no sols el mestratge dels can-
didats a l’hora de triar i servir sake, 
sinó que a més els candidats han de 
passar proves escrites tant de tipus 
test com de redacció.
Extensa trajectòria
Miguel Hernández té un extens 
currículum com a sommelier 
amb treballs al restaurant La 
Sucursal (com a sommelier) i al 
CDT de València com a for-
mador. Dos treballs als que 
va dir adeu quan va deci-
dir marxar a la ciutat de 
Londres a l’any 2009 on va 
treballar a establiments tan 

prestigiosos com l’hotel Ritz fins que va arribar a 
un restaurant (amb estel Michelin) especialitzat 
en menjar cantonés on el Sake era part de la carta 
de vins. Ahí va començar a interesar-se pel món 
d’este peculiar licor i a descobrir tot allò que cal 
saber sobre esta beguda. Uns coneixements que 
l’han dut a fer-se amb este prestigiós títol que a 

més del reconeixement, comporta, 
per al guanyador, un viatge a Japó 
amb les despeses pagades, on Mi-
guel prendrà cursos avançats de 
sommelier de sake, que li perme-
tran impartir classes sobre la be-

guda japonesa en qualsevol lloc 
del món.

El millor sommelier de sake  
del món és picanyer
Miguel Hernández guanyà el títol 
de la Sake Sommelier Association a Londres

Talent

Xerrades a les escoles  
sobre la responsabilitat  
de tindre gos
S’ha volgut insistir en la idea de  
que un gos no és un joguet

Amb motiu dels Nadals són molts els xiquets i les xiquetes 
que demanen, com a regal, un gos. Tindre un gos pot 

suposar molts beneficis però sens dubte, també suposa un important 
nombre de responsabilitats. Un gos, pot ser molt divertit però, no és 
un joguet.
Amb esta idea com a fons, l’escola canina “Gos Riber” en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Picanya, i abans de les vacances de Nadal, va im-
partir diferents xerrades destinades a l’alumanat de 4t i 5é de primària 
de les escoles Baladre i Ausiàs March.
Part teòrica
La xerrada ha estat dirigida pels instructors professionals de gossos, 
Raul i Tania. Com hem dit adés, en estes xerrades s’han tractat temes 
relacionats amb la responsabilitat de tindre un gos, temes com ara 
vacunes, identificació, comportament cívic a la via pública, recollida 
d’excrements... així com la gravetat (i crueltat) de l’abandó dels animals 
i la importància de valorar l’adopció d’animals abandonats a l’hora de 
decidir tindre gos.
També pràctica
El moment més divertit de la xerrada, sens dubte, fou quan va arribar 
el moment de “practicar” amb “Polux” un gos Golden retriever, amb el 
que xiquets i xiquetes han pogut practicar temes com ara com acostar-
se a un gos, com conduir-lo pel carrer, etc...

Pagament de la segona 
part de l’ajuda
Caldrà tornar els llibres en 
bon estat

Segona fase 

www.aulamentor.picanya.org

A hores d’ara el Govern valencià encara no 
ha publicat la normativa exacta sobre 

com està prevista la segona part del pagament 
de les ajudes. En tot cas sí cal tindre previst que 
s’hauran de tornar els llibres objecte de les aju-
des en bon estat, pel que cal tindre cura d’estos 
materials si es vol accedir al cobrament dels al-
tres 100€ (màxim) previstos en la normativa ini-
cial publicada fins ara. Estos llibres formaran part 
del “Banc de llibres” i seran utilitzats per altres 
alumnes.

Aula Mentor ahora ofrece 
formación a los formadores

Nuevos cursos
El catálogo de cursos de Aula 
Mentor Picanya (abierto a to-
dos/as) está en permanente 
ampliación, ahora gracias a un 
acuerdo entre el MECD y SAGE, 
el alumnado Mentor de los cur-
sos ContaPlus, FacturaPlus (en 
breve también NóminaPlus) 
dispone de licencia oficial del 
programa durante su forma-
ción, con lo que la práctica se 
realiza con el programa real.
Otros cursos nuevos ya disponi-
bles en Aula Mentor Picanya son: 
 - Avid Media Composer
 - Programa PADRE-IRPF
 - Lengua de Signos (A2)
 - Comunicación Escrita

Novedades
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Mayores

Elecciones

Febrero a junio de 2016
Actividades para mayores

Resultado de las elecciones 
generales del 20D
La candidatura de la coalición  
Compromís-Podemos És el Moment fue 
la más votada 

En las elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre 
nuestro pueblo volvió a dar una lección de madurez demo-

crática con una participación histórica del 80’93%. Superior al 76’58% 
de la Comunidad Valenciana y al 73’20% a nivel nacional. Finalizado el 
escrutinio la lista más votada tanto al Congreso como al Senado fue la 
de la coalición electoral Compromís-Podemos És el Moment seguida 
por la presentada por el Partido Popular y la del PSPV-PSOE.

