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C/ Verge del Pilar

Plaça Major

Las calles históricas
se modernizan

Las últimas obras financiadas por el Plan
Confianza de la Generalitat Valenciana
permiten la mejora de las zonas más antiguas

En

estos días están ya en
su fase final las últimas
obras correspondientes al Plan
Confianza de la Generalitat Valenciana y que van a variar, de
forma muy significativa, las calles de dos zonas del núcleo histórico de nuestro pueblo.
Peatonalización del
núcleo histórico
La finalidad de esta actuación es
la peatonalización de las calles
del núcleo histórico de Picanya
para crear una plataforma única,
sin diferenciación de niveles,
donde los viandantes no se encuentren con trabas en su recorrido y tengan preferencia en el
paso por la vía.
Esta actuación respresenta la segunda fase del plan integral de
intervención urbana del núcleo
histórico y su ámbito de actuación son los tramos de las calles
Sant Francesc, Torrent y Mayor
que rodean la Pl. del País Valencià por su parte oeste.
Después de la demolición de las
aceras y el trabajo sobre el firme
existente se han pavimentado
las calles con adoquines de hormigón de alta resistencia y mármol blanco, tal como ya se había
hecho en otras áreas.
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Al mismo tiempo se ha aprovechado para realizar las obras de
mejora de la red de distribución
y suministro de agua potable.
Como en la C/ San José, el acceso con vehículos al tramo ahora
peatonalizado de la C/ Sant
Francesc será posible para los
vecinos que dispongan de vado
gracias a un mando facilitado
por el Ayuntamiento que permitirá escamotear el bolardo móvil
que limitará el acceso de vehículos. En esta zona también se regulará el acceso en caso de
emergencias.
Las plazas de aparcamiento que
se pierdan en las zonas ahora
peatonalizadas se recuperan en
la calle Colón que ha pasado a
ser de dirección única y en la
que, por tanto, se puede aparcar
a ambos lados.
Mejora de accesibilidad
El objetivo de esta obra ha sido
el de continuar en la línea de trabajos previos realizados en otras
zonas y crear itinerarios accesibles mejorando las aceras, y
creando pasos elevados irteconectados en diferentes tramos
de las calles Sant Antoni Abad,
Virgen de Pilar, Sant Francesc y
Virgen de Montserrat.

C/ Sant Francesc i Verge de Montserrat

i

Renovación de
la red de suministro
de agua potable

Las obras en las calles del centro histórico también están permitiendo la renovación integral, y de forma coordinada, de
la red de suministro de agua potable. Una
actualización que ha permitido la instalación de canalizaciones mucho más modernas que garantizan un suministro en
mejores condiciones.
La obra ha consistido en la sustitución de pavimentos y mejora de
infraestructuras existentes con la
dotación de imbornales para la
recogida de agua realizando nuevos alcorques a los árboles ya
existentes y colocando nuevos
elementos de mobiliario urbano
que mejoran la calidad de urbanización de las calles. Se han seguido los mismos criterios empleados en otras actuaciones ya
realizadas para mantener la armonía del conjunto.
Con estas dos intervenciones el
núcleo histórico de Picanya continua en la línea de mejora y modernización permanente.

C/ Sant Antoni
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Firma de la renovación del
Hermanamiento entre
Panazol y Picanya el día 12
de julio de 2012
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Picanya y Panazol cumplen
20 años de hermanamiento

Un extenso programa de actos ha servido para
celebrar el aniversario y continuar adelante

El

Picanya utilitza paper

reciclat

año 2012 ha sido muy especial para Panazol y Picanya.
Hemos celebrado 20 años de aprendizaje mútuo y de trabajo conjunto,
con un extenso programa.
Nos satisface comprobar cómo la
ciudadanía de Picanya demuestra
que éste es un pueblo acogedor,
amigable y encantador, acogiendo
a quienes nos visitan, siempre con
una sonrisa, con el corazón.
No es muy común encontrar un hermanamiento como el nuestro.
Veinte años de intercambio de experiencias se hacen realmente dífíciles
de coronar si no se dispone de la
implicación de las asociaciones del
municipio, de las escuelas, de los comercios, de las familias…
Cientos de niños y niñas se benefician de una experiencia inolvidable
en los intercambios escolares, gracias a un gran esfuerzo de padres y
profesores que se traduce en lágrimas de sentimiento cuando llega el
momento de la separación. Estos
momentos son la semilla que permite que este hermanamiento siga
vivo.
También los adultos han tenido la
oportunidad de disfrutar de la calurosa acogida que siempre se nos
dispensa por parte de los amigos de
Panazol.
En Panazol, cada navidad tiene sabor de Valencia, con los productos
que enviamos para el Marché de
Noël: mistela, turrón, naranjas, jamón, anchoas, aceite…
En Picanya esperamos con impaciencia el stand que Panazol tiene
en la Fira del Xicotet Comerç.
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Y otros han sido los programas llevados a cabo en este tiempo: intercambio de jóvenes para el aprendizaje
de lenguas, programas europeos de
estancias de prácticas en empresa
(PETRA, LEONARDO DA VINCI y LA
JUVENTUD CON EUROPA), cursos y
talleres de francés, conciertos y danzas tradicionales, exposiciones e intercambio de artistas, participación
en concursos internacionales de paisajismo, etc.
Otros muchos quedan por realizar.
Los lazos de amistad establecidos
entre las familias son tan fuertes
que borran los kilómetros que nos
separan.
Amistad que se ha rubricado oficialmente con la renovación del Protocolo de Hermanamiento entre Josep
Almenar, Alcalde de Picanya, y JeanPaul Duret, Alcalde de Panazol.
Una treintena de ciudadanos y ciudadanas, han conformado la Comisión del 20 aniversario y han trabajado codo a codo para ofrecer a
Picanya una Agenda conmemorativa de este aniversario. Sin ellos no
hubiese sido posible llevarla a cabo
con éxito. Favoreciendo la participación como un pilar fundamental
para la integración de todos.
A todas las familias y colectivos que
han colaborado a lo largo de estos
años, el agradecimiento del Comité
de Hermanamiento y del Ayuntamiento, entre todos hemos hecho
posible este proyecto.
Animamos a todos a participar en
las acciones del hermanamiento.
Podéis solicitar más información en
las oficinas municipales.
Edita:

Tel. 961 594 460
Alcalde-President: Josep Almenar
Direcció: Ajunt. de Picanya
Amb el suport per a l’ús del valencià de:

Encuentro en Picanya

Éstos han sido los actos principales de unas agendas muy
completas que, en Picanya, han fomentado la participación
de todos los públicos:
Abril: Inicio de la estancia de prácticas profesionales
		 de tres jóvenes de Panazol.
Mayo: AGENDA CULTURAL: espectáculo de magia a
		 cargo de Mag JJ.
Junio: V Feria del Pequeño Comercio. Venta de
		 productos artesanos.
		 Actuación Especial de Xavi Castillo and
		 The A-phonics “Veriueu-ho show!”.
Julio: Concierto Especial Jove Orquestra S. Giner de
		 la Societat Coral del Micalet.
		 Delegación de Panazol en Picanya. Renovación
		 del Protocolo de Hermanamiento. Aperitivo
		 ofrecido por el Comité de Jumelage de
		 Panazol.
Octubre: Viaje a Panazol de la Delegación de Picanya.
		 Renovación del Protocolo de Hermanamiento.
		 Aperitivo-degustación ofrecido por el Comité
		 de Hermanamiento de Picanya.
Noviembre: Espectáculo musical “D’un temps, d’un país@
		 CoralGiner2012.PV” de la Coral S. Giner del
		 Micalet.
Diciembre: Marché de Noël en Panazol. Envío de 		
		 productos y participación en el mercado.
		 Sorteo de una cesta de productos navideños.
Enero ‘13: Fiesta infantil de Reyes: teatro “El secreto
		 de Wenceslao” a cargo de La Monda Lironda
		 Teatre.
Previsión de agenda 2013, primer semestre:

Degustación de
productos de Panazol

Participación en la Feria del
Pequeño Comercio

Febrero:
Abril:
		
Mayo:
		
		
		
		
		
		
Junio:
		
		

Una delegación de Panazol visita Picanya
Intercambio escolar: escolares de Panazol
visitan Picanya
Dos estudiantes de Comercio de Panazol,
realizarán prácticas en empresas de Picanya.
Picanya participa en el 3r Encuentro
Internacional de Ciudades Hermanadas del
Limousin.
Intercambio escolar: los escolares de Picanya
viajan a Panazol.
Los Comités de Hermanamiento de Panazol y
Picanya participan en la VI Feria del Pequeño
Comercio de Picanya.

http://picanya-panazol.blogspot.com.es

Intercambio escolar 2013

i

Ya está en marcha el intercambio escolar para
este año 2013 que implica al alumnado de los
cursos de 5º i 6º de primaria de las escuelas
públicas Baladre y Ausiàs March.
Encuentro en Panazol
Las fechas previstas son:
Panazol en Picanya
Podeu ampliar les
Previsión: 30 de abril a 7 de mayo
informacions ací publicades a:
Llegada a Picanya: 30 abril, 18.30h
www.picanya.org
(Salida de Panazol, 30 abril a las 4h)
Regreso hacia Panazol: 7 de mayo, 09.00h
(llegada prevista a Panazol, 23.30h)
Picanya en Panazol
Previsión: 21 a 28 de mayo.
Informació actualitzada també a:
Salida desde Picanya: 21 mayo, 21.30h
Regreso
hacia Picanya: 27 de mayo por la tarde/noche.
APP per
Llegada
a Picanya el 28 por la mañana.
a mòbils
Para mayor información hay que contactar
Impressió: Gràfiques Vimar SL
con los respectivos colegios.
Dipòsit legal: V-257-1992
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Impostos i taxes

Nous serveis

L’Ajuntament
baixa el seu tram de
l’impost de l’IBI
El tipus impositiu passa
del 0’70 al 0’64

L’

L’Ajuntament
modernitza l’atenció
a la ciutadania

Oficines del nou servei

Naix el Departament Integral de Gestió
Administrativa Municipal, servei DIGA’M

L

’Ajuntament de Picanya ha decidit centralitzar tot el servei
d’atenció al públic en una sola
oficina que puga oferir atenció i
informació completa sobre qualsevol tràmit, servei o prestació
municipal.
En eixe sentit ja funciona a les
dependències centrals municipals (seu de l’Ajuntament a la Pl.
Espanya) el Departament Integral
de Gestió Administrativa Municipal, conegut com a servei Picanya
DIGA’M.
Atenció integral
Aquest servei centralitza en un
únic espai i mitjançant un sol
canal totes les relacions entre
la ciutadania i l’Ajuntament, tot
i fent-les més fàcils i més àgils, i
optimitza així recursos personals
i materials.
El servei està atés per personal
especialitzat en el tracte amb el

públic i amb vocació clara de solucionar de forma immediata (o
de la manera més ràpida) qualsevol tràmit plantejat pels ciutadans o qualsevol requeriment
d’informació, assessorament, etc.
Extens catàleg de serveis
El catàleg de serveis a prestar
s’anirà ampliant a mesura que
així siga possible i necessari. No
obstant això, poden citar-se com
a serveis prestats actualment:
L’atenció, assessorament, informació, assistència, etc., a tota la
ciutadania, sobre la totalitat de
serveis que presta l’Ajuntament i
la seua gestió, en un primer moment, registre d’entrada i eixida
de documents, compulsa, padró
d’habitants, cens electoral, cites
prèvies dels departaments municipals, signatura electrònica
per als ciutadans, recepció de
queixes i suggeriments, etc...

Edifici Ajuntament. Pl. Espanya, 1
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h.
Divendres: 09.00 a 17.00h.
Dissabtes: 09.00 a 14.00 hores
961 594 460
atenciociutadania@picanya.org

Nuestro pueblo ya
dispone de tanatorio
Ofrece servicio 24 horas al día

La

empresa Vadis servicios
funerarios, inauguró el
pasado mes de septiembre el
Tanatorio-Funeraria Vadis en el
polígono industrial Raga de Picanya.
Las instalaciones cuentan con
tres salas independientes para
el velatorio, recepción las 24 horas, exposición de arcas, despacho de contratación... además
de las dependencias técnicas
necesarias para el correcto tratamiento de los finados, prestando así un servicio funerario
integral a los ciudadanos de la
comarca las 24 horas del día.
El tanatorio-funeraria Vadis Picanya dará servicio a las familias de nuestro pueblo que lo
deseen, evitando incómodos
desplazamientos a otras poblaciones a realizar este servicio.
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Ajuntament de Picanya ha acordat reduir el tipus impositiu
del seu tram de l’impost de ben inmobles (IBI) popularment
conegut com a “la contribució”. D’aquesta manera el govern local tracta de pal·liar la pujada que determina l’actual procés de
revisió cadastral marcat des del govern central, al que a més se
suma una pujada del 4% per al 50% d’habitatges amb valors cadastrals més elevats i evita que, com a mínim per als immobles
més econòmics, la contribució puje en el proper rebut. Aquesta
mesura se situa en la línia d’evitar pujar impostos a les famílies en
aquests moments d’especial dificultat.
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Calendari fiscal 2013
TRIBUTS

