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Nueva ubicación

El mercado ambulante
se “sube a la acera”

La nueva ubicación busca favorecer
la ventilación y la seguridad
Coberta del Passeig de les Lletres

Un nou espai polivalent
per a la cultura “en obert”
Esta nova coberta també presta servei al
mercat ambulant dels dijous

La

crisi sanitària provocada
pel coronavirus ens obliga a replantejar-nos moltes de
les nostres activitats quotidianes.
La vida cultural i social s’ha vist
clarament afectada i els recintes
tancats difícilment podran acollir
(en molts mesos) els habituals
espectacles multitudinaries.
L’aire lliure i fins i tot el vent, es
mostren com a claus en la prevenció del contagi del virus.
Nou espai obert
En eixe sentit, des dels serveis
municipals ja es treballa per a
adequar les activitats culturals,
socials, esportives... a la nova realitat i, entre d’altres actuacions,
cal obrir nous espais a la via pública. Al Passeig de les Lletres (parc
paral·lel a l’avinguda Sanchis Guarner) s’ha procedit a la instal·lació
d’una coberta tèxtil que ha permés generar un nou espai destinat a concerts, teatre de carrer,
contacontes, activitats esportives
per a persones majors... Este nou
espai aprofita el fet d’estar obert
al barranc i el vent permanent
sobre la zona. Esta nova coberta
també presta servei al mercat ambulant dels dijous que pot gaudir
d’ombra per a major comoditat de
clients i comerciants.

El

jueves 2 de julio, después de meses sin actividad a causa
de las restricciones marcadas por la actual crisis sanitaria, el mercado ambulante de Picanya volvía a ponerse en
marcha. El principal cambio, su nueva localización, justo al
lado de la anterior pero con importantes diferencias.
Mayor ventilación
Atendiendo a que una de las claves para prevenir el contagio
del COVID-19 es el movimiento de aire desde los servicios
municipales se ha decidió trasladar este mercado (como han
hecho otros Ayuntamientos) y situarlo en un espacio mucho
más abierto. Sin hacer un gran traslado, solo son unos pocos
metros, las paradas dejarán las calles Marqués del Turia, Tenor Salvador Alejos y Mercado para situarse sobre el Passeig
de les Lletres. Este auténtico balcón sobre el barranco es un
espacio muy abierto sobre el que el viento, por poco que sea,
siempre sopla.

Vídeo disponible a:

Actuació del Grup de Danses
Realenc al Passeig de les Lletres
Mercado ambulante

Más cómodo para el vecindario
Además, con este traslado quedan resueltos algunos problemas que causaba la anterior ubicación del mercado. Problemas como la limitación de acceso a vados o la imposibilidad
de aparcar en las mañanas de los jueves. En la nueva ubicación solo se afectan unas 8 plazas de aparcamiento (en la Av.
Sanchis Guarner donde se ubican los vendedores que utilizan
furgonetas para la venta) frente a las más de 50 que se limitaban anteriormente en diferentes calles. Además, la nueva
ubicación del mercado ambulante permitie montar, también
en la mañana de los jueves, las terrazas a los bares
y cafeterías de la zona, algo que, en estos momentos, resulta clave para este tipo de negocios.
Activitat esportiva per a persones majors

La “segunda ola”
del virus llega con
idéntico peligro

El número de positivos se estabiliza
pero continúa siendo muy preocupante
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A

continuación publicamos
los datos oficiales ofrecidos por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana
en relación al número de positivos por coronavirus en nuestro
municipo. Estos datos, actualizados dos veces por semana, son
públicos y accesibles permanentemente desde la web municipal
www.picanya.org
La segunda ola
El 7 de julio, con los efectos del
estricto confinamiento, Picanya
alcanzó la cifra de 0 positivos por
prueba PCR. Como en toda España, fue un espejismo, la vuelta a
la “nueva normalidad”, a la actividad y, desafortunadamente,
cierta “relajación” en parte de la
ciudadanía ha devuelto los positivos a nuestro pueblo y a todos
los de nuestro entorno.
La llamada “primera ola” acabó en nuestro municipio con 57

positivos detectados y, lo más
lamentable, 7 personas fallecidas la gran mayoría vinculadas
a las residencias de mayores.
En esa “segunda ola” los casos
positivos detectados por PCR
(teniendo en cuenta que ahora
se hacen muchas más pruebas)
han llegado a alcanzar un pico
de 23 a mediados de septiembre
para luego pasar a estabilizarse
alrededor de 10 y, lo peor, sumar
un fallecido más.
Ningún brote
Muy destacable es el hecho de
poder celebrar que en Picanya
no se ha registrado (a día de cierre de esta edición) ningún brote
de contagios. Un hecho que nos
habla del esfuerzo realizado por
nuestro vecinos y vecinas. Un
esfuerzo, el de prevención, en el
que no podemos desfallecer ni
relajarnos porque el virus sigue
ahí y su amenaza es constante.

Casos detectados por prueba PCR
Fecha
30/07/2020
07/08/2020
12/08/2020
14/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
24/08/2020
27/08/2020
31/08/2020
03/09/2020
07/09/2020
10/09/2020
15/09/2020
17/09/2020
21/09/2020
25/09/2020
28/09/2020
01/10/2020
05/10/2020
08/10/2020
12/10/2020

Picanya
1
2
6
6
9
7
3
8
11
14
22
23
16
12
9
12
6
7
9
6
5

Horta Sud
81
198
264
390
455
453
458
698
728
779
678
651
490
520
443
482
362
341
320
301
272

C. Valenciana
1.304
2.073
2.533
2.918
3.263
3.468
3.968
4.849
5.616
5.880
5.731
6.399
6.433
6.212
6.005
6.605
5.935
5.545
5.569
5.651
5.359

(*) Las cifras indican los casos activos en los 14 días anteriores a la fecha indicada.

Picanya utilitza paper

reciclat

El total de casos detectados en Picanya a fecha 12/10/2020
es de 117 desde el inicio de la pandemia.
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Limitació del trànsit de vehicles
a la porta dels centres educatius

El curs més difícil

Els centres educatius del nostre poble enceten el curs
amb importants mesures de seguretat i control

