foto: Mural junt a l’escoleta infantil
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Un parc on jugar i
aprendre educació vial
Al Poliesportiu Municipal obrí les seues
portes el “Parc Vial” en el dia mundial de
la mobilitat sostenible

En

una data tan significativa com el 22 de setembre, dia mundial de la mobilitat sostenible i segura, els i les
escolars del nostre poble foren
els primers en poder disfrutar el
nou “Parc Vial” situat al Poliesportiu Municipal.
Un treball permanent
Des de fa uns anys la Policia Local
de Picanya, amb la col·laboració
dels centres educatius públics del
nostre poble, desenvolupa un
programa d’eduació vial destinat
a menuts i menudes amb una doble intenció. Per una part donar
als nostres escolars unes nocions
bàsiques sobre circulació a la via
pública tant en el seu vessant de
vianants com quan van conduint
bicicletes, patins... esta formació
inclou normes bàsiques de circulació, interpretació de senyals,
conducció prudent, com senyalitzar un canvi de direcció, prioritats
de pas... i busca que menuts i menudes circulen amb precaució i
de forma segura. D’altra banda
en estos mini-cursets d’educació
vial també es promou la mobilitat
sostenible i s’anima a xiquetes i
xiquets a, una volta conegudes
les normes de circulació,
s’aprofiten les molt bones condicions del nostre poble (bon orat-

ge, carril bici, limitació a la veloci- Jugar i aprendre
tat dels cotxes...) per a que facen Este nou parc inclou diferents
ús de mitjans alternatius al vehi- elements propis de qualsevol
cle privat (caminar en grup, bici- parc infantil: una piràmide de gocletes...) a l’hora de desplaçar-se mes elàstiques, un llit elàstic per
als centres escolars (mols satu- a botar, gronxadors... i totes i tots
rats de cotxes a l’hora de l’entrada som conscients de que no hi ha
i l’eixida) i també en els seus des- millor manera d’aprendre que difrutant i jugant. Per esta raó a
plaçaments habituals pel poble.
Una nova eina per a l’educació més dels elements comentats
adés, este parc
vial i per a promoutambé ofereix un
re la mobilitat sosEste nou parc
xicotet recorregut
tenible
amb mini-carrers
Després d’uns anys
barreja els elede treball es va coments propis de (amb senyalització
vial horitzontal i
mençar a valorar la
qualsevol parc
vertical) on menupossibilitat de que
infantil amb
des i menuts puel treball de la Polisenyals de tràfic guen aprendre com
cia Local, desenvo(horizontals i
actuar davant un
lupat a les aules i
pas de vianants, un
patis de les escoles
verticals) sobre
es completara amb
un recorregut de senyal d’stop, una
com senpassejos pel poble
vials amb creua- rotonda,
yalitzar un canvi de
tot i aprofitant el
ments, rotondirecció... tot i
carril bici i, més
des, passos de
creant un espai notard, es valorà la
vianants...
vedós on jugar i
possiblitat de crear
aprendre seguretat
una instal·lació novial alhora, un esvedosa, un parc
que barrejara el joc infantil i pai pioner que ja és una realitat al
l’educació vial. Un espai on jugar i nostre Poliesportiu Municipal i
aprendre educació vial i que ser- del que menudes i menuts ja esvira com a xicotet centre de pràc- tan disfrutant.
tiques per als cursos de la policia
local.

Pas per a vianants

Senyals de trànsit

Jocs infantils

Educació vial al nou
parc del Poliesportiu
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Joves

Programació del
Centre de Formació
d’Adults 2016/2017
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Reunió dels becaris i els
tècnics municipals

Possibilitats formatives per a totes i tots i
molt especialment per al jovent

El
Pràctiques professionals
a l’Ajuntament
Nova edició del programa de beques
per als estudiants

Este

passat estiu fins a un total de 18 estudiants han pogut realitzar pràctiques formatives remunerades als
diferents departaments de l’Ajuntament de Picanya. Les pràctiques han tingut una durada d’un
mes (juliol o agost) i estaven dotades amb un import de 500 euros bruts mensuals, cofinançats
entre la Diputació de València i
l’Ajuntament de Picanya.
Els departaments municipals on
s’han realitzat les pràctiques han
estat molt variats i han anat des
de urbanisme a informàtica tot i
passant per administració, atenció al públic, escola d’estiu...

Les beques
estan cofinançades entre
l’Ajuntament
de Picanya i la
Diputació

Centre de Formació d’Adults de l’Ajuntament
de Picanya (popularment conegut com
l’EPA) ja ha arracant el nou curs 2016-2017. Enguany, de nou, l’oferta formativa abasta des de tallers de caire més lúdic (pintura, patchwork, dansa
oriental...) a possibilitats de major exigència com
ara preparació de l’accés a la universitat, informàtica, idiomes... o titolacions com ara graduat
en secundària que són especialment preades per
part del públic jove (molt majoritari en este centre) que no han completat els seus estudis en els
canals més “oficials” i poden trobar en el Centre
de Formació d’Adults una forma de reprendre la
seua educació i retrobar el camí cap a una titulació de qualsevol nivell que els permetra majors
opcions a l’hora d’accedir al mercat laboral.