Nova temporada  
de la “Filharmònica”
El concerts arrancaren al 2015 però 
al 2016 hi haurà set concerts més 

Tot i que a l’any 2015 ja vam poder disfrutar de dos magnífics 
concerts, ara amb el nou any, la Societat Filharmònica 

“Música i Art” ja ha pogut arredonir esta cinquena temporada de 
concerts i al 2016 seran set les actuacions què podrem disfrutar al 
Centre Cultural.
Artistes locals
Esta cinquena edició fa especial en-
fasi en poder oferir oportunitats 
d’actuació a artistes del nostre poble. 
Així, al concert ja celebrat de Joan 
Tormo, Paula Martínez i Pablo Gar-
cía, ara se sumaran les actuacions de 
Marta Regal i Lidia Tejero al clarinet, 
el ball flamenc d’Esther Garcés i, 
com no, el piano de Antonio Galera, 
director artístic d’esta nova tempo-
rada què actua en tres ocasions.
Músics de prestigi
Junt als músics locals, esta nova 
temporada ens ofereix, de nou, 
la possibilitat de gaudir amb el 
talent de músics de recorregut 
prestigi internacional. Així, pel 
Centre Cultural passaran noms 
tan destacatas com ara Fer-
nando Pascual (violí), Jorge 
Fanjul (violoncel) i Óscar Oli-
ver (piano) l’11 de febrer, la 
pianista Noelia Rodiles el 25 
de febrer, l’arpista Sara Águe-
da el 7 d’abril i Iris Azquiné-
zer amb el seu violoncel el 
dijous 5 de maig.
Contacte directe
Com ha fet des del primer 
dia, la Societat Filharmònica 
vol fer d’esta cinquena temporada una nova 
oportunitat per a afavorir l’intercanvi i el contacte amb els músics i 
en eixe sentit organitza també cursos, tallers i invita al públic de cada 
concert a un col·loqui amb els artistes després de cada actuació.

Congreso - resultados

FEBRERO

Taller: Accesorios de tela para cocina
Plazas: 20 personas
Inscripciones: del 27 de enero hasta 
el 1 de febrero en el Ayuntamiento.
Horario: de 16’30 a 19’00h
Días: 2, 9, 16 y 23 de febrero. 
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Charla: Uso del teléfono  
inteligente y la tablet
Dirigido a personas mayores de 50 
años que no hayan participado en 
sesiones anteriores.
Inscripciones: del 25 de enero hasta 
el 29 de enero en el Ayuntamiento.
Horario: de 11.00 a 12.30 h
Días: 5 de febrero. 
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Sorteo, por parte del Ayuntamiento 
de Picanya, de dos lápices de me-
moria entre las personas que asistan 
a esta charla.

Encuentro Comarcal en Alcàsser
Día 17 de febrero
Salida: desde la puerta del Baladre
Hora: 9.30h
Regreso a Picanya a las 13.00h
Allí se realizarán diversas activida-
des junto a otros municipios 

Charla-coloquio: La jubilación nue-
vo papel en la vida
Ayudar en la adaptación del nuevo 
rol para continuar aprendiendo en 
esta etapa y conseguir mantener 
una buena calidad de vida.
Día: 26 de febrero. 
Horario: de 10.30 a 12.00 h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Sorteo, por parte del Ayuntamiento 
de Picanya, de una cena para dos en 
un Restaurante de Picanya, entre las 
personas asistentes a la charla.

MARZO

Recreo Cross de la dona
Día 4 de marzo
A las 17.00h  salida desde la Plaza 
del País Valencià. 

Charla-coloquio: Aprende a cuidar-
te, la importancia de la autoestima.
Día: 11 de marzo. 
Horario: de 10.30 a 12.00 h
Lugar: Centro de Personas Mayores.
Sorteo entre las personas asistentes 
y por parte del Ayuntamiento de 
Picanya, de una sesión de masaje 
relajante en una clínica de Picanya.

Encuentro Comarcal en Picanya
Día: 22 de marzo 
Lugar: Pabellón Municipal.
Hora: a las 10.00h
Allí se realizarán actividades depor-
tivas junto a los otros municipios 

Taller de Lectura
Reunión del grupo Amig@s de la 
Literatura para comentar la segun-
da parte de la trilogía del Baztán 
“Legado en los huesos” de Dolores 
Redondo.
Día: 22 de marzo - 17.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Visita a la escuela infantil  
“La Mandarina”
Elaboración de monas de Pascua.
Día: 23 de marzo.

ABRIL

Taller: Bordados
Plazas: 20 personas
Inscripciones: del 29 de marzo al 1 
de abril.
Horario: de 16.30 a 19.00h
Días: 5, 12, 19 y 26 de abril.
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Taller: Iniciación al teatro
A cargo de Esther López, actriz y 
profesora de teatro.
Plazas: 12 personas
Inscripciones: del 1 al 7 de abril en 
el Ayuntamiento.
Días: 8-15-22-29 de abril.
         6-13-20-27 de mayo
         3-10-17-24 de junio
Hora: 10.30 a 12.00h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Caminata por el cauce del río Turia
Día: 13 de abril.
Hora: a las 10.00h desde la parada 
del metro de Picanya.
Regreso a Picanya a las 13.00h
Hay que llevar ropa y calzado cómo-
do. Agua y una gorra si hace sol.