El

7 de setembre era una
data marcada en roig a
moltes llars del nostre poble.
Eixe dia arrancava el curs escolar
2020/2021. Un curs marcat per
la pandèmia provocada pel virus
COVID-19.
Centres adaptats
Els diferents centres educatius
del nostre poble van implementar
tota una sèries de mesures destinades a previndre el contagi.
S’ha reduït la ratio per aula,
s’han adaptat nous espais per a
donar classe i, amb el suport de
l’Ajuntament, s’han instal·lat sistemes de control de temperatura i
higiene de mans. S’han dissenyat
els itineraris per l’interior dels edificis, adaptat el funcionament de
menjador i espais comuns...
Nova forma d’accés: guanyar espai i horaris escalonats per a evitar aglomeracions
Una de les primeres preocupacions a l’hora de plantejar el
retorn a les escoles ha estat la
necessitat, fonamental, d’evitar
aglomeracions de persones. En
eixe sentit, les hores d’entrada i
eixida suposen un gran repte.
Des dels centres educatius, (claustres de les escoles, associacions
de pares i mares...) especialment
en el cas d’educació infantil i primària es plantejà a l’Ajuntament
la necessitat, fonamental, de

guanyar espai i seguretat a la porta de les escoles amb la limitació
d’accés de vehicles en els horaris
d’entrada i eixida.
És hora, per tant, de prioritzar la
seguretat i la salut de xiquetes i
xiquets (i amb elles i ells tot el poble) per damunt de qualsevol altra
consideració. És moment d’anar a
escola caminant, de forma segura
i tranquil·la.
Limitació d’accés de vehicles a la
porta de les escoles i línies d’accés
Els centres educatius han desenvolupat plans d’accés que inclouen obrir noves portes d’accés
(Baladre tindrà 4, el CP Ausiàs
March tindrà 2 i l’escola infantil
Mandarina 2) i han escalonat els
horaris d’accés als centres.
De la col·laboració entre els
claustres dels centres, les AMPA i
l’Ajuntament de Picanya ha eixit la
decisió de limitar la circulació de
vehicles als voltants de les escoles
en horari d’entrada i eixida.
El CP Ausiàs March ha habilitat
entrades per la porta principal i la
porta del pàrquing (el professorat
ha decidit renunciar a aparcar dins
per a permetre que este espai siga
utilitzat per l’alumnat) i es limita la
circulació a l’Avinguda l’Horta.
El CP Baladre ha habilitat quatre
entrades una per la porta principal, una per Generalitat Valenciana, altra al Carrer Tirant lo Blanc

i altra al carrer Vent de Garbí. En
este centre el professorat també
ha decidit renunciar a aparcar
dins de l’escola per a permetre
que este espai siga utilitzat per
l’alumnat i es limita la circulació a
l’Avinguda Generalitat Valenciana,
C/ Tirant lo Blanc i Vent de Garbí.
L’escola infantil “la Mandarina”
ha habilitat dues entrades per
la porta principal i per la porta
lateral i es limita la circulació
al carrer de davant de l’escola
(Corts Valencianes).
L’IES Enric Valor també ha implementat un complet programa de
prevenció del contagi de coronavirus amb mesures
versemblants
a les aplicades als altres
centres.

Adaptación de las
instalaciones municipales

Control de temperaturas, dispensadores
de desinfectante, control de acceso, cita previa...

El

control del uso de los espacios
públicos es, sin duda, clave en
el control del contagio del COVID-19.
En ese sentido los diferentes servicios
del Ayuntamiento han trabajado desde
el primer día en garantizar las mejores
condicines de seguridad para las personas que, diariamente, utilizan las instalaciones municipales.
Tótems de control
En diferentes instalaciones municipales
(Ayuntamiento, pabellón, colegios, biblioteca, piscina cubierta...) se han instalado tótems de control con termómetros
para la toma (sin contacto) de tempera-

tura y con dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de manos.
Control de acceso y cita previa
También se han establecido sistemas
de cita previa (Ayuntamiento, Biblioteca, gimnasio del pabellón) que garantizan la eliminación de colas de espera
y en instalaciones como el pabellón
municipal se ha prohibido el acceso de
personas acompañantes.
El objetivo es garantizar la máxima seguridad de las instalaciones públicas y
evitar que la acumulación de personas
pueda convertirse en foco de propagación del virus.

Tótem para toma de
temperatura y dispensador de gel

Crisi sanitària

Nadie

podía imaginar a principios de año que, en
pocas semanas, nuestras vidas cambiarían
de forma tan contundente. Tampoco el personal sanitario y,
menos aún, los Centros de Atención Primaria, auténtica “primera línea” de la defensa de nuestra salud.
De forma frenética los Centros de Salud tuvieron que hacer
frente a una pandemia que nadie, ni siquiera la Organización
Mundial de la Salud, vio venir.
Sin medios adecuados, con el personal básico (cuando no
reducido por la propia enfermedad) y en medio de un panorama de muchísimos nervios, noticias terribles y casi ninguna certeza, los equipos de los Centros de Salud se vieron al
borde del colapso y, a día de hoy, continúan en una situación
extremadamente complicada y difícil.
Hablamos con el doctor Ricardo Navarro, coordinador del
Centro de Salud de Picanya y con la doctora María Marín,
médica especialista en Medicina de Familia, sobre las dificultades vividas y sobre la situación actual de la atención
primaria en nuestro municipio.
Vamos al principio… ¿Cómo fueron los primeros días?
Muy difíciles. Esta pandemia no la vio venir nadie. Ni nuestro
sistema sanitario, ni, visto lo visto, el de ningún país, estaba
preparado para algo así.
Después de unas semanas de incertidumbres, la declaración
del estado de alarma hizo saltar todas las alertas. Fueron días
de trabajo frenético porque no debemos olvidar que, el resto
de enfermedades no pararon con la llegada de la pandemia,
por lo que al trabajo diario, ya intenso, se sumó el tener que
hacer frente al desafío provocado por este nuevo virus.
Una de las primeras medidas fue controlar al máximo la
entrada al Centro de Salud, algo que todavía se mantiene
y que algunas personas no entienden. ¿Podéis explicar
esta medida?
Al Centro de Salud acuden personas con patologías de todo
tipo y, por supuesto personas con síntomas compatibles con el
COVID. Evitar que el Centro de Salud se convirtiera en foco de
transmisión de la enfermedad era y es absolutamente clave.
Primero y principal por los enfermos, recordemos que esta
enfermedad es especialmente grave en personas mayores o

necesita, sin excepción. Las consultas del Centro de Salud, no se han cerrado en ningún momento, y en ellas
se ven pacientes a diario en las mejores condiciones
de seguridad.
La imagen el Centro de Salud vacío parece indicar lo contrario.
Se ha reducido el aforo para mantener la distancia de seguridad. Intentamos ajustar al máximo las citas para que no
haya que esperar, pedimos a los pacientes que lleguen justo
a su hora y, si hay que esperar preferimos que se haga fuera.
Volvemos a lo comentado anteriormente… ¿alguien querría
estar en una sala de espera con personas tosiendo? Antes
era algo muy habitual, ahora hemos de entender que, algo
así, sería la antesala de un gran brote que afectara a nuestra
población y no hay nadie que quiera cuidar más a nuestros
conciudadanos que nosotros.

de ser los grandes olvidados en todo este proceso. Literalmente no llegamos a todo y eso nos genera ansiedad y frustración, dos condiciones claramente incompatibles con la
práctica médica.
¿Estamos ante una segunda ola de contagios?
Las cifras de contagiados así lo indican. Afortunadamente,
tanto un mayor conocimiento de la enfermedad, como un
perfil diferente de los pacientes afectados, hacen que la
situación no sea tan dramática como la que vivimos en los
meses de marzo y abril. Ahora se detectan casos asintomáticos y con ello se corta la transmisión. Esos casos antes pasaban sin detectar.
Lo que debemos tener muy claro es que solo las medidas
de protección personal: la mascarilla, la distancia social y la
higiene de manos permiten detener el contagio. No pode-
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La Dra. María Marín y el Dr. Ricardo Navarro
a las puertas del Centro de Salud

