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Más luz con  
menos gasto
Renovación de todas las bombillas 
de la iluminación pública
En estos días las calles de 

nuestro pueblo empie-
zan a cambiar de color por la no-
che. Del color “amarillo” actual 
se pasa a un nuevo color “blanco 
cálido”, un cambio que, como ya 
se puede ver en distintas calles, 
supone una mayor luminosidad. 
45% menos de consumo
Este cambio de color responde a 
la sustitución de las bombillas 
actuales por unas nuevas de ha-
logenuros metálicos cerámicos. 
Estas bombillas tienen un consu-
mo un 45% inferior a las actua-
les y está previsto que se insta-
len, de forma gradual, en todas 
las calles de nuestro municipio. 
De esta manera se conseguirá 
reducir de forma muy significati-
va la factura eléctrica municipal 
(tanto por el consumo como por 
la posibilidad de reducir la po-
tencia contratada) al tiempo que 
se aumenta la luminosidad en 
las calles. De hecho, en determi-
nadas zonas con mayor tráfico 
de vehículos (rotondas, calles 
principales...) el cambio aún será 
más significativo porque se man-
tendrán las potencias actuales 
con lo que aumentará, clara-
mente, la iluminación de la zona.

Otras mejoras
Estos trabajos de sustitución de 
bombillas (y el correspondiente 
equipo eléctrico) forman parte 
de un proyecto de mayor enver-
gadura que afecta a todo el sis-
tema de iluminación pública de 
nuestro pueblo y que también 
incluye otras mejoras muy im-
portantes.
Así, se va a proceder a la renova-
ción de los cuadros de control 
eléctrico de la red pública por 
otros más modernos y que pue-
den ser manejados a distancia.
También está prevista la renova-
ción y mejora de la iluminación 
del Polideportivo Municipal y de 
diferentes tramos del carril bici.
Otra intervención muy impor-
tante será la instalación de bra-
zos auxiliares en aquellas farolas 
que, por su altura, se sitúan por 
encima de las copas de los árbo-
les de la trama urbana generan-
do un “efecto de sombra” que, 
con esta solución, desaparecerá 
por completo. Hasta 100 farolas 
altas se mejorarán con este pro-
cedimiento.
Está previsto completar todo este 
proceso de renovación en el pri-
mer semestre de este año.

Ahorro y responsabilidad
En estos tiempos en los que de-
terminadas ciudades (por ejem-
plo Madrid o París) ya comienzan 
a padecer de forma muy contun-
dente problemas serios de conta-
minación (ambas ciudades ya 
plantean la posibilidad de prohi-
bir la circulación de determina-
dos vehículos) parece que el mo-
delo de los pueblos y ciudades 
que, como el nuestro apuestan 
por los árboles, por las zonas ver-
des, por sacar el tráfico a las ron-
das exteriores... por la responsa-
bilidad ambiental en definitiva, 
muestran el camino a seguir. A 
todo esto ha de sumarse una fir-
me apuesta por la reducción del 
consumo energético (provenien-
te en su mayoría de la quema de 
combustibles fósiles) y la apuesta 
por energías renovables. En Pi-
canya las placas solares sobre vi-
viendas y edificios públicos dejan 
claro esto último. Ahora, las nue-
vas bombillas reducirán de forma 
drástica nuestro consumo eléctri-
co y la factura a pagar, tanto la 
económica (muy importante) 
como la que paga nuestro medio 
ambiente, tal vez, aún más im-
portante.  

Mejora en el servicio de 
atención de averías
Atención directa telefónica las  
24 horas al día todos los días del año

Mantenimiento

Con el objetivo de mejorar la gestión de 
las averías en la iluminación pública el 

Ayuntamiento de Picanya ha puesto en marcha un 
teléfono de atención directa a la ciudadanía 24 ho-
ras al día y todos los días del año.
Este nuevo servicio recibirá las llamadas 
de ciudadanos y ciudadanas y evaluará la 
urgencia de la reparación para actuar en 
consecuencia y resolver la incidencia 
tan rápido como sea posible.
De esta manera se garantiza la resolución 
de las averías al alumbramiento público 
de la manera más rápida y directa.

96 154 16 15

C/ Del Sol

C/ Oriola

C/ Sant Pasqual

C/ Vicent Andrés Estellés

C/ Major
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Joves

Dos mesos d’horari  
especial per als estudiants
La Biblioteca i Centre d’Estudi obri per les nits 
de l’1 de desembre al 31 de gener