Una agenda contra la violència
Nova edició de l’Agenda Jove

Com

Picanya utilitza paper

reciclat

en cursos anteriors, la xarxa Joves.net, a la qual pertany l’Ajuntament de Picanya, ha editat una Agenda
Jove destinada a que els i les joves estudiants puguen organitzar
el seu temps al llarg del curs.
Contra la violència
Com també és habitual, esta agenda, a
més del clàssic contingut propi d’este tipus
d’element, inclou altres continguts. En este
curs 2016-2017 l’agenda jove està destinada
a combatre la violència en totes les seues
formes amb especial èmfasi en temes relacionats amb la violència contra les dones,
el bulling, l’assetjament... així com a promoure actituds de respecte, diàleg i convivència. Esta agenda també inclou recursos
i possibilitats tant per a les vícitimes de
qualsevol forma de violència com per a les
persones que puguen ser testimonis.
Estes agendes es poden recollir de forma
gratuïta a la Biblioteca i per part de totes
les persones entre 12 i 30 anys.
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Modernització

Per un futur més
sostenible i integrador

APPicanya ya
cuenta con casi
mil usuarios

Els ajuntaments de Picanya, Paiporta i
Benetússer opten a un projecte comú
de desenvolupament sostenible

Els

Desde

finales del mes de junio está
disponible tanto para android
como para IOS, y de forma gratuita, la nueva aplicación municipal para móviles. Esta nueva aplicación, llamada APPicanya y que sustituye a la anterior, ofrece un buen número de mejoras tanto a
nivel técnico (temas de adaptabilidad a diferentes
dispositivos y formatos) como a nivel de servicios
y posibilidades.
Más servicios
Esta nueva aplicación suma a los servicios ya existentes en la anterior (avisos municipales inmediatos, avisos relacionados con tu coche en la vía pública, comunicación de incidencias en calles y
plazas, servicio diario de noticias, agenda...) nuevos servicios relacionados con el hecho de que la
nueva aplicación permite la identificación como
persona usuaria y con ella el acceso a temas como
avisos relacionados con impuestos municipales,
alquiler de pistas deportivas, etc.
Cerca de las mil descargas
En tan solo algo más de dos meses, la nueva aplicación para móviles del Ayuntamiento de Picanya ha
alcanzado, prácticamente, la cifra de mil personas
usuarias lo que supone ya está instalada en los teléfonos del 9% de la población de nuestro municipio.
El principal canal de comunicación de incidencias
A dia de hoy esta nueva apliación ya se ha convertido en el primer canal a la hora de que vecinas y
vecinos puedan comunicar al Ayuntamiento incidencias en la vía pública (contenedores rotos,
vandalismos, ramas caídas, baches, trapas abiertas, mal funcionamiento de determinados servicios...). Además esta nueva aplicación permite
conocer en el momento el estado de resolución
en el que se encuentra cualquiera de las incidencias comunicadas, desde el principio hasta su solución final.

Instalación

¡Haz el
cambio!

Desinstala “Picanya”
e instala “APPicanya”
para disfrutar de la
nueva aplicación

Para utilizar la nueva aplicación APPicanya desintala la anterior y descarga,
gratuitamente, desde APP Store o desde
Google Play la nueva aplicación (busca
APPicanya en el buscador de cualquiera
de estos servicios).

Més de 50.000
pàgines vistes

El

Al

El 95% de los expedientes del El web municipal arriba durant
Ayuntamiento ya son digitales juliol als seus màxims històrics
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Estratègia de
Desenvolupament Urbà
Sostenible Integral
ENQUESTA A LA POBLACIÓ
Per favor, indica a continuació, els tres principals reptes o problemes que haurien de prioritzar-se a l’estratègia. Si no trobes al llistat
les teues prioritats, no dubtes a afegir-les:
QÜESTIÓ 1
Crec que per al 2020 hem d’aconseguir un Àrea Urbana
i uns municipis… (selecciona 3).
Amb més zones verdes, àrees d’esplai i espais per a la vida social
Millor comunicats per transport públic entre ells i amb el seu entorn
Més amable per als vianants, els xiquets i xiquetes i les bicis
Amb una horta sostenible, productiva i viable
Amb el seu patrimoni (cultural, arquitectònic, natural…) recuperat
Menys depenent dels combustibles fòsils i més eficient en l’ús de
l’energia
Amb més activitat comercial i econòmica
Que genere oportunitats laborals per a totes i tots, amb menys desocupació
Més integradora, amb menys pobressa i desigualtat
Que milloren les condicions dels barris més degradats
On les persones amb necessitats especials (persones majors, persones
amb discapacitat…) tinguen recursos i infraestructures adequades
Amb una administració més propera i accessible (també per internet)
On s’aprofiten les tecnologies de la informació i la comunicació per a
millorar els serveis urbans
Altre:

Objetivo:
cero papel

fuerte compromiso medioambiental de
nuestro municipio hace que el Ayuntamiento de Picanya lleve bastantes años avanzando en
el camino de la mejora de sus procedimientos internos y en la transformación digital de su gestión
de expedientes administrativos.
El más avanzado de la Comunidad Valenciana
El pasado 21 de julio el diario Levante publicaba un
artículo en que destacaba el trabajo desarrollado
en este sentido en diferentes ciudades y pueblos
de nuestra Comunidad y destacaba como ejemplo
a seguir el del Ayuntamiento de Picanya donde el
95% de los expedientes ya se gestionan de forma
electrónica señalándolo, por este motivo, como el
municipio más avanzado de la Comunidad.

ajuntaments de Picanya, Benetússer i Paiporta han unit
esforços per a dissenyar amb la participació de totes i tots,
una estratègia de desenvolupament (2016-2020) de l’àrea urbana
formada pels tres municipis.
Amb este objectiu és fonamental conèixer l’opinió de la ciutadania sobre quins són els principals reptes i problemes que s’han
d’afrontar als nostres municipis o a l’àrea urbana en el seu conjunt
i quines són les potencialitats que, com a pobles, hem d’aprofitar.
L’objectiu d’esta estratègia és la millora del nostre poble des d’una visió integrada, tot i oferint cobertura a les necessitats del municipi detectades a diferents àmbits: social, ambiental, climàtic i demogràfic,
per a crear una Picanya més inteligent, sostenible i integradora.
La fase prèvia a l’hora de sol·licitar els fons FEDER consisteix en la
recollida d’informació per mitjà d’enquestes a la ciutadania, en eixe
sentit vos animem a contestar este senzill formulari. Podeu marcar
els vostres camps d’interés o, si no estan indicats, indicar, amb un
xicotet text, quina és la vostra opinió.

passat mes de juliol el web municipal
www.picanya.org assolia les millors xifres d’ús de la seua història i situava les 18.428
visites i 50.024 págines vistes d’este mes com el
rècord absolut des de la seua posada en marxa.
Unes xifres que confirmen un creixement imparable (juny, agost i setembre també han oferit xifres rècord de visitants) en l’ús d’este espai web
per part de la nostra ciutadania. Una ciutadania
que, cada dia més, acudix a este web municipal
no sols per a la recerca d’informació (notícies,
fotografies, vídeos, dades...) sinò també per a
completar tràmits administratius com ara inscripcions, reserves de pistes esportives o determinades gestions.
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Si voleu aportar la vostra opinió, empleneu esta enquesta, retalleu per la línia de
punts i lliure-la a qualsevol dependència municipal (Ajuntament, biblioteca...)

La segunda versión de
la APP municipal ofrece
más servicios y posibilidades

QÜESTIÓ 2
Quines creus que són els principals aventatges i potencialitats de
la nostra Àrea i/o municipi que ens poden ajudar a aconseguir els
objectius seleccionats
La situació i la comunicació (amb la ciutat, amb els altres pobles… )
Les infraestructures i recursos (culturals, educatius, esportius… )
El nostre patrimoni aquitectònic i cultural
El patrimoni natural (Horta, Barranc, relació amb l’Albufera…)
L’habitatge
El comerç i els serveis de proximitat
Les zones industrials i comercials
Els serveis públics
La qualitat de vida
Altre:
Si ho creus convenient, dóna més detalls

També pots emplenar esta enquesta per mitjà del web municipal
www.picanya.org i enviar les teues respostes per internet.
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Mayores

Escoles

Actividades para
Personas Mayores
Último trimestre de 2016
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a l’Escoleta Infantil
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En este curs l’escoleta municipal ha
arribat a les 109 matriculacions
Grupo de baile “Balla Picanya”

OCTUBRE
Encuentro con las personas mayores del Centro
Residencial Novaedat para realizar distintas actividades
Día 6 de Octubre
Salida: 10.15h desde el Centro de Personas Mayores
Regreso: a las 13.00h
TALLER: ”Fundas para todo”
Realización, utilizando diferentes técnicas, de fundas para todo tipo de accesorios, tablet, móvil,
ebook, agenda, carpeta…
Duración del taller: Días 4, 11, 18 y 25 de octubre
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centre de Persones Majors
Plazas: 15 personas.
Inscripciones: del 27 de septiembre al 3 de octubre
Charla: Prevención de timos y estafas
Impartida por el Área de Seguridad Ciudadana del
Ajuntament de Picanya
Hora: 12.00h
Día 21 de octubre de 2016
Lugar : Centro de Personas Mayores
Taller de teatro:
Se aprenderán técnicas para introducirnos en el
mundo del teatro que nos ayudarán a superar la dificultad de hablar en público y a adquirir un dominio
del cuerpo, el movimiento y la voz.
Plazas: 15 personas.
Inscripciones: del 3 al 6 de octubre en el ayuntamiento.
Días: 7,14, 21 y 28 de octubre.
4, 11, 18 y 25 de noviembre.
2 y 16 de diciembre.
Horario: de 10’00 a 12’00 h.
Lugar: Centre de Persones Majors.
Actuación en el centre Cultural de la Rondalla de
Paiporta
Con la cantante María José Navarro y el grupo de
baile “Balla Picanya” de la gimnasia de mantenimiento del Ayuntamiento de Picanya.
Día: 26 de octubre
Hora: 18.00h
Lugar: Centre Cultural de Picanya
Organizado por la Asociación de la UDP de Picanya
NOVIEMBRE
Caminata por el Parque de Cabecera de Valencia
Día: 8 de noviembre.
Salida: 10’30h desde parada del metro de Picanya.
Necesario: ropa cómoda, agua y gorro, si hace sol.
Regreso a las 13’00h
Taller: “Pesos y cortafríos”
Se van a enseñar técnicas para realizar pesos y cortafríos para las puertas.
Días: 8, 15, 22 y 29 de noviembre.
Hora: de 16’30 a 19’00h
Lugar: Centre de Persones Majors.
Plazas: 15 personas.
Inscripciones: 2 al 7 de noviembre ayuntamiento.
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Taller de lectura
Reunión del grupo “Amig@s de la literatura” para
comentar la novela de Victor del Árbol “La víspera
de casi todo”. Premio Nadal 2016.
Día: 29 de noviembre, martes.
Hora: 17’30h
Lugar: Centre de Persones Majors.
DICIEMBRE
Taller
Realización de manualidades con motivos navideños
Días: 13 y 20 de diciembre.
Hora: de 16’30 a 19’00h
Lugar: Centre de persones Majors.
Inscripciones: del 28 de noviembre al 5 de diciembre en el Ayuntamiento.
Actividad intergeneracional
Visita a la Escuela Infantil “La Mandarina”
El miércoles 14 de diciembre se cantarán canciones
en la Escoleta Infantil.
Acudiremos a las 10’30h a la puerta de la guardería.
Hay que llevar 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.
Pintura sobre tela y Patchwork.
Duración del taller: de octubre de 2016 a junio de
2017
Lunes y miércoles de 16.00 a 19.00h
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.