“La situación es excepcional para todas y todos,
también para quienes trabajamos en sanidad”
Desde el Centro de Salud de Picanya nos explican cómo han vivido, y siguen viviendo,
estos tiempos tan difíciles provocados por la irrupción del virus COVID-19

con patologías crónicas y el Centro de Salud es el punto de
encuentro de ellos, por lo que si no controlábamos el acceso
de los mismos con la suficiente distancia, las salas de espera
podrían ser un foco de contagio. Las consultas telefónicas del
principio de la mañana nos permitieron, y todavía permiten,
filtrar a los pacientes que hay que ver físicamente y citarlos
en un intervalo de tiempo que garantice su seguridad.
En segundo lugar, para evitar contagios entre personal sanitario, la parte presencial de las consultas las debemos atender con la adecuada protección. Hay un dicho que reza “el
cuidador debe cuidarse para poder cuidar”. Si el personal sanitario caemos enfermos… ¿quién atiende a los pacientes?.
Hay quien no entiende que se reduzca al mínimo la atención
presencial.
Las consultas telefónicas se han mostrado como una herramienta muy útil a la hora de luchar contra la pandemia. Un
porcentaje de la atención que prestamos puede resolverse
de forma telefónica, por ejemplo, las consultas de carácter
administrativo, que son aproximadamente un tercio, el seguimiento de pacientes crónicos, o afectados por COVID etc.
Los expertos señalan que la proporción ideal es un 70 %
de consultas telefónica y un 30 % presenciales, que es
aproximadamente el porcentaje que se da en nuestro
centro de Salud. También hemos priorizado visitas a domicilio a nuestros pacientes más vulnerables, para evitar que
tengan que desplazarse al centro y exponerlos a un riesgo
de contagio En Picanya jugamos con la ventaja de que al ser
un pueblo los médicos conocemos personalmente a la mayoría de nuestros pacientes y eso nos permite poner cara a
cada persona que llamamos y, que no quepa la menor duda,
si consideramos que un paciente que ha de verse presencialmente, se le cita y se le atiende en persona.
Hasta que llegue una posible vacuna, la única defensa frente
a la pandemia son las medidas de prevención. El virus no se
ha ido, sigue ahí y por tanto, medidas como la teleasistencia
evitan el contacto entre pacientes.
Pero se sigue atendiendo en persona, ¿no es así?.
Desde luego, cada día atendemos a un buen número
de pacientes. Se atiende de forma presencial a toda
aquella persona que, previa valoración teléfonica, lo
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Hay quejas por la atención telefónica, ¿se buscan soluciones?
Como hemos dicho al principio, la situación también es excepcional para nosotros, la atención telefónica del centro no
estaba diseñada para el actual volumen de llamadas. Tanto
de llamadas desde el exterior como de llamadas realizadas
desde el interior del centro. Ni el equipo técnico (la centralita
y el número de líneas) ni la cantidad de personal han permitido dar la mejor respuesta, somos conscientes de ello y ponemos en valor la paciencia mostrada por la gran mayoría de
los usuarios.
En estos momentos estamos trabajando en mejorar este
servicio, se creó un correo electrónico, además, vuelve a estar
en funcionamiento la solicitud de
cita previa por internet a través
de la app “GVA salut” y estamos
estudiando la posibilidad de implementar otras formas de respuesta.
¿Los Centros de Atención primaria
se han convertido en el frente de la
lucha contra la pandemia?
Cierto. Ahora mismo en nuestro
Centro de Salud se atiende a los
posibles contagiados, se realizan
las pruebas PCR, se realiza el seguimiento tanto de positivos, como
de sus contactos… hablamos de un
volumen de más de 25 PCR diarias y un seguimiento de más
de cien personas. Una carga de trabajo muy notable.
¿Este incremento de responsabilidades ha supuesto un incremento de personal?
Desafortunadamente no. Es más, las vacaciones de verano y
las cuarentenas por contacto con pacientes COVID de diferentes compañeros de todos los estamentos de nuestro centro, ha reducido la plantilla. El personal disponible ha tenido
que hacer un gran esfuerzo ampliando su horario de trabajo
o, incluso, posponiendo vacaciones. Con mucho, esta es la
mayor dificultad a la que nos enfrentamos.
Los centros de atención primaria somos ahora la primera línea en la lucha contra la COVID pero tenemos la sensación

mos bajar la guardia, los médicos podemos diagnosticar y
tratar, pero la prevención básica recae en todos y cada uno
de nosotros y nosotras, en la ciudadanía que debe mostrar
su lado más responsable y entender que la lucha contra la
propagación del virus debe ser permanente.
Hablando de pacientes… ¿Los aplausos han dado paso a la
frustración y las quejas?
Los aplausos fueron muy de agradecer y nos emocionaron profundamente. Pero ni antes éramos héroes ni
ahora somos villanos. Somos médicos de familia, conocemos nuestro cometido y entendemos perfectamente la frustración de los pacientes
cuando intentan contactar con
nosotros y se ven frustradas sus
expectativas… pero hemos de entender que esta lucha es de todos.
Se esta produciendo un cambio en
el modelo de la atención primaria
y el personal del Centro de Salud
de Picanya está tratando de adaptarse al mismo. No hemos dejado
de prestar ningún servicio esencial y, en cambio, hemos asumido
muchos otros creciendo en mas
de un tercio el numero de consultas que atendemos a diario.
Agradecemos la comprensión de la
gran mayoría de pacientes que han tenido un comportamiento ejemplar y que, además, nos han transmitido y nos
transmiten su apoyo y colaboración.
Cerramos esta entrevista agradeciendo la atención de
nuestros médicos que, en medio de esta difícil situación,
no han dudado en compartir su experiencia y también con
una conclusión muy clara: en un municipio como el nuestro, cercano, de mucha relación personal, donde nos conocemos todos, debemos entender que la “buena salud”
del centro de atención primaria supone la “buena salud”
de todo el pueblo. A esta “buena salud” de nuestro centro
médico, de nuestro pueblo, debemos colaborar todas y todos. La responsabilidad es la clave.

El Centro de Salud de
Picanya realiza una media de 25 pruebas PCR al
día y el seguimiento de
más de 100 personas por
síntomas o posibles contactos con el virus.