Impost de vehicles de tracció mecànica
Taxa per entrada de vehicles a través de les
voreres i reserva d’espai per a càrrega i descàrrega
Taxa mercats, 1r trimestre
Taxa aparcament de camions, 1r trimestre
PERÍODE VOLUNTARI: 1-3-2013 al 2-5-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 2-4-2013
TRIBUTS

Gestió
automatitzada
d’esperes
El servei està dissenyat per
a reduïr al màxim el temps
d’espera. Tot i així, el DIGA’M
disposa d’un sistema de gestió automàtic de torns que
permet que els usuaris obtinguen un número d’espera i
mitjançant una pantalla se’ls
informa de a quina taula s’els
van a atendre. D’aquesta
manera es tracta de donar
la major fluidesa als serveis
especialment en els dies de
màxima afluència com ara
aquells en els que es tramiten
inscripcions nombroses.

Taxa mercats, 2n trimestre
Taxa aparcament de camions, 2n trimestre
PERÍODE VOLUNTARI: 2-5-2013 al 2-7-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 4-6-2013
TRIBUTS
IBI Urbana, 1r termini
PERÍODE VOLUNTARI: 1-6-2013 al 31-7-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 2-7-2013
TRIBUTS

Taxa mercats, 3r trimestre
Taxa aparcament de camions, 3r trimestre
PERÍODE VOLUNTARI: 1-8-2013 al 1-10-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 3-9-2013
TRIBUTS

IAE
IBI Rústica
PERÍODE VOLUNTARI: 13-9-2013 al 13-11-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 15-10-2013
TRIBUTS

IBI Urbana, 2n termini
Taxa mercats, 4t trimestre
Taxa aparcament de camions, 4t trimestre
PERÍODE VOLUNTARI: 1-10-2013 al 1-12-2013
CÀRREC DOMICILIATS: 31-10-2013

El Ayuntamiento asesora
a los afectados por
desahucios hipotecarios
El servicio de vivienda municipal ofrece
servicio de asesoramiento legal gratuito

El

Ayuntamiento de Picanya
ha decidido ofrecer asesoramiento legal gratuito a aquellas
personas que, en nuestro municipio se vean afectadas por procesos de desahucios por no poder
pagar las hipotecas.
De esta manera el Ayuntamiento
se sitúa junto a las personas que,
de forma más directa, están padeciendo el estallido de la burbuja
inmobiliaria combinada con la actual crisis económica y las práxis
no especialmente éticas de determinadas entidades financieras. El
objetivo de la medida es garantizar el acceso a los recursos lega-

les necesarios a personas, que,
de otra manera se encuentran en
una gravísima situación de desamparo frente al enorme poder
legal de la banca.
Este asesoramiento y seguimiento del proceso se ofrecerá desde
el Servicio de Vivienda situado en
las oficinas de Plaza España,
2 y que atiende al público en
horario de 9.00 a 11.00h y a
través del teléfono 961 594
460.
En ese sentido desde el Servicio
de Vivienda del Ayuntamiento de Picanya se recomienda
que las personas afectadas

por este tipo de procesos acudan
a solicitar asesoramiento en cuanto se produzca el primer impago
de una cuota hipotecaria con el
objetivo de abordar cuanto antes
la situación y evitar que
el proceso avance sin
seguimiento.
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Cultura

Festa de
Sant Antoni

Naix PicaArts!
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carrers es plenaran d’art teatral

El

23 de març els carrers de
Picanya seran l’escenari sobre el que podrem gaudir de 6
espectacles teatrals de primer
nivell. L’acord entre l’empresa
“23 Arts” (interesada en mostrar
els seus espectacles tant a programadors professionals com a
públic en general) i l’Ajuntament
de Picanya ha permés el naixement de “PicaArts” un tast del
millor teatre de carrer.
PROGRAMA
11.30h + TUMACAT presenta:
“FLASH!!” (teatre itinerant). Inici:
Pl. Espanya (Ajuntament).
12.30h EL GRAN DIMITRI presenta: “GREAT CIRCUS SHOW”
Pl. Motor de Giner (junt al Mercat Municipal).
13.30h INSOMNIA COMPANY
presenta: “L’AMAGATALL DE
SOMNIS” Carril bici – vora barranc- Av. Generalitat Valenciana
17.00h PASSABARRET presenta:
“CONVICTUS” Pèrgola Av. Sanchis
Guarner (darrere Ajuntament)

18.00h MUMUSIC CIRCUS presenta “RODA, mon” Pl. País Valencià
19.00h BORJA YTUQUEPINTAS
presenta: “SUEÑOS DE ARENA”
Centre Cultural. Entrada lliure.
Aforament limitat.
Teniu tota la informació al web
municipal: www.picanya.org

Flash!! de +Tumacat

Actuació del Grup de
Danses Realenc

Èxit de la temporada
de folklore
La primera edició ha portat al
nostre poble grups molt destacats

Des

del 27 d’Octubre, i
durant una vetllada al mes, la 1a Temporada de
folklore valencià de Picanya ha
portat fins a l’escenari del Centre Cultural a alguns dels grups
més representatius del Folklore
valencià. Aquesta nova iniciativa
cultural organitzada pel Grup de
danses Realenc, amb el suport
de l’Ajuntament de Picanya, ha
volgut animar l’escena del Folklore de la nostra comunitat.
Així han passat per Picanya els
grups: Escola de danses de Xàtiva, Grup de danses Alimara,
Grup de danses de Moncada, El
Forcat grup de danses, Les Folies
de Carcaixent, Cardaors de Bocairent, El Bolero de l’Alcúdia i Grup
de danses Realenc.