Encuentro Comarcal en Paiporta
Día 27 de abril
Salida a las 9.45h desde el Centro de 
Personas Mayores, para ir andando 
al Polideportivo de Paiporta.
Regreso a Picanya a las 12.45h

MAYO

Taller: Manualidades para el Rastro 
Solidario
Se realizarán distintas manualidades 
para vender en el Rastro Solidario.
Días: 3, 10 y 17
Lugar: Centro de Personas Mayores
Horario: de 16.30 a 19.00h
Pueden venir a colaborar todas las 
personas mayores de 65 años y /o 
pensionistas.

Encuentro Comarcal en Albal
Día: 26 de mayo.
Salida en autobús a las  9.45 h, des-
de la puerta del Baladre, para ir al 
Polideportivo de Santa Ana de Albal.
A las 12.45h regreso a Picanya.

Rastro Solidario
Día: 22 de mayo, Pl. Mayor, de 
10.00h a 14.00h
Participación de las Personas Mayo-
res en el Rastro Solidario. 

Comida de Hermandad
Sábado 28 de mayo, comida de 
hermandad por la Asociación de 
jubilados y pensionistas de la UDP 
de Picanya.

JUNIO

Taller: Quilts
Se realizarán Quilts de patchwork.
Plazas: 20 personas.
Inscripciones: del 1 al 6 de junio en 
el Ayuntamiento.
Horario: de 16.30 a 19.00h
Días: 7, 14 y 21 de junio
Lugar: Centro de Personas Mayores.

Exhibición Grupo de Gimnasia
Día: 8 de junio, se realizará una exhi-
bición de gimnasia en el Polideporti-
vo de Paiporta.
Salida a las 9.45h desde el Centro de 
Personas Mayores, para ir andando 
hasta el Polideportivo.

Caminata por el cauce del río Turia
Día: 14 de junio
Salida parada del metro a las 9.45h.
Regreso a Picanya a las 13.00h

Taller de Lectura
Reunión del grupo de Amig@s de la 
Literatura para comentar el tercer 
y último libro de la trilogía del Baz-
tán, de Dolores Redondo, titulado 
“Ofrenda a la tormenta”.
Día: 14 de junio
Hora: 17.30h
Lugar: Centro de Personas Mayores.

ACTIVIDADES PERMANENTES

CURSOS DE GIMNASIA DE MANTE-
NIMIENTO
Gimnasia suave adaptada a la edad 
para mejorar o mantener la condi-
ción física.
Cinco cursos de lunes a jueves
Lugar: Centro de Personas Mayores 

TALLER DE MANUALIDADES
Pintura sobre tela y Patchwork.
Lunes y miércoles  de 16’00 a 
19’00h

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
Sesiones terapéuticas y de relax
Días: Martes y jueves 
de 11.00 a 12.00 horas.
Información e inscripciones: 
Piscina Cubierta Municipal.

Nota: El Ayuntamiento se reserva la 
posibilidad de modificar las condi-
ciones de esta programación.

Charla sobre uso de teléfonos inteli-
gentes en el Centro de Mayores
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Al nostre poble són mol-
tes les peces artístiques 

que podem trobar al carrer: 
escultures, murals... ara su-
mem una nova intervenció. Al 
passeig de l’Amistat, darrere de 
l’Ajuntament, ja podem admirar 
el treball del dissenyador gràfic 
i il·lustrador Giacomo Pennicchi    
que ha comptat amb l’ajuda de 
l’estudiant de belles arts Lucía 
Sanz en un treball fet, literal-
ment, “per amor a l’art”.
La peça 
Giacomo Pennicchi, amb una 
dilatada experiència com a ar-
tista urbà, a partir de l’espai 

proposat, el sostre del templet, 
ens presenta un mapa de les 
constel·lacions, però això sí, un 
mapa molt especial. Un plànol 
imaginari de constel·lacions in-
ventades i poesia. En concret, 
el més que conegut poema “Els 
Amants” de Vicent Andrés Es-
tellés presta les seues paraules 
a esta obra per a formar este 
particular cel d’estels que, al 
seu centre, encara ens propo-
sa un joc més. Una endevinalla 
què resoldreu si presteu un poc 
d’atenció a la imatge (o millor si 
visiteu el templet) i què, per des-
comptat, no descobrirem ací.