Cultura
Vídeo disponible a:

Actuació de la Unió Musical al
pati del l’escola Ausiàs March
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Torna la cultura als
carrers del nostre poble
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Concert “Sona Bit-thoven”

“Bit-thoven” pixel-art per a
celebrar l’any Beethoven

Nou mural a la façana posterior del Centre Cultural

Tal

com estava previst abans
de l’arribada de la crisi
sanitàrìa podem disfrutar un nou
mural al nostre poble. Esta nova
peça completa la nova pintura del
Centre Cultural i amplia el catàleg
de murals del nostre poble que ja
supera les vint obres.
L’any Beethoven
L’any 2020 és l’any Beethoven,
donat que se celebra el 250 aniversari del naixement del compositor alemà a la ciutat de Bonn
al 1770. Per este motiu, i abans
que l’actual pandèmia ho arrasara tot, estaven previstos actes de
celebració per tota Europa.
Quan l’Ajuntament de Picanya
es plantejà la possibilitat d’un
mural per a completar la renovació de la pintura del Centre
Cultural, va voler que este mural
també formara part de la celebració d’este any Beethoven en
homenatge al món de la música
(tan imporant al nostre Centre

Cultural) i també en homenatge al que, sens dubte, és l’autor
més conegut i reconegut de la
història de la música.
Pixel-Art
A més, este mural, també vol jugar amb l’evolució de la música
en estos 250 anys i per això, el
retrat de Beethoven està confeccionat mitjançant la tècnica
del píxel-art. És a dir, la imatge
es reproduix mitjançant píxels
(en esta cas molt grans) com ho
fan les pantalles electróniques.
D’esta manera el mural també
ens parla de l’evolució de la música que ha passat des d’un món
completament analògic al format actual en el que la música,
es mou entre ordinadors, internet, telèfons intel·ligents i, fins i
tot, per a la seua interpretació ja
no és necessari ni disposar d’un
instrument. Els “bits”, són ara el
cos de la música i Beethoven es
transforma en Bit-thoven.

Disseny i confecció local
Este mural és idea i creació del
dissenyador gràfic picanyer
Robert Amoraga i ha estat realitzat per l’empresa picanyera
Pintures Fortea en un treball
excel·lent que ja es pot disfrutar al carrer Sant Francesc i que
convertix un mur anodí de blocs
en una peça artísica per a gaudi
de tot el poble.
Un concert molt especial
El diumenge 18 d’octubre, els
músics picanyers Antonio Galera
i Laura Blasco posaren música a
este mural amb un concert amb
el nom de “Sona Bit-thoven”.
En este concert (que va tindre
3 representacions) vam poder
disfrutar tant de la música de
Beethoven tal com fou creada
(amb la intrepretació al piano
d’Antonio Galera) com de les
composicions, en clau electrònica, de Laura Blasco sobre les
peces del geni alemany.

Les mirades de Vincent i Lita
Segona part del projecte “Amb altra mirada”

Este

passat mes d’agost
ha arrancat la segona
fase del projecte “Amb altra mirada” dels artistes picanyers Christian
Quesada i Laura Salido (Soul Creator) per a cobrir d’art les façanes
del Mercat Municipal. En este moment, ja estan finalitzats els murals
dedicats al més que conegut Vicent
Van Gogh i a la desconeguda (per al
gran públic) Lita Cabellut.
La nit estelada i l’Almassereta
Este este nou mural ret homenatge al mestre de postimpresionisme
Vicent Van Gogh. Així, al retrat en
blanc i negre de l’autor holandés
se suma una visió de la passarel·la
sobre el barranc i les característiques cases baixes del carrer Almassereta. Este paisatge tan picanyer
s’adapta a la “mirada” de Van Gogh
amb una reinterpretació de la seua
molt coneguda “Nit estelada” i la
incorporació dels seus gira-sols i,
com no pot ser d’altra manera, un
tractament impresionista de tot el
conjunt.

Però... quí és Lita Cabellut?
Lita Cabellut és una dona gitana,
artista multidisciplinar espanyola
que treballa amb oli sobre tela i
molts altres materials.
D’origen humil, i amb una infància
molt difícil, va ser criada a Barcelona per la seua iaia fins a que esta
va faltar i fou adoptada. De mans
d’esta nova família va descobrir el
món de l’art i en una visita al museu d’El Prado, molt jove, va decidir
que es dedicaria al món de l’art.
L’artista espanyola més cotitzada
Reconeguda per la seua pintura,
treballa amb llenços de gran format. Al 2011 va rebre el Premi de
Cultura Gitana de Pintura i Arts
Plàstiques de l’Institut de Cultura
Gitana en reconeixement al treball
realitzat en benefici de la cultura gitana en el món. Al 2015 va entrar
en el rànquing dels 500 artistes
més cotitzats del món de la revista
especialitzada Artprice, que la situava en el lloc 333. En l’actualitat,
a Espanya, sols les obres dels artis-

tes Miquel Barceló i Juan Muñoz,
superen la cotització de les peces
de Lita Cabellut.
Un mural per a donar
a conèixer la seua història
A la façana oest del Mercat Municipal, un nou mural vol donar a
conèixer (i reconèixer) el treball
d’esta dona artista. El treball de
Christian Quesada i Laura Salido
ens presenta a Lita Cabellut i també, com en el cas de la resta de peces d’esta proposta, ens convida a
descobrir un poc del nostre poble.
En este cas, imaginen com seria
el Ball de la Moma (interpretat al
nostre poble en la celebració de les
Dansetes del Corpus a càrrec dels
grups de Danses Carrasca i Realenc), vist pels ulls de Lita. Veien
a la Moma (la virtud) envoltada
pels set pecats capitals ballant a
la Plaça del País Valencià. L’estil
del mural tracta de reproduir el
llenguatge de Lita Cabellut a mig
camí entre l’expressionisme i
l’action painting.

Nova programació sota el nom de
“Benestar de la cultura a Picanya”

El

primer cap de setmana d’octubre tornà la cultura (de moment la música, i el folklore) als carrers del nostre poble.
L’actual crisi sanitària ens obliga a prendre les màximes precaucions
i a traslladar qualsevol espectacle a l’entorn més segur possible:
l’aire lliure. Però, tot i així, la cultura, la música, el teatre, el folklore,
la dansa... han de continuar.
Les actuacions del grup de Danses Realenc (dissabte 3) i de la Unió
Musical de Picanya (diumenge 4 d’octubre) van obrir este nou cicle
d’actuacions culturals al carrer. El 18 d’octubre arribà la darrera actuació, el concert de piano a càrrec d’Antonio Galera i Laura Blasco
que, sota el nom de “Sona Bit-thoven” va celebrar els 250 anys del
naixement del compositor alemà.
PROGRAMACIÓ PREVISTA
DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE, 12.00h, al Passeig Primavera:
DANSES DE CARRER AMB CERCAVILA
Grup de Danses Realenc amb els Dolçainers i Tabaleters de Picanya.
DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE, 12.00h, al Passeig de les Lletres:
MÚSIQUES PER A UNA TARDOR
Violí: Vicent Balaguer, Violoncel: Ivan Balaguer, Piano: Carlos Apellániz
DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE, 12.00h, Pati Escola Baladre:
JAZZ VALMUZ
Saxo alt: Victor Jiménez (Picanya), Guitarra / vocalista: Peter Connolly
(Irlanda), Baix: Chris Attwell (Regne Unit), Bateria: Jamie Murray (UK)
Accés als espectacles
La prevenció del contagi del Coronavirus ha de ser una constant
preocupació en tot allò que fem. Especialment en el moment
d’acumulació de públic. Entre totes i tots hem de garantir el compliment de les mesures de seguretat que han d’evitar, al màxim, el
contagi de la COVID 19. En eixe sentit, tot i que totes les actuacions
previstes són d’accés gratuït, totes, per llei, tenen aforament limitat
i control·lat i assignaciò prèvia dels seients. L’assistència requereix,
obligatòriament, d’inscripció prèvia que podeu tramitar per mitjà
del web municipal (www.picanya.org) de forma molt senzilla.