Les motivacions per a organitzar
un event d’aquest tipus són diverses, però potser siga la fonamental la intenció de donar a conéixer,
al nostre poble i a les persones interessades que vullguen acostarse als espectacles, el treball que
realitzen alguns dels millors grups
de la nostra comunitat i, al mateix
temps, dinamitzar el folklore tradicional valencià.
La 1a temporada ha resultat tot
un èxit per l’assistència de públic i per la qualitat de les actuacions que hem pogut vore i, per
aquestes raons, el Grup de danses Realenc ja està plantejant-se
la possibilitat de donar-li continuitat al projecte amb una nova
programació per la tardor/hivern
de 2013/2014.

www.

www.jlfpicanya.org

Actuació del Cor infantil
de la Unió Musical

El Festival Solidari
plena el Centre

Tres dies d’actuacions culturals a
benefici de Cáritas Picanya

El

cap de setmana del 21,
22 i 23 de desembre el
Centre Cultural acollí el tradicional Festival Solidari organitzat per
Càritas Parroquial i amb el suport
de l’Ajuntament de Picanya.
Així el divendres 21, vam poder
gaudir de les actuacions del Cor
de Veus Blanques i Cor d’Adults
de la Unió Musical. El dissabte 22
fou el torn per la Banda Infantil i
la Banda de la Unió Musical de Picanya que van oferir unes actuacions divertides i amb participació del públic. El diumenge 23 fou
el temps del ball i el folklore amb
les actuacions de l’Escola Mu-
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nicipal de danses, el grup de Tabal i Dolçaina, el grup de danses
Carrasca, la Rondalla Faitanar, el
grup de Danses Realenc i va cloure la vesprada el grup de Ballet
amb un espectacle molt variat.
Esforç solidari
L’entrada conjunta per als tres
festivals era de 3 euros i en totes
tres actuacions la sala va penjar
el cartell de localitats exhaurides.
El fons aconseguits van anar destinats a donar suport al treball de
Càritas Parroquial que en aquests
moments està atenent a vora 70
famílies del nostre poble, una tasca més que important.

Cristina Navarro i Maria Tordera en
l’emocionant moment de la seua exaltació

Cristina i Maria,
Falleres Majors ‘13

Ja

estem molt a prop de les
Falles 2013. Unes festes
que segur seran especialment
inoblidables per a Cristina Navarro i Maria Tordera, les Falleres Majors del nostre poble per
a aquest any 2013 des de que el
17 de novembre tinguera lloc el
solemne i emocionant acte de
l’Exaltació.
Falles 2013
Principals actes:
23/02: Cridà, 19.00h, Pl. País Valencià.
02/03: 18.00h, Cavalcada Ninot.
08/03: Inauguració EXPOSICIÓ
NINOT INDULTAT
15/03: Plantà
16/03: 20.00h Lliurament Premis
18/03: Ofrena de flors
19/03: Cremà

Visita

Visita de la
Fallera Major de
València

Tot i la seua atapeïda agenda la
Fallera Major de València 2013,
Begoña Jiménez, també va voler estar present a l’exaltació de
les Falleres Majors de Picanya i
desitjar-les el millor.

El

carrer ample fou, el diumenge 13 de gener, de
nou l’esceneri de la tradicional
benedicció dels animals amb motiu de la festivitat de Sant Antoni,
Sant conegut popularment com
a “Sant Antoni del porquet” protector dels animals.
Aquesta festa que durant anys
estigué perduda al nostre poble
fou recuperada pels membres de
la comissió de Sant Antoni fa uns
anys i des d’aleshores ha anat
creixent any rere any en quant a
vistositat i participació.

Dolors Garcia
guanya el 32
premi Enric Valor

El

dissabte 15 de desembre
de 2012 el Centre Cultural
de Picanya va acollir l’acte de lliurament del 32 Premi de Narrativa
Juvenil Enric Valor que cada any
convoquen Edicions del Bullent i
l’Ajuntament de Picanya.
En aquesta edició, a la qual s’han
presentat 25 obres, el Premi ha
recaigut en una autora gironina
amb una consolidada trajectòria
literària: Dolors Garcia i Cornellà.
L’obra premiada ha estat “Vida,
obra i secrets d’Helena Mascort”.
L’acte comptà amb una extensa
representació del món cultural de la nostra comarca i acollí
l’actuació del cantautor Bertomeu, que va interpretar algunes
cançons del seu darrer treball
“7 d’Estellés”.

En breu...
- 8 i 9 de Febrer 19.30h Audició
d’acordió, Cafeteria Centre Cultural, Vicent Muñoz presenta
“La tornada de l’acordió”
- 9 de Febrer “Jazzeando con bebés” activitat organitzada per
l’Assoc. Menuda Criança
- 16 de Febrer 27é Aplec de Dansà
- 17 de Febrer “Picanya Balla x un
Món Solidari” 18.30h Centre
Cultural
- 20 i 27 de Febrer Concerts didàctics de la Unió Musical de Picanya al Centre Cultural.
- 22 de Febrer 18.00h Biblioteca
Presentació del llibre: “Eduardo
Boscá Casanoves (1843-1924),
un darwinista valenciano”,
- 28 de Febrer Inauguració de
l’exposició ART AL CARRER
- 1 de Març Concert Extraordinari
Unió Musical al Centre Cultural
- 6 de Març Centre Cultural, 17.30h
Pel·lícula “CRIADAS Y SEÑORAS”
Amplieu aquestes informacions al
web municipal: www.picanya.org
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Noves tecnologies

Estalvi gràcies a la
gestió electrònica

La despesa en consumibles i
paper baixa en un 85%

L’

any 2012 l’Ajuntament de Picanya ha continuat avançant
en el procés d’implantació de
processos electrònics de gestió.
Una aposta que, a dia d’avui ja
està començant a donar resultats
molt importants.
Finalitzat 2012 l’estalvi en consumibles (paper i tòner, per exemple) s’ha reduït un 82% de 2011
a 2012, (tot i passant de 12.000
€ de 2011 als aproximadament
2.800€ de l’any passat). La gestió documental electrònica dels
procediments ha fet que s’haja
reduït dràsticament el nombre
de pàgines que ixen de les impressores de les dependències
municipals.
Així, a dia d’avui els regidors i
regidores poden consultar resolucions, actes de plens (i la seua
documentació associada), des
de la seua casa via web, la qual
cosa permet un estalvi de paper
important, a més d’atorgar transparència total al procés.

Estalvi també de temps
Aquest nou model de gestió
electrònica també permet un
important estalvi de temps tant
a l’Ajuntament com als usuaris.
L’estalvi mitjà en dies, en la gestió
per via electrònica de qualsevol
tràmit, se situa entre el 20% i el
85% segons tràmits.
Un exemple podríem trobar-ho
en la tramitació de les llicències
per a obres menors que es tramitaven en 2007 en 27 dies de mitjana. Amb l’entrada de la gestió
electrònica la mitjana de resolució d’aquest tipus d’expedients se
situa en 3 dies.
En l’actualitat són ja 46 els expedients que es desenvolupen
íntegrament en aquest format
amb signatura electrònica des
de l’obertura de l’expedient fins
a la resolució i la intenció de
l’Ajuntament és continuar treballant per a ampliar aquesta xifra
fins arribar a tots els expedients
administratius.