En

este curs 2016-2017 l’Escoleta Infantil Municipal “la Mandarina” ha arribat a la xifra de 109 matriculacions, una xifra que
suposa la “plena ocupació” del centre. Una prova evident de que cada
any són més les famílies que trien este modern centre per a escolaritzar els seus fills i filles.
Una escola lliure i oberta
Una opció més que recomanable, que trenca amb l’educació tradicional, aposta pel respecte a la individualitat i el respecte als ritmes, basa
l’aprenentatge en experiències viscudes, i s’obri a l’entorn i tots els
agents involucrats en l’educació de l’alumnat. Un model d’escola lliure, natural i oberta, que recull allò que considera més important dels
moviments pioners en la primera infància.

El millor alumnat
del curs passat

Diferents distincions reconeixen el
rendiment acadèmic d’alumnes de
primària, secundària i batxillerat

Amb

el curs acabat arribava, al mes de juliol, l’hora de fer
balanç i reconèixer a aquells i aquelles alumnes que
s’han distingit per aconseguir uns millors resultats acadèmics.
Educació secundària i batxillerat
Així, a l’IES Enric Valor han estat
reconeguts amb:
MENCIONS D’HONOR
4rt ESO:
- Ruth Collado Subiranas
- Sergi Frau Reina
- Carmen García Lacruz
- Patricia Gil Tébar
- Sara Lino García
- Nuria Ruiz Esteso
MATRÍCULES D’HONOR
2on BATXILLERAT:
- Silvia Calabuig Abad
- Lucía Calatayud Jordán
- Begoña Delgado Aguilera
- Angel Ferrandiz Jiménez
- Iván Marrón Selma
- Jorge Mifsut Benet
Educació primària
En educació primària, han estat
dues les alumnes de l’Escola Baladre les que han aconseguit el
Premi Extraordinari al rendiment
acadèmic de l’alumnat de Primària del curs 2015/2016, amb
una nota de 10, única vàlida per a
obtindre esta important distinció.
Este guardó ha valorat l’esforç, el
treball i el rendiment al llarg de
l’Educació Primària realitzat per
Maria Aparisi Castelló i Sandra
Rihuet Martínez.
Se’ls ha concedit un diploma a
l’excel·lència en el rendiment
acadèmic en un acte que va tindre lloc al Palau de les Arts Reina
Sofia i a la que va assistir el Sr.
Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana Vicent Marzà.

Alumnat 4t ESO

Alumnat 2n batxillerat

Maria Aparisi

Sandra Rihuet
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VII Festa Estellés
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Malgrat la pluja...
Festa Estellés!
Finalitzat

Mural C/ Corts Valencianes

Més art (urbà) per als
nostres carrers

Ja podem disfrutar una nova peça al
carrer Corts Valencianes

Des

d’este mes de setembre ja podem disfrutar al carrer Corts Valencianes,
junt a l’escoleta infantil, d’una
nova peça d’art urbà. Com en el
cas del Templet dels Amants es
tracta d’una proposta que va més
enllà del clàssic mural per a, aprofitar al màxim les condicions pròpies de l’espai intervingut.
Conviure amb l’entorn
En este cas s’ha treballat sobre
la part de darrere de la façana històrica conservada junt a
l’escoleta. Esta façana tenia la
particularitat d’estar pintada
en dos colors dividits de forma

horitzontal i a més la pluja havia
anant generant unes peculiars
taques més fosques en la part
superior, més clara. Tot això ha
estat aprofitat per l’artista italía
(però veí de Picanya) Giacomo
Pennicchi per a fer una proposta on el mur esdevé una cortina
que una xiqueta curiosa alça
per a descobrir-nos a nosaltres
(espectadors i espectadores)
a l’altre costat. Una proposta que també juga amb la idea
de la curiositat com a base de
l’aprenentatge perquè, no ho
oblidem, la peça se situa al costat de l’escoleta infantil.