Premis
Vídeo disponible a:

Els “Joan Lluís Vives”
premien dos llibres
amb autors picanyers

La ciència a taula de Fernando Sapiña i
La represa del moviment Freinet amb la
participació d’Alfred Ramos

Acte de lliurament del premi

La Conselleria premia a Pepe
Almenar per la seua trajectòria
El jurat, per unanimitat, va voler reconèixer el seu treball per
fer de Picanya un poble a la mesura de persones i medi ambient

Amb

motiu de la celebració de la
Setmana Europea de la Mobilitat, la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques
i Mobilitat de la Generalitat
Valenciana organitzà la 5a edició dels premis amb els que
reconeix les millors iniciatives
de posades en marxa en matèria de promoció de formes
de mobilitat més sostenibles
i responsables per part de les
ciutats, pobles i associacions
de la Comunitat Valenciana.
En estos premis, cada any,
també es reconeix a personalitats de la vida pública valenciana que hagen destacat pel seu
treball en el trànsit cap a una
mobilitat més sostenible que
supose una clara aposta per la
defensa del medi ambient.
En esta edició 2020 eixe reconeixement va premiar a Pepe
Almenar, Alcalde de Picanya.
Per unanimitat
En esta cinquena edició el jurat, per unanimitat, va decidir
reconèixer el treball desenvolupat per Pepe Almenar i Navarro com a Alcalde del poble
de Picanya. El jurat d’esta 5a
convocatòria va voler destacar
el seu paper al capdavant d’un
projecte transformador que,
des de fa més de 30 anys, aposta per un model de poble verd
on es prioritza el desplaçament
a peu o amb bicicleta front a
l’ús del cotxe privat (amb tot el
trànsit de pas per fora del nucli
urbà) i també per la seua política de protecció medi ambiental amb accions com la plantació d’arbres a tots els carrers
(prop de 25.000 arbres), la
creació d’extenses zones verds
(més de 30 m2 per habitant), la
xarxa de carril bici-vianants, les
accions en matèria de reciclatge, d’educació ambiental, etc.

“No entenc este
reconeixement
com un premi a la
meua trajectòria
com a Alcalde sinò
més bé, a la trajectòria del poble
de Picanya en el
seu trànsit, en les
darreres dècades,
cap a un model de
poble més sostenible i socialment
responsable. “

Un premi a compartir
En el seu discurs d’acceptació
del premi Pepe Almenar va voler
destacar que sols entenia este
premi no com premi a la seua
trajectòria com a Alcalde sinò
més bé com un premi al poble
de Picanya en el seu trànsit en
les darreres dècades cap a un
model de poble més sostenible i
socialment responsable. Perquè
si bé és ben cert que Picanya tingué la sort d’arribar a l’inici dels
primers anys de la democràcia
sense les ferides de l’anomenat
“desarrollisme”, a partir d’ací,
fou el poble de Picanya el que
trià el seu propi camí en el model de creixement del municipi
donat que a Picanya, fa molt
anys que veïns i veïnes, de forma molt majoritària aposten
per un model de poble on les
persones són la mesura de tot
allò que fem.

Els

premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària tenen com a
objectiu donar a conéixer el paper de l’edició universitària
en la transferència del coneixement i el valor i la qualitat de la tasca
que desenvolupen les editorials universitàries de la Xarxa Vives. A més,
promouen el prestigi de la nostra llengua en l’àmbit universitari a fi
de fomentar-ne i normalitzar-ne l’ús en la difusió del coneixement. Els
premis compten amb quatre categories: millor edició, millor coedició
interxarxa, millor llibre de ciències naturals i aplicades, i millor llibre
de ciències socials, arts i humanitats. En esta edició 2020, dos d’eixes
quatre categories tenen guanyador picanyer.
Premis per a llibres vinculats a Picanya
En esta edició dels premis Joan Lluís Vives han estat premiats dos llibres amb molta relació amb el nostre poble. Per una banda “La ciència
a taula”, un recull de 42 articles del científic i divulgador picanyer Fernando Sapiña publicat per la Universitat de València ha rebut el premi
en la categoria de ciències naturals. També ha estat premiat, en la categoria de ciències socials, el llibre editat per la Universitat de Castelló
“La represa del moviment Freinet (1964-1974)” un treball col·lectiu on
diferents professionals de la docència, entre ells el nostre veí Alfred
Ramos, intenten recuperar la història del moviment Freinet.

Ángel Mora

Premi per al projecte
“A l’escola caminant”

El picanyer Ángel Mora
guanya el “Joan Francesc
Mira” d’antrolopologia

En

El

Escola

Este projecte tindrà la seua continuació
en este nou curs
este mateix acte celebrat el dijous 17 de setembre al
Complexe Administratiu de la Generalitat Valenciana a
l’Avinguda de la Petxina, també fou premiat el projecte
“A l’escola caminant” posat en marxa, el curs passat, per les
escoles de Picanya amb
el suport de l’Ajuntament.
Un projecte destinat a promoure el desplaçament a
escola per mitjans sostenibles i saludables (caminant,
amb bici...) i que està previst
tinga la seua continuació en
este nou curs. La regidora
Elena Ruiz fou l’encarregada
de l’explicació (per vídeo conferència) del projecte.

Pel seu treball “La col·lectivització anarcosindicalista en la Guerra Civil espanyola”
nostre véi Ángel Mora va rebre el passat 16 de setembre el
Premi d´Investigació Joan Francesc Mira pel llibre titulat La
col·lectivització anarcosindicalista en la Guerra Civil espanyola. Pervivències temporals i desmemòria històrica en el present alcoià.
Este estudi aborda des de l’enfocament etnohistòric, el tema de la
col·lectivització anarcosindicalista durant la Guerra Civil espanyola,
interpretat com el producte més important de la revolució social esdevinguda a l’Espanya republicana, i centrat en l’estudi de cas d’Alcoi
com a paradigmàtic respecte a les col·lectivitzacions industrials.
Passió per la història i l’antropologia
Ángel Mora Castillo és antropòleg sociocultural, llicenciat en Història (2012) i historiador de l’art (2017), i cursa en l’actualitat els
estudis de Sociologia. Sempre vinculat a la UNED, ha hagut de
compaginar la seua professió com a ferroviari amb la formació
acadèmica a distància, circumstància que no li ha llastrat sinó que
li ha servit d’estímul per a optimitzar el temps; a més li ha brindat
l’oportunidad de modelar una existència viatgera, cosa que complesenta la preparació teòrica i enriqueix la mirada antropològica.