Ja pots dur Picanya
al teu mòbil

L’Ajuntament publica una APP que ofereix
nous serveis, informació i atenció directa
Nous serveis mòbils

Avisos per a vehicles
a la via pública
Aquest servei permet enviar un
missatge en cas que el vehicle
vaja a ser retirat per la grua o en
altres casos com ara vidres trencats, llums enceses, canvi mensual
d’estacionament etc... En cas de
retirada per grua l’usuari disposarà
d’uns 20 minuts (excepte en cas
d’emergència) per a moure el seu
vehicle, passat eixe temps es procedirà a la retirada.
En cap cas aquest servei evitarà
les sancions corresponents en cas
d’infraccions de trànsit.
Per a disposar del servei caldrà donar d’alta la matrícula del vehicle a
través del formulari al que s’accedix
des de la icona corresponent.
L’usuari pot configurar el telèfon
per i escoltar un senyal sonor en
rebre un avís.

Un

estudi de Google, presentat al marc del Mobile Work Congress de Barcelona, reflexa que Espanya és el segon país del món amb un major
índex de penetració dels anomenats telèfons intel·ligents o
“smartphones” amb un percentatge que s’acosta al 50% dels
aparells. Si sumem a aquesta
dada la ja coneguda de que
al nostre país (des de 2006) hi
ha més línies de teléfon mòbil que habitants, el resultat
és que el mòbil, principalment
l’smartphone, és, sens dubte
l’eina comunicativa més important d’aquests temps.
Servei pioner
Amb aquestes dades sobre la
taula l’Ajuntament de Picanya
ha decidit la publicació d’una
APP (aplicació per a telèfon mòbil) gratuïta que suma nous serveis a la ciutadania a serveis ja
coneguts però que s’optimitzen
per a aquest suport i, finalment,
també obri una nova línia de
comunicació i atenció
directa a les

persones. Una aposta pionera i
novedosa (cap altre ajuntament
de les nostres rodalies l’ofereix)
que tracta de nou, d’acostar
l’Ajuntament i veïns i veïnes.
Picanya al mòbil
Notícies actualitzades al moment, agenda d’activitats, guia
d’instal·lacions, previsió meteorològica, inscripcions a activitats i reserva d’instal·lacions,
accés a continguts multimèdia
(vídeos i fotografies) i les xarxes
socials municipals... i finalment
els ja esmentats serveis mòbils completen l’aplicació que
d’aquesta manera ofereix un
accés quasi integral a la vida del
nostre poble.
Estalvi
Aquesta eina, a més, suposarà a
mig termini (superada la despesa inicial de desenvolupament)
un estalvi econòmic perquè fa
servir canals de comunicació
gratuïts (misatges “push” en
lloc de SMS per exemple) i permetrà estalviar la
publicació dels
documents en
paper.
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Ús de l’espai web municipal
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Rècord de visites
per al web municipal

L’espai municipal superà per primera
vegada les 100.000 visites a l’any

La

plana web de l’Ajuntament de Picanya ha superat per primera vegada les
100.000 visites a l’any. Durant
2012 foren 110.534 les visites
rebudes per www.picanya.org i
vora 385.000 les pàgines consultades. De fet, desembre de l’any
passat ha estat el mes rècord en
quan a visites amb 13.379 una
xifra mai assolida per l’espai municipal.
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Comunicació d’incidències
a la via pública
Aquest servei permet comunicar a
l’Ajuntament qualsevol incidència als nostres carrers, places,
jardins... es pot informar de qualsevol deficiència que es considere
que ha de ser subsanada.
Es pot, a més, adjuntar
fotografies i geolocalitzar
les deficiències per tal
d’identificar de la millor
manera la deficiència.

Picanya TV, allò més vist
En quant a la zona més visitada
pels internautes aquest és l’espai
dedicat a la informació que conté tant el servei de notícies com
les galeries d’imatges i la webTV
local PicanyaTV. Aquest darrer
servei, amb més de 42.500 pàgines vistes, se situa com l’apartat
més visitat del web municipal.
De fet, en un sol dia s’han arribat a veure més de 800 vídeos.

Avisos
L’Ajuntament enviarà per mitjà
d’este servei de missatgeria push
avisos concrets amb informacions
com ara talls de llum o aigua.
Canvis en el trànsit de vehicles.
Canvis de programacions (actes
culturals, esportius, etc...).

Descarrega-la
ara!
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Desenvolupament
Actuació del contacontes
Llorenç Jiménez
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El Xicotet Comerç
animà els Nadals
Un

any més i amb l’arribada
dels Nadals l’Associació
del Xicotet Comerç de Picanya
amb el suport de l’Ajuntament
volgueren organitzar tot un seguit d’actes per a animar aquestes Festes.
El ventall d’activitats organitzades fou molt extens i així l’oferta
va anar des dels jocs unflables
a les zones comercials de Tenor
Salvador Alejos i Sant Joan Baptista a la dansa contemporània
amb una representació de l’obra
“L’Amagatall” a càrrec de la companyia La Coja Dansa. Fins arribar al dijous 27 quan el Centre
Cultural va acollir l’actuació del

contacontes Llorenç Jiménez
amb un espectacle en el que va
oferir la seua particular barreja
d’humor, contarelles, cançons,
llibres i jocs, en un acte en
el que també l’Associació del
Xicoetet Comerç procedí al
sorteig dels sis premis de 100
euros per a compres a les botiges del nostre poble. També es
va realitzar al lliurament dels
premis d’escaparatisme 2012.
Finalment la Coral de la Unió
Musical cantà Nadales pels
carrers del nostre poble i la
projecció de la pel·lícula Rio
posà el punt i final al programa
d’activitats.

Comunicado

Javier a la passada Mostra del
Xicotet Comerç de Picanya

“Mar de Plata” guanya el
4t Concurs d’Aparadorisme

L

’Ajuntament de Picanya per mitjà de l’Agència AFIC convocà, tot i coincidint amb el
període dels Nadals, la 4a edició del Concurs
d’Aparadorisme per al xicotet comerç. En esta
edició els guanyadors foren:
1r Premi: “Mar de Plata” per l’elegància del
conjunt proposat.
2n Premi: “Centre de Bellesa Paulina”
per l’originalitat de la idea proposada i
l’aprofitament màxim de l’aparador.
3r Premi: “JP Fotografia” per la composició,
la barreja d’elements i la presentació del producte.
El jurat també va voler destacar l’evident millora del nivell mitjà dels treballs proposats i
el bon treball del nostre comerç.