Llum per al Templet
dels Amants
Ja ha estat completada la intervenció sobre el templet
del passeig de l’amistat. S’ha
instal·lat un focus al sol del
templet que, per les nits,
il·lumina el sostre d’este xicotet edifici on podem admirar
l’anterior peça d’art urbà finalitzada al nostre poble i que
està dedicada al poema “Els
Amants” d’Estellés.

L’Alqueria de Moret acollí la setena
edició de la nit dedicada al poeta
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Tot

i que l’oratge, sempre capritxós a les nostres terres, va
resultar un entrebanc més que considerable per a la celebració de la Festa Estellés i la pluja, el vent i la tronada van obligar
l’organització a traslladar sota sostre tot el muntatge d’esta nit dedicada a la poesia, el cas és que, finalment, el passat divendres 23 de
setembre, l’Alqueria de Moret va acollir la celebració de la 7a Festa
Estellés. La Festa Estellés (o Sopar Estellés) és una celebració que,
des de la tardor de 2010, commemora el naixement del poeta Vicent
Andrés Estellés. Festa Estellés a Picanya
Al nostre poble la Festa Estellés se celebra des del primer any, des
de 2010 i en este 2016 ha arribat ja a la seua 7a edició. Com en les
anteriors ha estat convocada i organitzada pel poeta picanyer Lluís
Roda i l’Ajuntament de Picanya i ha comptat amb la col·laboració
del CEIP AUSIÀS MARCH, CEIP BALADRE, ESCOLA GAVINA, IES ENRIC
VALOR i CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.
7a Festa Estellés
Com ja hem dit adés la pluja estigué a punt d’obligar a suspendre
l’acte però la ràpida reacció de l’organització va permetre remuntar
la nit. El sopar d’enfaixat es feu a l’interior de l’Alqueria i la lectura de poemes també tingué lloc a cobert. A la sala de reunions de
l’Alqueria de Moret els versos d’Estellés foren llegits per l’alumnat i
professorat dels diferents centres educatius i també per la poetessa
Maria Fullana, autora convidada en esta 7a Festa Estellés. Una nit
en la que també es va aprofitar per a parlar d’Isabel de Villena (per
part del professor i escriptor Juli Avinent) i Ramón Llull tot i aprofitant la celebració dels seus anys literaris.
L’organització de la Festa Estellés també va voler recordar al nostre
veí, company i amic Vicent Pastor, persona especialment vinculada
al món de la cultura i el folklore valencià.

Nova edició del
llibre de les actes

En esta ocasió el dedicat
als anys 1942 a 1944

El

dimecres 13 de juliol, en l’acte de recepció
de les Festes Majors, es presentà al Centre
Cultural l’exemplar número 8 de la col·lecció “Documents” dedicada a la publicació de les transcripcions de les actes municipals. En este exemplar, que
com els anteriors són resultat del treball del mestre
i historiador Josep Royo, es recullen les actes municipals des del 31 d’agost de 1942 al 16 d’agost de
1944. Una època especialment difícil on la comissió
gestora al capdavant de l’Ajuntament des de finals de
la guerra va haver d’abordar temes tan importants
com
l’adjudicació
de les obres per al
conjunt d’habitatges
del carrer de la Verge del Pilar, el desviament del trànsit
del carrer del Sol
o la col·locació de
rastells al carrer Vistabella i altres amb
l’objectiu de que
veïns i veïnes pugueren construir, al seu
càrrec, les voreres.
El treball de Josep
Royo, a més la transcripció, també inclou
una taula analítica per temes i un índex onomàstic
amb el nom de les persones recollits a les actes.
Es poden recollir exemplars d’este llibre (fins exhaurir existències) a les oficines de l’Ajuntament.
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Grup de danses Realenc

Marta i Aitana, Falleres Majors 2017

Marta i Aitana,
5a temporada de folklore
Falleres Majors 2017 al Centre Cultural
El 16 d’octubre té lloc la
Solemne Proclamació

El grup de danses Realenc organitza
quatre vetllades al Centre Cultural

”demanà” del passat diumenge 2
d’octubre fou el primer pas de les Falles
de Picanya 2017. Ahí ja van saber que la jove Marta Burgos i la xiqueta Aitana Díaz seran les Falleres Majors de Picanya 2017. El dia 16 d’octubre
el Centre Cultural acull la Solemne Proclamació
i el 19 de novembre, el mateix escenari acollirà
l’Exaltació, sens dubte l’acte que marcarà de manera més emotiva i inoblidable l’inici del regnat
de Marta i Aitana en este nou any faller.
Nova presidenta
Un any faller que també ve marcat per la renovació en la presidència de la Junta Local Fallera que
enguany serà desenvolupada per Amparo Martínez Martínez en sustitució de Jorge Padilla que
deixa la presidència (però segueix com a secretari) després d’uns anys d’excel·lent treball.