De
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Formació

Centre Municipal de Formació
de Persones Adultes Curs 2020/2021
TALLERS

Tallers
Dies
Hora
Preu
Lloc
Boixets (*)
Dilluns
17.00 – 18.30
80€ tot el taller Casa de la Cultura
		
18.45 – 20.15
Pintura a l’oli
Dilluns i dimecres 10.30 – 13.00
60€ el trimestre Casa de la Cultura
Patchwork (*)
Dimarts
17.00 – 18.30
80€ tot el taller Casa de la Cultura
Artesania i teules (*)
Dimecres
18.00 – 19.30
80€ tot el taller Casa de la Cultura
Tabal i dolçaina (**)
Dimarts
A determinar
30€ el mes
Casa de la Cultura
Conéixer l’art
Dijous
11.00 – 12.30
50€ tot el taller Casa de la Cultura
Dansa oriental (*)
A determinar
17.30 – 19.00
80€ tot el taller Pavelló Municipal
Reflexologia i quiromassatge (*) Dilluns
18.15 – 19.45
30€ el trimestre Casa de la Cultura
Minitallers trimestrals:					
• Atrapasomnis
A determinar
1h setmanal
20€ el trimestre Casa de la Cultura
• Shakira
A determinar
1h setmanal
20€ el trimestre Casa de la Cultura
• Tamgram
A determinar
1h setmanal
20€ el trimestre Casa de la Cultura

De
casa
en
casa
Núm. 137
octubre
2020
pàg. 6

Data d’inici
05/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
01/10/2020
05/11/2020
Octubre 2020
05/10/2020
A determinar
A determinar
A determinar

Horari de matrícula : de dilluns a dijous de 18.00 a 20.00. A partir del 9 de setembre.

CURSOS

Curs
Accés a la Universitat majors de 25 anys
Accés a la Universitat majors de 45 anys
Accés Cicles Formatius Grau Superior
Informàtica matí iniciació
Competències Clau
Informàtica per fer tràmits digitals
en l’administració

IDIOMES

Idioma
Anglés matí (A1)
Anglés matí (A2)
Anglés vesprada (B1)
Anglés vesprada (B1.2)
Anglés per viatjar
Castellà per a estrangers

Premis “Concepción
Aleixandre a la Dona
Científica Valenciana”
Tercera edició

El

nom dels Premis “Concepción Aleixandre” ret homenatge a una
dona nascuda l’any 1862 que va saber combinar la medicina - en
l’especialitat de ginecologia - amb la pedagogia; i que, a més, va ser inventora, activista, feminista i sufragista. Una vertadera pionera en la ciència i en la vida.
L´Ajuntament ha decidit convocar la tercera edició dels Premis “Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana” i dedicar-la a la memòria
de la Dra. MARGARITA SALAS, una de les més rellevants investigadores
científiques espanyoles que va morir el passat 7 de novembre de 2019.
Es convoquen una ajuda a la investigació i dos premis destinats a dones
científiques vives, amb la motivació de visibilitzar i reconèixer els mèrits
de les dones científiques a la Comunitat Valenciana i al nostre poble.
Cada any, en els Premis Concepción Aleixandre – Categoria C. Valenciana, s’optarà per diferents àrees de coneixement. La passada edició van
estar dedicats al camp de coneixement de les enginyeries, àrea en la que
s’observa una menor participació de les dones. Enguany, en homenatge
a la Dra. Margarita Salas, investigadora en biologia molecular i atenent
a l’actual circumstància de la COVID -19, s’ha decidit optar pel camp del
coneixement CIÈNCIES DE LA VIDA AMB APLICACIONS EN LA SALUT.
Totes les dones científiques que es presenten als Premis Concepción
Aleixandre seran incorporades al MAPA DE LES CIENTÍFIQUES VALENCIANES, que té per objectiu ser una eina de visibilització que mostre el treball de les dones científiques que es dediquen a la investigació.
PREMIS CONCEPCIÓN ALEIXANDRE:
1a Edició:
LOCAL, a la Dra. DUNA C. RODA BOLUDA, investigadora en GEOMORFOLOGIA.
COMUNITAT VALENCIANA, a la Dra. EMILIA MORALLÓN NÚÑEZ, investigadora en CIÈNCIES QUÍMIQUES I TECNOLOGIA DE MATERIALS.
PREMI ESPECIAL HONORÍFIC, a la Dra. MARIA BLASCO MARHUENDA, investigadora en BIOLOGIA MOLECULAR. ONCOLOGIA.
2a Edició:
AJUDA A LA INVESTIGACIÓ, a CAROLINA BELENGUER SAPIÑA, investigadora en QUÍMICA ANALÍTICA.
LOCAL, a la Dra. ANA ISABEL MORALES LÓPEZ, investigadora en FÍSICA
NUCLEAR.
COMUNITAT VALENCIANA, a la Dra. IVANA GASULLA MESTRE, investigadora en TELECOMUNICACIONS.
PREMI ESPECIAL HONORÍFIC, Dra. NURIA OLIVER RAMIREZ, investigadora
en INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.
Bases completes del premi a: www.picanya.org

Dies
Hora
Dilluns a divendres			
Dilluns a divendres			
Dilluns a divendres			
Dimarts		
10.00 – 12.00
Dilluns a Dijous
A determinar
Dilluns		

Dies
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
A determinar
Dijous

CURSOS DE VALENCIÀ
Nivell
Oral-conversa A2
Oral-conversa A1
Valencià B1
Valencià B2
Valencià C1
Valencià C1
Valencià C2

Dies
Dilluns
Dimecres
Divendres
Dilluns
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dijous

Preu
50€ quadrimestre
50€ quadrimestre
50€ quadrimestre
45€ quadrimestre
Casa de la Cultura

18.00 – 19.30 80€ tot el curs

Hora
Preu
11.00 – 12.30 80€ quadrimestre
11.00 – 12.30 80€ quadrimestre
18.00 – 19.30 80€ quadrimestre
19.30 – 21.00 80€ quadrimestre
A determinar 80 € tot el curs
19.00 – 21.00		

Hora
18.00 – 19.30
09.30 - 11.00
11.00 – 12.30
15.00 – 17.00
09.30 – 11.00
17.00 – 18.30
09.00 – 11.00

Lloc
IES Enric Valor
IES Enric Valor
IES Enric Valor
Alqueria de Moret
A determinar

Data d’inici
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
06/10/2020

Alqueria de Moret 05/10/2020

Lloc
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
IES Enric Valor
IES Enric Valor
Casa de la Cultura
IES Enric Valor

Lloc
IES Enric Valor
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
IES Enric Valor
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura

Data d’inici
01/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
A determinar
01/10/2020

Data d’inici
05/10/2020
07/10/2020
02/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
01/10/2020
01/10/2020

(*) Organitzat i oferit per l’Associació d’Alumnat d’EPA amb el suport de l’Ajuntament de Picanya. Degut al COVID-19 els grups seran reduïts.
Segons la situació sanitària l’oferta formativa podria modificar-se.
(**) Organitzat i oferit pel grup de Tabal i Dolçaina de Picanya amb el suport de l’Ajuntament de Picanya.
Quota Associació Alumnat EPA: 35€ - Jubilats i pensionistes majors de 60 anys: 20€
ELS TALLERS I ELS CURSOS ES REALITZARAN SEMPRE QUE ES CONSTITUÏSCA UN GRUP DE 10 PERSONES, DURANT TOT EL CURS.
Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans de començar el trimestre, una vegada iniciades les classes no es tornaran els diners.