Cultura

El “Templet dels Amants”
Al passeig de l’Amistat ja llueix una nova peça d’art urbà 
inspirada pel poema “Els Amants” 

Imatge de la nova 
peça artística

Exaltació de les  
Falleres Majors 2016

Joan Bustos amb el gravat què 
l’acredita com a guanyador

www.giacomoerre.it

Giacomo i Lucía 
treballant

El “templet dels 
amants”

Joan Bustos guanyà el 
35é Premi Enric Valor
En esta convocatòria es  
presentaren fins a 28 originals
El dissabte 12 de desembre de 2015, al Centre Cultural del nostre 
poble, tingué lloc l’acte de lliurament del 35é Premi Enric Valor 
de narrativa juvenil. Este premi, un dels més prestigiosos de les 
lletres valencianes, està convocat per l’Ajuntament de Picanya i 
Edicions del Bullent de forma conjunta.
L’obra guanyadora
“Paraules de Júlia” de Joan Bustos, filòleg, professor i autor de 
contes i novel·les, fou l’obra triada pel jurat com a la millor novel·la 
presentada en esta convocatòria 2015. “Paraules de Júlia”, ens 
conta la història de l’Helena, una jove crítica però insegura, em-
parada sota la figura d’una amiga plena de carisma, la Júlia. Tot 
es trunca quan a l’inici de l’estiu, malgrat la promesa que res no 
canviaria, la Júlia marxa als Estats Units, després d’una nit plena 
d’interrogants. Uns interrogants que sols podrem resoldre quan 
llegirem la novel·la què, en breu, publicarà Edicions del Bullent.

L’any faller arranca 
amb força
Per segon any hi haurà  
un Concurs de Presentacions

El 14 de novembre el Centre Cultural fou l’escenari del primer 
gran acte de les Falles 2016 al nostre poble: la solemne 

exaltació de les nostres Falleres Majors. Un acte molt emotiu que 
es va obrir amb un minut de silenci en record de les víctimes dels 
atemptats de París i en el que Andrea García i M. Pau Vilanova 
foren exaltades com a Falleres Majors 2016. Esta exaltació també 
va servir per a presentar a les Corts d’Honor i com a acomiada-
ment de les nostres falleres majors 2015 Maria March i Lorena 
Navarro. Esta cerimònia fou presentada per la jove Rocío Pasqual 
Candel, Fallera Major Infantil de València 2012 i com a mantene-
dor va comptar amb l’artista faller José Luis Ceballos responsable 
en els darrers anys d’un monument tan emblemàtic com és la 
Falla Infantil de l’Ajuntament de València.
Nou concurs de presentacions
El mes de gener és el mes de les presentacions de les Falles, mes 
de treball intens, nervis, assajos... Les tres comissions del nos-
tre poble, cada any, posen tot el seu talent a l’escenari per tal 
d’oferir autèntics espectacles de música, ball i actuació què, des 
de la Junta Local Fallera, van decidir posar en valor. D’esta ma-
nera, l’any passat, la Junta Local va decidir organitzar un concurs 
al què premiar les millors presentacions tant en la categoria de 
falla gran com en la de falla infantil (novetat enguany). Dos pre-
mis què, com la resta dels guardons fallers, es lliuraran el dia 16 
de març a l’escenari de la Plaça del País Valencià i que sumen un 
punt més d’emoció al calendari faller picanyer.

Festa de  
Sant Antoni

Històries de dones 
ben “diverses”

Nova edició de la  
benedicció dels animals

Exposició de fotografies 
fetes per dones

El diumenge 10  de gener, com cada any, al vol-
tant del dia de Sant Antoni, la comissió d’este 

Sant amb el suport de l’Ajuntament organitzà la 
tradicional benedicció dels animals. En esta festa, 
els protagonistes fonamentals són els animals, es-
pecialment cavalls i rucs (tot i que també gossos, 
gats i pardals) que passen per davant de la figura 
del Sant per a rebre la benedicció. Esta festa ens 
recorda el nostre passat com a poble agrícola lligat 
a la terra i un temps en els que persones i animals 
depenien estretament uns dels altres.

Del 21 al 31 de gener la Sala d’Exposicions 
ha mostrat els treballs d’onze dones 

fotoperiodistes què, amb les seues càmeres, han 
volgut donar testimoni de la vida d’altres onze 
dones què són exemple de superació i coratge. 
Imatges què són una finestra oberta a la seua vida 
social i familiar gràcies al seguiment realitzat du-
rant mesos per Raquel Abulaila, Consuelo Cham-
bó, Emma Ferrer, Marga Ferrer, Eva Máñez, Irene 
Marsilla, Provi Morillas, Eva Ripoll, Amparo Simó, 
Almudena Torres i Mónica Torres.

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:
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El pequeño comercio picanyero 
más de moda que nunca
Gran éxito del primer desfile de moda

Final del desfile 
de moda 

Millores passeig 
Amistat

Millores zona  
dels Horts

Comerç

El miércoles 23 de diciembre la Asociación 
del Pequeño Comercio de Picanya organizó 

su primer gran desfile de moda en colaboración 
con el Ayuntamiento y las fallas de nuestro muni-
cipio que aportaron el personal necesario (orga-
nización, modelos...) para este desfile. Un evento 
que contó con un numeroso público que pudo 
disfrutar con las evoluciones de los y las modelos 
y admirar de primera mano los productos presen-
tados por los establecimientos: 
LOLA SEDUCCIÓ, RAMÓN Y VICTORIA, MERCERIA 
FILS, MAR DE PLATA, LLUVIA DE ALGODÓN, XOCO-
LATE  AMB SUCRE, PERRUQUERIA LOURDES, CRIS-
TINACLAY, ESTÈTICA PAULINA, ÓPTICA PICANYA y
+ QUE MASCOTAS que puso el punto divertido 
con el desfile de tres perros.
Animación navideña
Cine familiar, juegos hinchables para niños, sor-
teos y premios... completaron la oferta de activi-
dades en Navidad destinadas a animar las com-
pras en el comercio local de Picanya.