bona acollida de les anteriors temporades ha animat al
grup de danses Realenc a posar en marxa la 5a edició de la
Temporada de Folklore valencià al Centre Cultural. En esta nova edició podrem disfrutar de l’actuació de grups que ja participaren en
anteriors programacions i altres que participen per primera vegada.
Estes quatre vetllades folklòriques d’esta 5a temporada duran fins
al nostre poble als grups: Grup de Ball de Torrent, Grup de Dansa
l’Alcúdia, Grup Castelló-Associació d’Estudis Tradicionals, Grup de
Danses Moncada, Asociación Cantares Viejos de Requena, Grup de
Balls Populars Les Folies de Carcaixent , Lo Rat Penat Grup de Danses i, és clar, el grup de Danses Realenc.
La Temporada de Folklore valencià brinda al temps una oportunitat única de disfrutar del treball de recuperació de les músiques
i balls tradicionals de les nostres terres que fan estos grups folklòrics, i la possibilitat de descobrir les indumentàries tradicionals i fer una ullada a la vida dels nostres avantpassats des d’un
vessant cultural.

La

La
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Comerç

Fira Comercial a l’Av. l’Horta

Taller de coaching

Formación para mujeres Xicotet comerç, de nou,
emprendedoras
a peu de carrer
Cursos de “coaching” y de
creación de nuevas empresas

Uno

de los aspectos donde, en la sociedad actual, es más
evidente las diferencias aún existentes entre hombres
y mujeres es el entorno laboral. En el mundo del desarrollo profesional vemos datos como las cifras de desempleo (muy superiores
entre la mujeres), diferencias como la marcada brecha salarial (el
salario de los hombres españoles es un 19,3% superior al de las mujeres) y, principalmente una distancia abismal en cuanto a ocupación de cargos directivos y de supervisión ya que menos del 4 % de
los cargos de alta dirección de las de empresas están desarrollados
por mujeres.
Formación en “coaching”
y emprendimiento
Desde el Ayuntamiento de Picanya
hace tiempo que se vienen desarrollando acciones destinadas a paliar situaciones como las expuestas
anteriormente. Así, en los últimos
meses el Centro de Desarrollo Local
“Alqueria de Moret” ha puesto en
marcha diferentes cursos gratuitos
destinados a mujeres (desocupadas
o no) atraídas por la idea de poner
en marcha su propio proyecto de creación de empresa, un primer
paso formativo que, sin duda resulta un impulso imprescindible si
queremos ver más mujeres al frente de las empresas y reducir la
tasa de desempleo femenino.

Menos del 4%
de los cargos
de alta dirección de las empresas están
ocupados por
mujeres

Nova edició de la
Fira Comercial a l’Av. l’Horta

El

passat diumenge 26 de setembre i tot i coincidint amb la 8a 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 la Fira
Comercial en este nou format participaren els comerços: ATELIER KUTHUMI, PERRUQUERIA LOURDES ZAMORANO, RAMON Y VICTORIA, TÉ COLOR,
XOCOLATE AMB SUCRE, ESPECIA·L, FUTUR BIKE,
FILS MERCERIA, LOLA SEDUCCIÓ, + QUE MASCOTAS, THE BLACK TOWER, ESPAI MÓN SÀ, CARNICERÍA ISIDORA (UTIEL) i COMITÉ JUMELAGE PANAZOL
– MAIRIE de PANAZOL.
També vessant cultural
Com en altres edicions de la Fira Comercial esta
mostra també va comptar amb un vessant cultural. En esta edició la música fou protagonista amb
les actuacions de Pep Gimeno “Botifarra” i els seus
“Romanços de cego” pel matí i el fi de festa a càrrec del grup de música per a menuts i menudes
“Carraixet” que va fer cantar i ballar a tot aquell i
aquella que es va atrevir a desafiar un oratge un
tant complicat.

Internacional

Presència del poble
agermanat de Panazol
En esta nova edició de la Fira Comercial del nostre poble també vam poder disfrutar dels productes de la regió francesa de Limousin que,
com en altres edicions, van arribar de la má del
comité de Jumelage de la població agermanda
de Panazol i del seu ajuntament.
També “de ruta”
Un autobús sencer de “panazolencs” també va
acompanyar la delegació francesa amb la intenció de poder disfrutar de la ruta de la tapa
i foren molts els locals que van rebre la visita
d’este grup decidit a tastar tantes tapes com
fóra possible.