CURSOS

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

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

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Escola d’Adults de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961591382, 620276429
Correu electrònic: fpa@picanya.org
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Fotocòpia del DNI o del passaport.
2 fotografies de carnet.
Domiciliació bancària en totes les activitats oferides.
HORARI DE MATRÍCULA:
A partir del 3 de setembre de dilluns a dijous de 10.00
a 13.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Divendres de 10.00 a
13.30 h.

Nova Agenda Jove
Emergència climàtica

Un

any més, amb l’inici del curs, la xarxa joves.net
a la qual pertany l’Ajuntament de Picanya, edita
l’agenda jove. Esta agenda es pot recollir gratuïtament a la
Biblioteca i Centre d’estudi per part dels joves interesats
(12 a 30 anys) fins a exhaurir existències.
Emergència climàtica
L’agenda d’enguany està dedicada a parlar del repte que
suposa el canvi climàtic i l’emergència derivada. El món es
cada dia més conscient que el clima de la Terra està canviant a conseqüència de la influència humana. Per tant, és
hora de que les persones, des de la nostra responsabilitat
individual també ens posem a treballar per a revertir esta
difícil situació.
Des de l’ONU s’han identificat 10 accions clau contra
l’emergència climàtica que podem adoptar en el dia a dia.
En esta agenda s’expliquen estes 10 accions i es convida al
jovent a posar-les en marxa.

Urbanisme

Ajudes municipals a la
instal·lació d’ascensors
La subvenció pot arribar fins
a un 20% de l’actuació realitzada

Nou joc infantil

Nova zona de jocs infantils junt
a la Travessera de la Diputació

Una formiga gegant destaca com a element principal

Ja

està en ús, des de fa vàries
setmanes, la nova zona de
jocs infantils junt a la Travessera
de la Diputació.
Este nou conjunt de jocs amplia la dotació de jocs infantils
del barri de Vistabella i dóna
resposta a les necessitats d’una
zona de joc plantejada per les
famílies de la zona.
En esta nova zona de jocs destaca una enorme formiga roja (un
tobogan en realitat) junt a uns
gronxadors de diferents tipus i
una divertida caseta.

Ja

està obert el termini per a la sol·licitud d’ajudes municipals
a la instal·lació d’ascensors, millora d’accessibilitat i també
eliminació d’entrebancs arquitectònics.
Esta convocatòria té com a objectiu oferir ajudes destinades a la
modernització del parc edificat en tota la població, tot i millorant la
funcionalitat de les edificacions, especialment, les més antigues on,
habitualment, viuen persones de més edat.
Les edificacions que es poden acollir al present programa d’ajudes
són aquelles comunitats que sumen com a mínim, vuit viviendes, o
excepcionalment menys, quan en l’inmoble habiten persones amb
discapacitat o majors de 65 anys.
La quantia de les ajudes serà del 20% del cost subvencionable de
l’actuació corresponent amb els següents màxims:
A. - de 9.000€ per a la instal·lació d’ascensors i de 3.000€ per
a instal·lar salva-escales o altres dispositius.
B. - de 200€ per a la instal·lació d’elements d’informació o
d’avís en escales i ascensors.
C. - de 3.000€ per a adequació d’instal·lacions existents.
El termini per a sol·licitar estes ajudes finalitza el 20 de desembre de 2020.
Més informació i assessorament al Servei Municipal d’Habitatge.
Cita prèvia: 961 594 460.
Normativa completa en document PDF al web municipal:
www.picanya.org/poble/habitatge

Completat el tancament de totes les zones
i renovada la senyalització
les cinc zones del nostre poble on està permesa la solta de gossos s’han realitzat millores consistents en completar el tancament perimetral, instal·lar portes i renovació de la senyalització.
No són pipi-cans
Estes zones estan destinades a la solta i esbargiments dels animals però sempre sota el control de la
persona propietària. Cal recordar també que, com a
tot el nucli urbà, és obligatori recollir (i traslladar fins
a un contenidor o paperera) els excrements dels animals i que estos excrements, de cap manera, es poden deixar abandonats a la zona o en les proximitats.

Passarel·la Ángel González

Pont nou

Zona junt a l’estació

Travessera de la Diputació

Zona C/ Poeta Miguel Hernández

Zona C/ Alqueria Mangarrota

Passarel·la Maria Cambrils

Nous colors per als ponts
Ja

Zona C/ Rotonda de l’Almassera

Zona Av./ 9 d’octubre
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Millores en les zones per a gossos

A

De
casa
en
casa

ha finalitzat el procés de pintat i reparació dels ponts i
passarel·les sobre el barranc. Quatre dels cinc ponts ja lluixen nous colors i sols queden per completar els treballs sobre el
Pont Vell per al que s’ha optat per una proposta completament diferent i novedosa.

Esports

Nova programació d’activitats
esportives per al curs 2020/2021

Noves activitats i noves normes de funcionament marcades per la situació sanitària

De
casa
en
casa
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Des de l’Ajuntament de Picanya es posa en marxa
una nova temporada d’activitats esportives municipals, una temporada, que ve marcada per la difícil
situació sanitària actual. Tot i així, entenem que
l’activitat física i esportiva és un bé per a la nostra
salut i, per tant, amb la màxima precaució, cal posar
en marxa este important servei.
En eixe sentit des dels diferents serveis municipals
s’ha estudiat al máxim esta programació per tal de
garantir que es puga ofererir la màxima seguretat i
prevenció, conscients de que, la protecció total és
impossible.
Algunes de les mesures posades en marxa són:
- La inscripció (i el pagament) sols es pot fer
mitjà d’internet www.picanya.org.
- Control d’aforament dels espais (a les

instal·lacions sols podran accedir les persones
que vagen a realitzar l’activitat).
- Trasllat (i també posada en marxa) de diferents
activitats a l’aire lliure (especialment en el
cas de persones majors).
- Necessitat de cita prèvia en determinades activitats (Sala musculació pavelló esportiu).
- Mesures d’higiene i prevenció d’acord a la
norma vigent.
- La inscripció a estes activitats suposa
l’acceptació de determinades normes d’accés
que estan disponibles en el propi procés
d’inscripció.
Cal, per tant, la màxima precaució i responsabilitat
però cal, també, continuar disfrutant de l’esport i
dels seus beneficis.

Menuts i menudes

A

Activitat

Lloc

Dia

Hora

Xiquiritme

Pavelló

Dilluns/dimec.

17:15 a 18:00h 2015-2017 25€

Activitat 		

Lloc

Dia

Ball modern A Pavelló

Dimarts/dijous

17:15 a 18:00h 2011-2014 25€

Multiesport		

Baladre

Divendres 15.00h-17.00h 2006-2014

25€

Ball modern B Pavelló

Dimarts/dijous

18:00 a 18:45h 2006-2010 25€

Patinatge 		

Baladre

Dimecres 17.15h-19.15h 2006-2014

25€

Futbol sala
Benjamins

Pavelló
Ausiàs

Dimarts
dijous

17.15h-18.15h 2011-2012 25€

Tenis 		

Poliesp.