Com ja vam informar ja 
estan treballant als 

nostres espais i edificis públics 
les persones contractades gràcies 
al Pla Conjunt d’Ocupació de les 
Administracions Públiques Valen-
cianes 2015. Este nou pla ha per-
més la contractació per part de 
l’Ajuntament de Picanya, de per-
sones aturades amb domicili al 
nostre poble. Este pla d’ocupació 
està destinat a persones aturades 
de llarga durada, menors de 25 
anys i majors de 45 anys prese-
leccionades pel SERVEF.
Treballs en marxa
Estes contractacions han per-
més abordar diferents actua-
cions. En concret, al terreny de 
l’urbanisme ha possibilitat la 

millora de la vorera de la Pl. del 
País Valencià davant del Centre 
Cultural, i també podem parlar ja 
de dues intervencions destinades 
a la millora d’espais públics. Per 
una part s’ha procedit a la poda 
i neteja del carril bici de la zona 
del horts, un indret d’especil be-
llesa natural que ha quedat “net 
i polit”. D’altra banda s’ha rea-
litzat la instal·lació d’una tanca 
metàl·lica de separació entre la 
zona d’esplai per a gossos (al fi-
nal de l’av. 9 d’octubre) i  el carril 
bici paral·lel donat que diferents 
usuaris havien manifestat la ne-
cessitat d’esta separació amb 
l’objectiu de garantir la màxima 
seguretat de les persones que 
circulen pel carril i major tran-
quilltat per als propietaris dels 
gossos.

Ocupació

Millores gràcies al Pla 
conjunt d’Ocupació
Xicotetes obres i intervencions milloren  
diferents espais públics

L’Ajuntament de Picanya, amb la col·laboració 
de l’Associació del Xicotet Comerç de Picanya 

ha decidit posar en marxa un distintiu adreçat a 
marcar aquells productes agroalimentaris culti-
vats a les nostres terres.
Sota la denominació “Producte de l’horta valen-
ciana” i amb un aspecte modern però evocador 
d’aquell llegendari cartell de “Nitrato de Chile”, 
s’han dissenyat uns indicadors tant de paret com 
per als basquets dels productes que indicaran als 
clients quins dels productes en venda tenen ori-
gen a l’horta valenciana i, fins i tot, picanyera.
Esta campanya està adreçada a les fruiteries del 
nostre poble i vol potenciar el consum de pro-
ductes de proximitat comprats al xicotet comerç 
tradicional. D’esta manera es vol vitalitzar un con-
sum responsable tant a nivell social, com medi 
ambiental i fomentar una alimentació de major 
qualitat i saludable.

Hace tiempo que las 
grandes superfi-

cies abandonaron, por ley, la en-
trega gratuita de bolsas de plás-
tico de un solo uso y son muchas 
las voces (e iniciativas legales) 
que plantean también la obliga-
toriedad de cobrarlas también 
en el pequeño comercio. 
Reparto de bolsas reutilizables
En Picanya la colaboración entre 
el Ayuntamiento, la Generalitat 
Valenciana y los comerciantes 
ha permitido el reparto de bol-
sas reutilizables que animen a 
los clientes a abandonar el uso 
de las bolsas de usar y tirar. Un 
paso más por un comercio y un 
pueblo más sostenible y respon-
sable con el medio ambiente. 

Una marca per als  
productes de l’Horta
A les fruiteries distingirà els  
cultius de proximitat

Adelantándose al fin  
de las bolsas de un solo uso

Els escolars descobreixen 
el mercat municipal
Alumnat de 3r i 4t de primària de 
les escoles Ausiàs March i Baladre

Cartell identificador Visita al Mercat

Als mesos d’octubre i novembre foren més 
de 200 els xiquets i xiquetes que pren-

gueren part en una campanya educativa adreçada 
a donar-los a conèixer el mercat municipal. 
Després d’una xerrada inicial a l’Ajuntament els 
menuts i menudes participaren en diferents jocs 
amb la intenció de que puguen conèixer les dife-
rents parades del mercat i el seu funcionament.
Alimentació saludable
Este programa de visites tenen com a objectiu que 
els nostres escolars puguen descobrir les quali-
tats dels productes frescos i de proximitat i la im-
portància d’una alimentació variada tot i fent-los 
més atractius aliments com ara fruites, verdures, 
peix... què, normalment, no són els favorits de 
menudes i menuts però que són fonamentals per 
al seu creixement i desenvolupament.