Una primera empresa
ja ha eixit del centre per a
continuar creixent

Fa

poc més d’un any a l’Alqueria de Moret l’Ajuntament de Picanya ficava en marxa el Centre
Empresarial. Una iniciativa que posava a l’abast de les
persones emprenedores, amb una idea de negoci, una
sèrie d’instal·lacions (despatxos, sala de reunions...) i
de serveis (assessorament i suport, mitjans tecnològics)
amb l’objectiu de promoure la creació d’empreses especialment per part de persones joves del nostre municipi.
Cas d’èxit
En un primer moment foren dues empreses creades i
ara, un any després, una d’elles ja ha marxat del Centre per a instal·lar-se en altres dependències a la ciutat
de València i poder continuar creixent. Així la iniciativa del jove emprenedor Javier Gardell Visiedo, veí de
Picanya, dedicada a l’ensenyament d’idiomes (especialment xinés mandarí) ha aconseguit tirar endavant
el seu projecte d’empresa i ara ja continua el seu camí
en solitari.

Educació

Inauguración de la Portes obertes a
nueva sede del
l’escola infantil
Partido Popular
municipal

Cursos formatius
a l’Alqueria de
Moret

Picanya i Polònia
unides en la
prevenció

Claudio guanya
el Premi extraordinari d’ESO

pasado 12 de abril de 2012
se inauguró la nueva sede
del Partido Popular de Picanya.
Esta situada en la calle de Torrent,
num. 26 de nuestra población. A
este acto asistimos afiliados y
simpatizantes del Partido Popular
y numerosos vecinos de Picanya,
y contamos con la presencia y
apoyo del Presidente de la Generalitat Alberto Fabra, y otros
destacados miembros del Partido
Popular de la Comunidad Valenciana.
Es nuestra intención que la nueva
sede sea un elemento que ayude
a facilitar y mejorar la comunicación entre los vecinos y sus representantes en el Ayuntamiento, y
para ello hemos establecido un
horario de atención al público los
martes y viernes de 19 a 21 horas.
En dicho horario siempre podrán encontrar algún concejal
del Partido Popular para atender
los asuntos que deseen plantear,
dando traslado al Ayuntamiento
de los que corresponda.
Al mismo tiempo queremos comunicar que disponemos de un
blog en el que vamos informando de nuestras actividades en
el Partido y el Ayuntamiento.
Animamos a todos los vecinos a
participar en el blog expresando
libremente sus comentarios y
opiniones. La dirección es: www.
ppppicanya.blogspot.com
Remitido por el PP de Picanya

Centre de Desenvolupament Local Alqueria de
Moret de l’Ajuntament de Picanya continua amb la seua oferta
de cursos formatius adreçats a
aquelles persones que desitgen
millorar el seu currículum, tant
ocupades com en atur.

Ajuntament de Picanya ha
obtingut l’aprovació d’un
projecte Comenius Regio que
sota el títol de “Educació per
a la salut en el que concerneix
a addiccions” permetrà la realització de tallers i concursos
entre l’alumnat de l’IES Enric
Valor, amb especial referència a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

l’IES Enric Valor de Picanya
estan d’enhorabona. Celebren l’èxit del jove picanyer
Claudio Vidal Pedrós, un alumne del centre que acaba de ferse amb el “Premi Extraordinari
al rendiment acadèmic en Educació Secundària Obligatòria”
del curs 2011-2012 concedit
per la Conselleria d’Educació de
la Generalitat Valenciana.

El
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L

’escola infantil municipal “La
Mandarina” obri el període de
matrícula pera l’alumnat del proper curs 2013-2014.
L’escola arrancarà el procés amb
una Jornada de Portes Obertes
que tindrà lloc el proper dissabte
23 de febrer de 10.30 a 13.30h
en la que, al llarg de tot el matí
s’oferiran visites al centre per als
adults i tallers per a menuts i menudes.
Aquesta jornada de Portes Obertes, serà el punt d’eixida als processos de preinscripció i matrícula. El mateix dissabte tindrà lloc
una Sessió Informativa a partir
de les 11.30 hores on s’explicarà
amb detall, el projecte educatiu
de l’escola, com es duran a terme
els processos de preinscripció i
matriculació, etc.
Al termini de la sessió informativa les famílies que ho desitgen
podran agafar el sobre de preinscripció i la data per lliurar-ho.
Per a mes informació podeu dirigir-vos a l’escola, tot i telefonant
al 96 159 42 95.
Premis
L’any 2012 es tancà amb una bona
collita de premis per l’Escola Infantil Municipal “La Mandarina”
de Picanya. Així, l’empresa Ninos,
gestora de l’escola va aconseguir
el premi “Empresa Cooperativa
2012” i també el “Premi a la Gestió Innovadora 2012”. Dos importants reconeixements.

El

Ús de carretons elevadors
El primer curs (del que es fan 4
edicions) permet al seu alumnat
obtindre l’acreditació oficial per
a l’ús professional de carretons
elevadors tant frontals com retràctils.
Idiomes a l’entorn professional
La segona opció, són tres cursos
d’idiomes (anglés iniciació i mitjà
i alemany iniciació) especialment
adreçats a aquelles persones que
desitgen millorar les seues competències en aquests idiomes a
l’entorn laboral.
Els cursos són trimestrals, tenen
un preu de 60 euros i la inscripció està oberta al Servei DIGA’M
de l’Ajuntament del 25 de gener
al 15 de febrer. Informació completa (horaris, dies etc...) al web
municipal.

L’

Projecte bilateral
Aquest és un projecte bilateral, entre el nostre consistori i
l’Ajuntament de Tarnobrzeg, a
Polònia. Per part de Picanya, a
més de l’Ajuntament, participen
l’IES Enric Valor i l’associació IMPADES.
Durant el projecte es treballarà
amb l’alumnat de l’IES Enric Valor per a educar-los sobre les
addiccions i com evitar-les.
Durant els dos anys que dura
aquesta associació, es realitzaran diferents encontres per a
posar en comú els resultats dels
treballs realitzats en ambdós
països i intercanviar idees i valoracions que puguen optimitzar els resultats finals.