Recorregut per Picanya

Formación en igualdad

En marcha el plan de
igualdad municipal

Panazol

Una delegació del poble alemany
de Markt Erlbach visita Picanya

El Ayuntamiento será el primer paso Este poble també està agermanat amb Panazol
del mes d’agost una gió metropolitana de la gran ciu- nazol i arran d’esta circumstància
de un plan mucho más ambicioso
A finals
delegació del poble ale- tat de Nuremberg.
ha sorgit la possibilitat d’establir

A

pesar de la larga trayectoria del Ayuntamiento en materia de
igualdad entre hombres y mujeres y el intenso trabajo desarrollado durante años, no cabe duda de que aún queda por delante mucho camino para alcanzar la igualdad real entre ambos sexos.
Primer paso en el Ayuntamiento
El primer paso del Plan de Igualdad Municipal es el establecimiento
de un plan formal en el Ayuntamiento de nuestra población y que ha
de servir de modelo para la extensión de esta iniciativa al resto del
tejido económico y social de nuestro pueblo. Los primeros pasos de
este plan (que cuenta con la financiación de la Diputación de Valencia) ya se han dado durante el mes de septiembre.
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many de Markt Erlbach encapçalada per la seua Alcaldesa Birgit
Kreß ha visitat Picanya en una
trobada destinada a establir uns
primers contactes entre totes
dues poblacions.
Markt Erlbach
La població de Markt Erlbach es
localitza al sudest del districte
central de Franconia Neustadt
adAisch-Bad Windsheim en la re-

Panazol, l’amic comú
L’associació d’agermanament amb
Panazol i l’Ajuntament de Picanya
han organitzat un xicotet programa que ha permés a la delegació
alemanya tant conèixer el nostre
poble i la nostra realitat, com visitar els voltants del nostre poble.
Esta població alemanya també
està, com Picanya, agermanada
amb la població francesa de Pa-

estos primers contactes que puguen donar pas a projectes de
mútua col·laboració, projectes
que suposen oportunitats de formació, laborals, d’intercanvi cultural... per a les tres poblacions
i reforçar la idea d’una Europa
comú i unida especialment en
temps com els actuals de creixement de les veus crítiques amb el
projecte europeu.
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Urbanisme i obres

Nova senyalització per a vianants

Obres a la Pl. Major

Paviment renovat
a la Plaça Major

Zones verdes

S’han fixat tots els taulells al voltant
de la font a l’interior de la plaça

Tot

i coincidint amb les
vacances d’estiu i per
tant, aprofitant la baixa d’ús de
la zona, s’ha procedit, per part
dels serveis municipals, a realitzar un important treball de millora de la Plaça Major.
Fixació dels taulells
En concret el treball desenvolupat ha estat la recol·locació
de tots els taulells del terra de
la plaça que, amb el temps i
l’ús havien quedat massa solts
per la pèrdua de matèria entre
les peces ceràmiques. En estos
moments tots els taulells estan

ben fixats i, per tant, ofereixen
una superfìcie més uniforme i
sòlida.
Treballs de manteniment
Este treball forma part de
les tasques de manteniment
que, de forma diària, es realitzen des de l’àrea d’urbanisme
de l’Ajuntament. Un treball
no tan lluïdor com les noves
instal·lacions, però absolutament fonamental a l’hora de
conservar els nostres espais
públics (jardins, carrers, places,
edificis... ) en les millors condicions d’ús per a totes i tots.

Manteniment de
parcs i jardins
Altre dels treballs habituals és
el de manteniment de zones
enjardinades, un treball constant que, de vegades, necessita d’intervencions puntuals de
major intensitat. En les darreres setmanes este treball s’ha
realitzat en la zona del parc de
la Farola al final del carrer Cardenal Cisneros on s’ha realitzat
un treball de neteja i poda en
profunditat.

De
casa
en
casa
Núm. 124
octubre
2016

Millora del pas de
vianants de la rotonda
de l’Almàssera

pàg. 7

S’ha instal·lat senyalització lluminosa
de gran visibilitat i amb detector de vianants

Junt

a la rotonda de l’Almassera trobem un pas de vianants
que ara lluix completament renovat. El fet d’unir dos
trams de carril bici molt concorreguts, de trobar-se fora del nucli
urbà i de creuar una carretera amb molt
de trànsit, feia d’este pas de vianants un
punt de certa perillositat. Des de la Conselleria d’Infraestructures de la Generalitat
Valenciana a instàncies de l’Ajuntament
de Picanya, s’ha procedit a millorar de forma molt important la visibilitat del pas de
vianants.
Detector de vianants
La gran novetat tecnològica d’este nou
pas de vianants és la seua capacitat per
a detectar el moviment de persones i
ajustar la senyalització i també la lluminositat de les luminàries del creuament
en el moment en el que una persona
arriba al pas de vianants. D’esta forma
quan una persona arriba al creuament els llums de la senyalització vertical i les faroles que iluminen la zona pugen la seua
intensitat. Mentre cap persona intenta creuar la lluminositat es
manté en un nivell normal.

La novetat
tecnològica d’este
nou pas és la
seua
capacitat per a
detectar el
moviment de
persones i ajustar
la senyalització

Ocupació

Aigües de l’Horta empieza a
instalar contadores inteligentes
Permiten lectura a distancia en tiempo
real on-line y avisan en caso de fuga

A

la vuelta del verano la empresa suministradora Aigües de l’Horta ha iniciado el proceso de renovación de los equipos
de medida del servicio de abastecimiento
de agua doméstica. Los actuales contadores van a ser sustituidos por un nuevo modelo que aporta toda una serie
de importantes mejoras entre las
que destacan la lectura
a distancia y la
mayor exacti
tud de las
mediciones.