Escaparates

7a edición del concurso  
de escaparates

Como en años anteriores, en fechas navideñas, 
el Ayuntamiento organizó una nueva edición del 
concurso de escaparates que cada año promue-
ve para animar a los comerciantes a decorar sus 
tiendas. En esta edición 2015 los premios fue-
ron para Óptica Picanya (composición y exposi-
ción del producto), Óptica Avenida (creatividad 
e innovación) y Mar de Plata (mejor decoración 
navideña en el mercado municipal).

Se calcula que un millón 
de aves y 100.000 tortugas 
mueren cada año debido 
a la ingestión de bolsas de 
plástico.
Una bolsa de plástico tiene 
un tiempo de uso medio de 
entre 12 y 20 minutos, en 
cambio, puede tardar entre 
15 a 1.000 años para degra-
darse.
España es el tercer país con-
sumidor de bolsas de plás-
tico más importante a nivel 
internacional.
Los españoles consumimos 
250 bolsas de plástico por 
habitante y por año.

El comercio local ha repartido bolsas reutilizables
En datos

Vídeo disponible a:
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Reforma integral de l’encreuament 
dels carrers P. Sang i Senyera

Urbanisme i obres

S’ha procedit a la simplificació del creuament de  
vehicles i a la millora dels passos de vianants

Obres finalitzades

C/ Sant Francesc

Mejoras en el comedor  
del colegio Ausiàs March
Instalación de nuevo alicatado
A la vuelta de las vacaciones de navidad el alumnado del 

colegio público Ausiàs March se ha encontrado con una 
sustancial mejora. En el comedor, los servicios municipales, han 
instalado un nuevo zócalo de ladrillo cerámico con el objetivo 
de mejorar el proceso de limpieza y mantenimiento de esta im-
portante zona del centro educativo en la que la higiene es aún 
más necesaria.  Se ha optado por un sencillo alicatado en blan-
co con toques puntuales de diferentes colores.

Tractament d’endoteràpia  
als pins del Poliesportiu

Comedor del colegio Ausiàs March

Al mes de desembre van 
dur-se a terme les obres  

de reforma del creuament dels 
carrers Senyera i P. Sang. 
La intervenció realitzada en la 
zona ha consistit en:
Simplificació de l’encreuament
Desplaçament del primer se-
màfor del carrer Senyera més 
prop de la corba i que siga 
este l’únic semàfor abans de 
l’encreuament. D’esta manera 
s’intenta evitar que el creua-
ment siga sols de vianants (com 
era abans el segon semàfor). Ara 
el creuament és entre vehicles 
cosa que, de segur, es tradueix 
en una major precaució i un ma-
jor respecte per part dels con-
ductors i conductores.

Ampliació del pas de vianants
Amb la creació d’una plataforma 
elevada extensa per què siga vi-
sible des del semàfor abans indi-
cat i, a més, permeta un trànsit 
més còmode i segur als vianants.
Ampliació de voreres
A l’eixida des de la Pl. Major per 
la part del Convent per a donar 
la màxima visibilitat als vianants 
i guanyar espai a la calçada tot i 
creant una zona des de la qual 
accedir als passos de vianants.
Ampliació de la vorera en la can-
tonada de P. Sang i C/ Senyera.
Instal·lació de tanques limitado-
res en l’eixida des de la Pl. Major 
al costat de la biblioteca i en la 
zona de la corba per a major se-
guretat.

Canvi de la zona de càrrega 
Trasllat de la zona de càrrega 
i descàrrega per a garantir la 
màxima visibilitat i comoditat 
dels vianants.
Simplifiació fases semafòriques 
Regulació semafòrica en tres 
úniques fases: pas de vianants, 
pas de vehicles per carrer P. 
Sang i pas de vehicles per carrer 
Senyera.
D’esta manera l’Ajuntament vol 
reduir al màxim les infraccions 
detectades en la zona arran de 
la instal·lació del control per ví-
deo del semàfor que tot i haver-
se reduït molt significativament 
encara estaven lluny d’unes xi-
fres que ens parlen d’un creua-
ment segur.

Endoterapia contra  
la procesionaria
El insecticida se inyecta directamente
en el tronco de los pinos

Lluita permanent  
contra les plagues
El calendari de tractaments és continu  
al llarg de tot l’any

Al llarg de l’any els serveis 
municipals mantenen un 

calendari permanent de trac-
taments contra les plagues. Un 
treball que s’intensifica especial-
ment en els mesos de més calor 
i que al llarg de l’any es distribuix 
amb la següent periodicitat:
- Clavegueram (rosegadors i pa-

neroles): maig, juliol, setembre 
i febrer.

- Escoles públiques (Baladre i Au-
siàs): Abril, juliol, desembre. A 
les escoles, per raons de salut, 
no es realitzen tractaments pre-
ventius amb insecticides. 