A

Mitjana de 10
Un premi que reconeix la immillorable trajectòria de Claudio
durant l’ESO que ha aconseguit
completar aquest cicle formatiu
amb una mitjana de 10, l’única
que permet assolir aquest reconeixement.
Des de l’IES Enric Valor, tant el
director Vicent Gil com Olga
Molina, també de l’equip directiu, volen destacar la importància d’un premi que en aquest
curs sols ha recogut als alumnes
que, com Claudio, han aconseguit el 10 absolut, mentre que
en altres anys s’havia reconegut
a alumnes amb mitjanes que estaven prop d’aquesta xifra.
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propietaris continua sent OBLIGATÒRIA a tot
el nucli urbà
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El Barranc a la nit
del 28 de setembre

Ja estan obertes
La força de la pluja desafià les cinc zones
el clavegueram al setembre d’esplai per a gossos
El 28 de setembre el nostre poble suportà pluges
de més de 150 litres en tan sols 90 minuts

El

divendres 28 de setembre
el nostre poble va patir un
nou episodi de gota freda. Un fenómen atmosfèric especialment
virulent que va afectar a tot el sudest espanyol i que, malauradament va causar, fins i tot, morts a
zones del sudest peninsular.
A la comarca de l’Horta Sud
aquesta forta tempesta va ocasionar tot un allau de problemes
amb carreteres tallades, inundacions, desperfectes de tot tipus...
i tot i deixant al seu pas cotxes
inutilitzats, carrers amb metres
d’aigua, etc...

Pluja rècord
Al nostre poble vam rebre pluges
que van superar els 154 litres per
metre quadrat en tan sols una
hora i mitja, un xifra molt significativa si la comparem amb els
477 litres caiguts durant tot l’any
2011. De fet la pluja d’aquest dia
es pot considerar històrica donat
que hem de remuntar-se a l’any
2007 per a trobar més aigua en
un mes de setembre (215 lts. en
TOT el mes) o a l’any 2009 amb
una pluja total de 290 lts. durant
tot el mes amb un màxim de 100
litres en un dia.

Resistir la tempesta
Tot un desafiament per al nostre
clavegueram i el nostres serveis
públics que, afortunament van
poder fer front a aquest autèntic
allau d’aigua tot i que, malauradament, també van haver baixos
que es van veure afectats i arbres
que no van poder suportar els
vents de més de 80 km/h que van
arribar a bufar.
Les imatges del barranc, pocs minuts després de parar de ploure,
parlen clarament de la quantitat
d’aigua caiguda i la duresa de la
tempesta.

Persones Majors

Actividades para las Personas
Mayores de enero a junio
El

Departamento de Servicios
Sociales municipales ha
puesto en marcha una serie de actividades destinadas a dinamizar
y mantener activas a las Personas
Mayores de nuestro municipio
con talleres, deportes, cultura...
ENERO
Taller lectura: Reunión del grupo
“amig@s de la literatura” para hacer el comentario del libro “El rayo
dormido” de Carmen Amoraga.
Día: 23 de enero
Taller: Fet a mà, PATCHWORK
Se enseñará la técnica “log cabin”
para confeccionar con ella un alfiletero.
Duración del taller: Días 29 de
enero y 12 y 26 de febrero.
FEBRERO
Taller de entrenamiento de la
memoria. Se impartirá este taller
para aprender a utilizar estrategias que compensen los efectos
de los trastornos de la memoria.
Taller: Fet a mà, PATCHWORK
Se realizará el tutorial de una colcha “Samper quilt”
Duración del taller: los martes alternos entre los meses de enero
a junio.
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MARZO
Recreo cross de la dona.
El viernes día 1 de marzo a las
17’00h
Encuentro comarcal.
El día 12 de marzo, encuentro comarcal en Picanya.

Charla sobre nuevas tecnologías en el Centro de Mayores

ABRIL
Taller entrenamiento de la memoria. Se impartirá este taller para
aprender a utilizar estrategias
que compensen los efectos de los
trastornos de la memoria.
Días: 12, 19 y 26 de abril. Los días
3, 10, 17 y 24 de mayo.
Taller de manualidades para el
Rastro Solidario.
Lugar: Centre de Persones Majors.
MAYO
Exposición “Fet a mà”
Las personas mayores que han
participado en los talleres de ma-

Les àrees de joc infantil han sigut senyalitzades com a zones prohibides per a gossos

Des

de finals de 2012
ja estan obertes al
nostre poble cinc zones d’esplai
per a gossos. Una iniciativa amb
la que l’Ajuntament ha volgut
recollir la sol·licitud d’un grup
de veïns propietaris d’aquests
animals que van expressar al
consistori la necessitat de disposar d’uns espais on els gossos pugueren estar solts, donat
que la normativa actual, els animals han d’anar lligats sempre a
l’espai públic.
No són “pipi-cans”
En cap moment ha estat en la
voluntat ni dels promotors de
la idea i de l’Ajuntament la creació de “pipi-cans” i així, tant a

nualidades exponen los trabajos
realizados en los cursos.
Taller de lectura: Reunión del grupo “amig@s de la literatura” para
hacer el comentario de la novela
“El trabajo de los libros” de Begoña Valero.
Día: 15 de mayo
Rastro Solidari: Participación de
las personas mayores en la 19ª
edición del Rastro Solidari.
Día: 26 de mayo
JUNIO
Cames fora: Realizaremos una caminata por el carril bici de Picanya.
Día: 5 de junio
Charla: “Prevención de incendios
en el hogar” impartida por Tasio
Bodi del Consorcio de Bomberos.
Día: 14 de junio.
También durante estos meses se
mantinen los Cursos de gimnasia
de mantenimiento, talleres de
pintura sobre tela y patchwork,
sesiones de baile y cursos en la
piscina cubierta municipal.
Información completa disponible a través de las oficinas municipales y en el web del Ayuntamiento: www.picanya.org.

aquests espais com a tota la resta del nucli urbà és obligatòria
la retirada dels excrements per
part dels propietaris de gossos.
Cosa que es fa en la gran majoria
de casos però que, malauradament, encara no està generalitzat i determinats comportament
absolutament incívics, deterioren la imatge d’una majoria que
sí es comporta de forma responsable.
Zones restringides
Al mateix temps també s’han
marcat com a zones prohibides
als gossos els espais amb jocs
infantils sobre els que s’han de
mantindre unes majors condicions d’higiene.