Más servicios
Los nuevos contadores ofrecen mejoras
muy significativas. En primer lugar, la posibilidad de lectura a distancia permite
obtener lecturas reales, eliminándose así
las estimaciones. Por esta misma razón se
elimina la necesidad de acceder al interior
de las viviendas para leer los contadores y
las molestias derivadas. También permite a
los propios clientes (por medio de una APP
para móviles) obtener información on-line
sobre sus consumos e incluso, recibir avisos
en caso de consumos excesivos que pudieran ser síntoma de fugas.
Cambio gratuito
La sustitución de los contadores es completamente gratuita para los clientes y se informa mediante carteles en lugares visibles.

Aigües de l’Horta
Teléfono de atención al cliente (8.00 a 20.00h)

902 250 270
900 203 101

Teléfono de comunicación de averías (24h)
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Treballs de manteniment de camins

Ocupació per al sector
agrícola durant l’estiu
S’ha treballat en la millora de camins rurals

La

fortíssima davallada estacional de l’activitat al sector agrícola durant l’estiu està darrere del conveni que, des de l’any
2011, mantenen el Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Ajuntament
de Picanya i del que ja s’han beneficiat 95 persones vinculades
professionalment al sector agrícola que han pogut treballar en uns
mesos en el que este sector manté una activitat mínima.
Camins rurals
En este estiu 2016 ha estat 18 les persones contractades per
l’Ajuntament per a realitzar tasques d’acondicionament i millora de camins rurals principalment a les zones de la Partida del
Realenc i la partida del Regatxo. Com cada estiu, la condició fonamental per a poder participar en este programa és ser treballador o treballadora donat d’alta al règim agrari i amb la documentació al dia al SERVEF, entitat encarregada de la selecció de
le persones beneficiàries d’este programa.
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Píscines lúdiques a ple rendiment

El públic plenà les noves
Piscines Lúdiques

Excepcional resposta de
públic durant tot l’estiu

Este

estiu les noves Piscines Lúdiques del
Poliesportiu Municipal han estat una
opció molt triada a l’hora de combatre la xafagor
pròpia d’estes dates.
Aforament complet
És evident que en unes instal·lacions com estes les
messures de seguretat s’han de respectar de forma
molt rigorosa i això ha fet que, especialment durant
els caps de setmana la instal·lació haja penjat el cartell d’aforament complet en moltes ocasions.
Diversió per a tota la família
La transformació de les antigues instal·lacions en un
nou format de complex lúdic ha fet que les famílies
i els grups de joves, molt especialment, hagen trobat en estes piscines una magnífica opció per a llargues estades on combinar els banys de sol i aigua,
el descans a l’ombra de les ombreles o els arbres i
el menjar a la zona de pic-nic o a la pinada. Així ho
demostra el gran nombre d’abonaments familiars
tramitats, un abonament que permetia l’accés ilimitat (durant tota la temporada) de tots els membres
de la família per un preu de tan sols 100€ i que ha
resultat l’abonament més exitós d’esta temporada.
Canvi total
Malgrat les dificultats inicials pròpies d’una
instal·lació nova i les sorgides de l’intens ús fet per
part de veïnes i veïns que caldrà anar resolent, és
evident que el canvi a les piscines del Poliesportiu i
ha estat complet i que la magnífica resposta de públic ens parla d’un encert molt notable.

Inversions
Financerament
Sostenibles
Obra
Remodelació de la Piscina
descoberta de Picanya
Remodelació integral de la piscina
esportiva descoberta del Poliesportiu de Picanya i transformació
en piscines lúdiques, ampliació de
làmina d’aigua i instal·lació de diferents jocs d’aigua.

Activitats esportives municipals | Temp. 16/17

Esports

Inversions
Financerament
Sostenibles
Obra
Remodelació d’aparcaments
i zona de la pinada del
Poliesportiu Municipal
Club de pilota de Picanya

Taules de ping pong

També tennis
Premi per al club
de pilota valenciana de taula al Poliesportiu

El

diumenge 11 de setembre, el món de la pilota valenciana, va viure el seu dia gran a la
plaça de l’Ajuntament a València. Allà estigué present el Club de Pilota Valenciana del nostre poble
per a rebre, per part de la Federació de Pilota de
la Comunitat Valenciana, el premi “Paco Cabanes” a
la promoció d’este esport. Un esport que a Picanya
sols havia sobreviscut gràcies a les escoles esportives i les partides organitzades des de l’Ajuntament
i que, ara, ja compta amb un club ben actiu que se
suma al molt extens teixit esportiu picanyer.
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Reordenació i millores als
aparcaments i zona de la pinada.
Instal·lació de jocs i altres
elements.

Al

nostre Poliesportiu els aficionats i aficionades al ping pong
ja poden disfrutar d’este esport gràcies a les tres taules
instal·lades junt a la zona de la pinada. En poques setmanes estes
taules s’han convertit en punt de trobada per als practicants del pingpong, tant per a aquelles persones que ho fan d’una forma més lúdica
com per a alguns practicants més interesats en el vessant esportiu.
També millores a aparcaments i pinada
Esta última intervenció completa tot el treball de remodelació i millores als aparcaments i zona de la pinada que també s’ha realitzat als
darrers mesos gràcies al finançament de la Diputació de València per
mitjà del projecte d’Inversions Financerametn Sostenibles.
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