- Control de mosquits: (Barranc 
i imbornals): Juny, juliol, agost, 
setembre, octubre i novembre

A més d’estos tractaments al 
llarg de l’any s’atenen totes les 
sol·licituds per part de la ciutada-
nia amb entrevista directa i visi-
ta (si cal) per a avaluar totes les 
situacions i també s’han realitzat 
reunions informatives amb veïns. 
Un treball complicat

Totes i tots som conscients de 
que estem vivint uns temps 

d’un oratge completament 

excepcional. Cada vegada els es-
tius són més llargs amb mitjanes 
de temperatura més altes. Així 
per exemple sabem que el passat 
mes de juliol fou el més càlid des 
de que es tenen registres climato-
lògics. Si a això sumem la necessi-
tat d’evitar perjudicar a les espè-
cies d’insectes beneficioses (com 
per exemple les abelles, en seriós 
perill d’extinció) i l’arribada de 
noves espècies invasores, el re-
sultat és que el control d’insectes 
i altres plagues resulta un treball 
excepcionalment complicat.
Col·laboració ciutadana
Des de l’Ajuntament vos recor-
dem la necessitat d’estar atents i 
complir amb normes relatives a la 
prevenció de la cria del mosquit 
tigre, un insecte molt humanitzat 
capaç de reproduir-se a jardins, 
piscines, canonades... i també la 
possibilitat de sol·licitar estudis i 
tractaments de focus concrets. 
Podeu telefonar al 961 594 460 
per a que l’empresa encarregada 
dels tractaments puga ficar-se en 
contacte amb vosaltres i avaluar 
cada situació de forma directa.

La procesionaria de los pinos es una plaga muy habitual en 
nuestras tierras. Su tratamiento es complejo dado que 

está extendida por toda la geografía de nuestro país y el cam-
bio climático (con temperaturas más altas) está favoreciendo su 
desarrollo.
Tratamientos de prevención
Desde el Ayuntamiento de Picanya además de retirar las típi-
cas y conocidas bolsas de las ramas de los pinos (allá es donde 
están los huevos durante el invierno) también se realizan otros 
tipos de tratamientos. 
Endoterapia
Dadas las condiciones meteorológicas del principio del mes de 
noviembre, donde  hubieron intensas lluvias y temperaturas 
anormalmente elevadas, el Ayuntamiento decidió aprovechar 
para hacer un tratamiento directo por endoterapia. Estos trata-
mientos consisten en inyectar insecticida en el tronco del árbol 
de forma que la savia transporte estos insecticidas directamen-
te a las hojas. Estas hojas serán las que comerán las larvas de los 
insectos cuando salgan de los huevos.

Limpieza de  
postes de farolas
Retirada de adhesivos y 
otros restos

A lo largo del mes de enero 
se ha realizado una cam-

paña especial de limpieza de fa-
rolas. Se han retirado adhesivos 
y carteles que, de forma irregular 
e incívica, utilizan este mobiliario 
urbano como soporte publicita-
rio. También se han limpiado (y 
en caso necesario repintado) los 
soportes. 
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Esports

1.700 atletes  
disputen la 23a  
Quarta i Mijta Marató

Rubén Iranzo subcampeón 
de la Liga Promises 

L’eixida fou enguany des de Paiporta

Las Navidades son siempre un tiempo muy especial para los 
niños. Para el picanyero Rubén Iranzo (y su familia) estas 

Navidades no han podido ser más especiales. Rubén ha viajado 
hasta Miami (EEUU) para disputar en tierras americanas la “Liga 
Promises” una competición organizada por la Liga de Futbol Espa-
ñola y la Fundación El Larguero de la cadena Ser y que cada año re-
úne a los mejores equipos de fútbol, en edad infantil, del mundo. 
Brillante actuación
La actuación de Rubén ha sido muy destacable, con su equipo, el Va-
lencia CF, del que es capitán, llegó hasta la final y lo hizo, como central 
defensivo, consiguiendo que su equipo no encajara ni un solo gol. Una 
final a la que no llegaron equipos de tanto prestigido como el Real 
Madrid, el  Borussia Dortmund, América de México, Estudiantes de 
Argentina o Aspire Academy de Qatar y en la que los de Rubén se 
enfrentaron al FC Barcelona para acabar derrotados por la mínima. 
4-3, en un partido que fue transmitido en directo por la 1 de TVE y de 
la que fueron muchos los picanyeros que estuvieron pendientes. Un 
paso más en la carrera deportiva de este alumno del IES Enric Valor 
que continúa con paso firme abriéndose paso en el exigente mundo 
del fútbol élite.