Parc de la Farola

Zona Rotonda Eines

Zona Estació Metro

Zona C/ Alqueria Mangarrota

Zona Av. 9 d’octubre

Campanya informativa
de la Policia Local

En

les pròximes setmanes està previst per
part de la Policia Local de Picanya encetar
una campanya informativa adreçada als propietaris de gossos en la que se’ls recordarà les obligacions que suposa tindre un d’aquests animals
i se’ls lliurarà una xicoteta guia publicada per
l’Ajuntament a fi de fer compatibles, a l’espai
públic, tant els drets dels propietaris de gossos
com els de les persones sense gos.
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Eixida de la 20a
Quarta i Mitja Marató

La Quarta i Mitja celebra els 20 anys
amb un nou rècord de participació
La inscripció arribà als 2.521 atletes

20

anys són, sens dubte,
motiu de celebració i
els atletes populars de la Comunitat Valenciana (i d’altres
comunitats espanyoles o fins i
tot arribats de l’estranger) així
ho van entendre i respongueren amb una inscripció rècord a
la crida de la 20a Quarta i Mitja
Marató Picanya-Paiporta.
Una prova especial que fa
de la dualitat la seua senya
d’identitat. Doble, perquè doble
és el recorregut amb una cursa
de 21km i una de 10’5km que
se celebren en una mateixa matinal. Doblementent doble, perquè són dues les poblacions organitzadores: Picanya i Paiporta
i, finalment, triplemenent doble
perquè ja ha arribat a les dues
dècades de vida.
En aquesta vintena edició l’organització estigué a càrrec del
club d’Atletisme Camesllargues
de Picanya i el club Atletisme
Paiporta tot i comptant amb el
suport dels Ajuntaments de Picanya i Paiporta.

L’oratge també es va voler sumar
a la celebració i amb una climatologia molt benigna i adecuada
per a la cursa a peu a les 10.00
del matí, puntualment, els i les
atletes participants en la Mitja
Marató van prendre l’eixida en
escoltar el tret d’eixida disparat enguany per la regidora de
l’Ajuntament de Picanya Sandra
Herrero.
A les 11.30h els atletes de la
Quarta també van sumar-se a la
festa i van prendre l’eixida per
a donar una sola volta al circuit
sobre el que ja circulaven els corredors de la Mitja Marató.
En eixe moment ja feia temps
que havia creuat la meta el
guanyador absolut de la Mitja
que fou Mario Baldoví Ferrer en
un temps d’una hora 12 minuts
i 3 segons seguit d’Alfredo Fernández i José Pascual Menero.
En dones la victòria en la mitja
fou per a Miriam Múñoz en una
hora, vint-i-set minuts i deu segons seguida per Maria José Calatayud i Merche Ábalos.

www.

Quarta
En la prova dels 10 kilòmetres i
mig la 1a posició fou per a Octavio
Sanchis amb un temps de 33 minuts i 38 segons seguit d’Agustín
Sieres i Luis Félix Martínez.
En dones la victòria fou per a
l’atleta de recorregut prestigi a
l’atletisme valencià Raquel Landín en un temps de 38 minuts
i 29 segons i la segona i tercera posicions foren per a Amelia
Martín i Natacha López.
L’acte de lliurament de trofeus,
presidits pels Alcaldes de Picanya i Paiporta i pels presidents
dels clubs d’atletisme organtizadors de la prova, van posar punt
i final a aquesta 20a Edició de la
Quarta i Mitja Marató, tota una
clàssica del calendari de curses
populars de la Comunitat Valenciana que any rere any no ha
deixat de crèixer tant en participació com en valoració per part
dels atletes populars del nostre
país que troben en la Quarta i
Mitja un magnífic escenari on
compartir la seua afició.

www.cdjpicanya.es

Eixida de la prova

www.picanyabasquet.net

Gran nivell al Segon Duatló
“Vila de Picanya”

www.

El

Bàsquet i futbol
presentaren plantilles

Al

llarg dels mesos d’octubre i novembre dos
dels clubs més nombrosos de l’esport picanyer tornaren a complir amb la tradició de presentar
als seus equips davant l’afició i, tant el Poliesportiu
per a la presentació dels equips del CD Juventud Picanya de futbol com el Pavelló per a la dels equips
del Picanya Bàsquet es van plenar un nombrós públic que va animar de valent a aquest esportistes
que, durant aquesta temporada 2012-2013 portaran el nom de Picanya per tota la geografia de la
Comunitat Valenciana.
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diumenge 3 de febrer la Penya Ciclista Tarazona i la Federació Valenciana de Triatló amb
la col·laboració de l’Ajuntament organitzaren el 2n
Duatló Vila de Picanya. Tot i que l’oratge fou un tant
complicat la prova fou tot un èxit tant pel nombre
d’inscripcions (molt superior al de la 1a edició) tant
com pel nivell dels participants, donat que aquesta
duatló és puntuable per a la Lliga de
clubs de la Comunitat Valenciana.

Nova edició del
Recreo-cross de la Dona

El

divendres 1 de març tindrà lloc la 22a edició
del Recreo-Cross de la Dona que com cada
any reunirà a centenars de dones arribades des de
diferents pobles de la nostra comarca amb la intenció de compartir una vesprada divertida amb un recorregut fins al poliesportiu on els esperarà el berenar i bona cosa de diversió. Podeu recollir els dorsals
per a participar a l’Ajuntament.

La San Silvestre diu adeu a 2012
entre rialles i disfresses

Per

segon any consecutiu centenars de picanyers i picanyers van voler acomiadar l’any correguent i amb bon
humor i van particiar a la 2a San Silvestre Picanyera celebrada
el divendres 28 de desembre amb eixida des de la Pl. del País
Valencià (novetat enguany) i organitzada pel club d’atletisme
Camesllargues amb el suport de l’Ajuntament de Picanya.
El sentit lúdic va presidir aquesta cursa de poc més de 3 kilòmetres i els participants van lluir les seues disfresses que, a més a
més, enguany tingueren premis. Els únics repartits en aquesta
cursa que fa bona la dita de que “allò important és participar”.

Participants picanyers a la
lliga comarcal de petanca

La lliga comarcal de petanca arribà
al parc de les Albízies

El

matí de divendres 18 de gener el parc de les Albízies va acollir
una nova jornada de la Competició Comarcal de petanca que
reunix als equips d’Alcàsser, Massanassa, Sedaví, Benetússer, Albal,
Catarroja i, per suposat Picanya.
Tot i que l’oratge no acompanyava en excés, diferents equips van
compartir la seua afició per aquest esport que per les seues característiques: moviments suaus, exercici a l’aire lliure... és un esport
òptim per a les persones majors que, d’aquesta manera troben una
forma d’activitat física i al mateix temps una via de socialització.
De fet, al nostre poble, és molt habitual trobar persones jugant tant
al Parc de les Albízies com al Parc Europa on es troben pistes de
petanca.
També dones
Tot i que la majoria de jugadors són homes, cada dia és més habitual trobar dones jugant i, de fet, aquesta competició que avui ha
arribat al nostre poble, és una competició mixta en la que juguen
homes i dones en la mateixa categoria en un magnífic exemple
d’integració.
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