Dissabte

09.00h-14.00h 2004-2015

25€

Futbol sala
Alevins

Pavelló
Ausiàs

Dimarts
dijous

18.150h-19.15h 2009-2010 25€

Dimecres 17:15h-19.15h 2010-2013

25€

G. rítmica

Pavelló

Dilluns/dimecres 17.15h-19.15h 2006-2016 25€

Escoles Esportives Municipals

Ciclisme urbà			

Hora

Any naixement Preu

• El preu del curs és quadrimestral, la renovació entre quadrimestres es realitzarà de forma automàtica.
• L’alumne/a que vol assistir a més d’una escola esportiva ha de pagar un suplement de 14€.
• Multiesport: Iniciació a diferents esports (pilota valenciana, futbol sala, minibàsquet, jocs populars, hoquei, bàdmington, tallers...)
• Xiquiritme: Cèrcols, xanques, pilotes, pilotons, matalassets, cangurs, globus, música (ritme)...
• Ciclisme urbà: Educació vial i descobriment del nostre entorn amb bicicleta. Punt de trobada primer dia pati del CEIP Ausiàs March,
a partir d’eixe dia s’establiran diferents punts de partida per a realitzar recorreguts diversos pel nostre poble i terme municipal.

Persones adultes

(de 14 a 64 anys)
Activitats trimestrals (mínim 21 sessions)
Ioga
A
B

Lloc
Pavelló
Pavelló

Dia
Dimarts-dijous
Dmarts i dijous

Hora
09.30-11.00h
17.30-19.00h

Preu trimestre
41 €
41 €

Tai-xi
A

Lloc
Casa Cult.

Dia
Dimarts-dijous

Hora
10.00-11.15h

Preu trimestre
41 €

Pilates
A
B
C
D

Lloc
Pavelló
Pavelló
Pavelló
Pavelló

Dia
Dilluns-dimecres
Dilluns-dimecres
Dimarts-dijous
Dimarts-dijous

Hora
19.30-20.30h
20.30-21.30h
20.30-21.30h
09.30-10.30h

Preu trimestre
43 €
43 €
43 €
43 €

Hora
10.30-11.30h

Preu trimestre
41 €

Gimnàstica correctora
Lloc
Dia
A
Pavelló
Dilluns-dimec.-div.

El metge picanyer
Guillem Tortosa treballà
amb la selecció U-15 de
bàsquet
Estigué al càrrec de la salut de
les jugadores durant la concentració de l’equip

Xiquetes i xiquets
Activitats quadrimestrals
Any naixement Preu

Guillem Tortosa

meitat del mes d’agost la selecció espanyola de bàsquet U-15 femenina realitzà una
concentració a les instal·lacions de l’Alqueria del
Bàsquet. El metge picanyer Guillem Tortosa Soriano, especialista en recuperació i tractament
de lessions, estigué al càrrec del control de la
salut d’este selecte grup de jugadores.
Una important responsabilitat que Guillem Tortosa va afrontar amb la doble experiència que li
oferix, per una part, el seu treball habitual com
a metge a les instal·lacions del València Basket i
d’altra banda la seua condició de jugador a les
files del club Picanya Bàsquet amb una extensa
trajectòria des de ben menut.
En les seus pròpies paraules: “Han sigut dies
d’aprenentatges i nous reptes. Una recompensa
per tots els esforços previs i una il·lusió renovada
per tots els desafiaments que vindran.”

Body Tono (treball de tren superior, inferior, glutis, abdominals i lumbars)
Lloc
Dia
Hora
Preu trimestre
A
Pavelló
Dilluns-dimecres
09.30-10.30h
41 €
B
Pavelló
Dimarts-dijous
19.30-20.30h
41 €
Zumba (coreografies senzilles i suaus)
Lloc
Dia
A
Pavelló
Dimarts-dijous
B
Pavelló
Dimarts-dijous

Hora
19.30-20.30h
15.15-16.15h

Preu trimestre
41 €
41 €

Body Fit (tonificació i acondicionament general)
Lloc
Dia
Hora
A
Pavelló
Dimarts-dijous
20.30-21.30h

Preu trimestre
41 €

Musculació (més de 16 anys)
Sala de musculació del Pavelló. Inscricpió mensual
Horari: de dilluns a divendres de 10:30-11:30 i de 18:30-21:30
Inscripció i pagament: on line www.picanya.org
Cal reserva prèvia (confirmada) per a cada sessió d’entrenament mitjançant correu
electrònic a pabellon@picanya.org

Persones majors
Persones Majors (+ 65 anys)

Gimàstica de manteniment
Caminar i gimnàstica A: dilluns i dimecres de 10:00 a 12:00.
Caminar i gimnàstica B: dimarts i dijous de 9:30 a 11:30
Punt d’eixida: plaça del País Valencià
Balls (coreografies individuals): dimarts i dijous de 11:30 a 12:30 al Pavelló Esportiu Municipal.
Inscripcions: a partir del dia 28 de setembre

INSCRIPCIONS
Les inscripcions SOLS poden fer-se:
- Per mitjà de la plana web municipal www.picanya.org. Caldrà accedir-hi per tal de tramitar la corresponent clau d’accés. Una volta es
dispose d’aquesta clau es podrà realitzar la inscripció des de les 00.00h del dia indicat per a cada període. Cal traminar (amb anterioritat a
l’inici del període d’inscripció) una fitxa d’usuari per a cada persona (també menuts) tot i que una persona pot gestionar la inscripció d’altres
familiars, amb esta fitxa es tramita la clau d’accés.
NOTA: Sols es posaran en marxa aquells grups amb una inscripció suficient.

IMPORTANT: Si estaves inscrit/a la temporada passada i NO vols continuar comunica
la teua baixa el més prompte possible a: digam@picanya.org
Les llistes d’espera no es mantenen d’un trimestre a un altre.

Piscina coberta

La piscina cubierta
abrió durante todo
el verano
Cumpliendo todos los
protocolos de seguridad

En

los meses de verano el Centre Esportiu
Picanya, Piscina Coberta, ha mantenido
su actividad. Durante el mes de agosto no se ha
realizado la habitual parada técnica dados que
los necesarios trabajos de mantenimiento ya se
realizaron durante el confinamiento.
Adaptado a la nueva normalidad
El hecho de funcionar durante el verano ha permitido ir ajustando los protocolos de funcionamiento implementados, desde el acceso con
cita previa, los aforos limitados, la limpieza de
instalaciones... para ajustarlos de cara al inicio
de curso y garantizar así las mejores garantías
sanitarias.
Nuevas tarifas
En el nuevo curso el Centro ha abierto con diferentes novedades entre la que destaca la nueva
“cuota de mañanas” que permite hacer uso de
todas las instalaciones entre las 8.00 y las 11.00
de la mañana de lunes a viernes por tan solo
19.95€ al mes.