Esta competición reunió en Miami  
a los 17 mejores equipos del mundo

Rubén Iranzo con el brazalete 
de capitán del Valencia CF

El diumenge 13 de desembre 
tingué lloc la 23a edició de 

la Quarta i Mitja Marató, una de 
les proves atlètiques amb més 
història de la comarca.
Novetats
La prova, organitzada entre el 
Club Atletisme Paiporta i el Club 
Camesllargues de Picanya, co-
mençà i acabà enguany a Paipor-
ta amb la novetat, enguany, del 
trasllat de la línia d’eixida fins a la 
Pl. Major, al centre del poble veí. 
L’altra novetat ha estat el canvi 

en l’ordre d’eixida de les proves. 
Enguany la Quarta començà a les 
9.30 hores, i 30 minuts més tard 
més tard, la Mitja. D’esta manera 
s’ha aconseguit una millor orga-
nització de la línia d’arribada i del 
lliurament de premis.
Guanyadors i guanyadores 
Els guanyadors de la Mitja mara-
tó foren, en homes, Iván Robles, 
del Club Orero Paterna Runners 
(01:12:33), amb la segona posi-
ció per a Miguel Ángel Plaza, del 
Club Atletisme Serrano. En la ca-

tegoria de dones la victòria fou 
per a María Antonia Serrano, del 
Club Runners Ciutat de València 
(01:30:23), amb la segona posició 
per a Carmen Sala.
En la Quarta, el guanyador en ho-
mes fou José Luis Arenas, del Club 
Mediterránea (00:34:22), amb 
Sergio Escribano, del Go Run, en 
segon lloc, mentre que en dones 
s’imposà Sandra Muñoz, del Club 
Atletismo Serrano (00:42:21), 
amb la segona plaça per a Mare 
Palomares.
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El passat diumenge 27 de desembre va nàixer el cam-
pionat 12 hores de màdel de Picanya. El màdel un 

esport de nova creació que, bàsicament, adapta la pilota 
valenciana a les condicions de les pistes de pàdel. Esta pri-
mera edició, organitzada pel club de Pilota Valenciana del 
nostre poble, ha comptat amb un total de 50 participants, 
dividits en tres categories, una de xiquets i dues d’adults, 
una d’iniciació per als debutants i altra de nivell avançat on 
van participar jugadors de gran nivell.  

Ya son cinco años en los que un buen número de pi-
canyeros y picanyeras aceptan el reto del club de 

atletismo Camesllargues para desafiar el frío y despedir el 
año corriendo y con buen humor. Este año, por primera vez 
en domingo, la San Silvestre volvió a contar con un buen 
número de corredores y corredoras que, disfrazados (cada 
vez más) disfrutaron del recorrido, la música, los premios y 
el ambiente festivo.  

A finals de novembre, Picanya esdevingué la capital 
comarcal de l’esport d’escoles esportives. El polies-

portiu, el pavelló municipal i l’escola Baladre acolliren les 
proves de tenis, atletisme, futbol sala, patinatge de velo-
citat, escacs, judo, gimnàstica rítmica i ball. Durant tot el 
matí menuts i menudes van disfrutar dels seus esports 
favorits i van poder compartir una bona estona amb com-
panys i companyes d’altres pobles de les nostres rodalies. 

Per primera vegada, després de 27 anys ininte-
rromputs de creixent social i esportiu (enguany 

estan comptint en categoria autonòmica tant en homes 
com en dones) el club Picanya Bàsquet ha superat la xifra 
dels 300 jugadors i jugadores. En esta temporada 2015-
2016 ha enllestit un total de 20 equips des de prebenjam-
ins a senior tant en homes com en dones i s’ha convertit 
en un dels clubs de bàsquet amb més esportistes de la 
Comunitat Valenciana. 

Primera edició del  
torneig de “màdel”
Va reunir a 50 participants

Vora 100 escolars 
viatgen a la neu
Nova edició d’Aprén a esquiar

Capital de l’esport 
escolar comarcal
Trobada d’escoles esportives

Despedir el año con  
humor y a la carrera
Quinta edición de la San Silvestre picanyera

El Picanya Bàsquet  
supera els 300 jugadors
Rècord en la història del club

Guanyadors del torneig

Trobada d’atletisme

Imatge de la presentació

El grup a l’estació de Port Ainée

5a San Silvestre

Tot i que l’hivern 
semblava no de-

cidit a arribar i la neu no 
acabava de caure a les mun-
tanyes, finalment a meitat 
de gener arribà l’oratge 
propi d’estes dates i la neu 
va permetre obrir l’estació 
de Port Ainé al Pirineu de 
Lleida. Una enorme alegria 
per als quasi 100 xiquets i 
xiquetes (30 més que en 
l’edició anterior) dels cur-
sos de 5é i 6é de primària 
de les nostres escoles Bala-
dre i Ausiàs March que han 
participat a una nova edició 
del viatge a la neu que cada 
dos anys organitza el Servei 
Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels dos cen-
tres educatius.
L’objectiu d’esta iniciativa 
és facilitar que els nostres 
escolars puguen gaudir, 
durant quasi una setma-
na, del contacte amb un 
entorn natural tan diferent 
al nostre i aprendre les tèc-
niques bàsiques de l’esport 
de l’esquí.

Els escolars viatjaren acom-
panyats per monitors expe-
rimentats i mestres de les 
escoles i una volta allà, el 
personal de l’estació d’esquí 
fou l’encarregat d’impartir 
les classes d’iniciació al 
món de l’esport blanc i 
també altres activitats com 
ara caminar amb raquetes 
sobre la neu. Una gran ex-
periència per als nostres 
menuts què han disfrutat 
moltíssim.
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