Mi casa, mi hogar
Picanya es el pueblo donde nací, donde he vivido más 

de 25 años de mis 28, donde he aprendido a ser 
persona y donde me gustaría pasar el final de mis días.
Es un lugar muy tranquilo, la frase más pronunciada entre los picanye-
ros es ”…si en Picanya nunca pasa nada” y es cierto. Es un pueblo que 
crece con el paso de los años, pero no masivamente como otras ciuda-
des de l’Horta Sud. Recuerdo cuando iba al colegio, mi colegio Ausias 
March público y de gran calidad en la enseñanza, cuando me pidieron 
hacer un trabajo sobre mi pueblo: número de habitantes: 8.732, pero 
a mi me gustaba decir ¡¡casi 9.000!! cómo si fuera un súper pueblo. Me 
siento orgullosa de él, de cómo lo cuidamos y de la gente que lo habita.
Para todos aquellos que no sepáis donde está, diré que se encuentra 
en la provincia de Valencia, muy cerquita de la capital, Valencia, y con 
un entorno de envidia. Desde hace más de 15 años, las poblaciones 
colindantes junto con Picanya vieron la necesidad de intercomunicar-
se. Siguiendo un plan de movilidad regional decidieron crear un red 
ciclista, bici-senda o carril bici como popularmente se le llama. La idea 
fue que todo el mundo pudiera utilizarla, reduciendo los vehículos a 
motor y que a su vez, fuera sostenible con el paso de los años. Hoy es 
el día en el que gracias a esa magnífica idea, ecológica y de gran apoyo 
social, los picanyeros podemos llegar a la playa utilizando transportes 
ecológicos: bici, patines, monopa-
tín, caminando…
Además Picanya cuenta con parques 
y zonas verdes bien cuidados por 
toda su superficie. Desde tranquilos 
y residenciales, hasta aquellos con 
pistas deportivas, de skate o balon-
cesto pasando por los dedicados a 
juegos infantiles o con elementos de 
gimnasia para las personas mayo-
res. Son lugares agradables donde 
los vecinos pasan las tardes al sol, 
los niños juegan y el día termina con 
la caída del sol.
Pero Picanya es un pueblo lleno de 
elementos que lo identifican. Todo 
picanyero sabe quien es la Sra. Ma-
ruja o el Tete, la plaza del pueblo es 
la misma que acoge las fiestas ma-
yores y la plaza del Ayuntamiento 
es… la plaza del Ayuntamiento. Todo 
picanyero ha sido del Ausiàs o del 
Sorolla-Baladre, rivales de toda la 
vida, pero amigos cuando se juntan en el Instituto. Los grupos de ami-
gos se juntan en la Avenida a comer pipas, los skates van a las pistas y 
los futbolistas al Poli. Todos saben los que es ”De casa en Casa” y en 
fallas eres del Puig, del Carmen o del País.
Es sin duda el lugar de los lugares, mi pueblo, del que tan orgullosa 
estoy y del que vendo allá por donde esté (ahora desde la capital del 
tango).
Y es que si pasas por Picanya quedarás enamorado de sus calles, su luz 
y su gente.

Aran Sánchez

De nou, amb l’arribada dels exàmens de ge-
ner, la Biblioteca i Centre d’Estudi de Pi-

canya ha tornat a ampliar el seu horari d’obertura 
i des del dia 1 de desembre de 2014 i fins al 31 
de gener 2015 el Centre està oferint un horari de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 
01.00h i també dissabtes de 10.30 a 13.30h i ves-

prades de 15.00 a 21.00h. D’esta manera la Biblio-
teca i Centre d’Estudis de Picanya torna a situar-
se entre les biblioteques públiques amb horari 
especial per a estudiants (sols 21 de 43 pobles, 
obrin a la nostra comarca) tot i oferint més de 250 
hores extra d’obertura en estos dos mesos previs 
als exàmens.

Des del CDL Alqueria de Moret de 
l’Ajuntament de Picanya ja està 

en marxa la 2a edició de cursos formatius 
per a obtindre la prestigiosa Certificació M.O.S. 
(Microsoft Office Specialist). A més, en esta nova 
edició el catàleg de titulacions s’amplia i la ja exis-
tent opció de certificar-se en Word 2010 ara se 
sumen les titulacions en Excel i Power Point 2010.
Quasi 100 persones, la gran majoria joves, van ma-
tricular-se, durant el curs anterior.
Acord Ajuntament de Picanya-Microsoft
Com ja vam informar, l’Ajuntament de Pi-
canya i el gegant informàtic Microsoft van 
arribar a un acord per a oferir als i les jo-
ves d’entre 16 i 30 anys del nostre municipi 
la possibilitat d’obtenir la prestigiosa Certifica-
ció M.O.S. (Microsoft Office Specialist en Word 
2010, Excel 2010 o Powerpoint 2010) de manera 
totalment gratuïta. Per a majors de 30 anys la for-
mació i titulació té un preu de 10€. Certificar-se en 
M.O.S. té, fora d’aquest programa, un cost de 60€ 
per examen i d’entre 150 o 300€ si a més es realitza 
formació, però Beca.MOS ofereix ambdues possibi-
litats de forma completament subvencionada. 

Si t’agrada el món de la muntanya (especial-
ment quan està completament blanca) ara, 

la Xarxa Joves.net a la qual pertany el nostre po-
ble, t’ofereix l’oportunitat de disfrutar de la neu 
en companyia d’altres joves. Per als dies 6, 7 i 8 
de febrer s’ha organitzat un viatge per a anar a 
esquiar a l’estació de Grand Valira-Pas de la Casa 
als Pirineus. L’allotjament es fara als apartaments 
Crest (habitacions múltiples a peu de pista) i el 
viatge inclou transport, allotjament en règim de 
mitja pensió el dissabte i allotjament i desdeju-
ni el diumenge, forfait il·limitat per als dos dies 
i assegurança. El lloguer de materials (esquís, 
snow...) o les classes d’esquí són opcionals. El 
preu total del viatge és de 159 euros. La inscripció 
s’ha de fer per mitjà del web www.joves.net 
Per a obtindre més informació 
podeu adreçar-vos al Centre 
d’Informació Jove (Biblioteca 
Municipal).

“Microsoft Office  
Specialist” en Excel 
i PowerPoint
Estes dues titulacions se sumen 
a la ja existent de Word

Escapa’t a la neu!
La xarxa joves.net organitza 
diferents viatges per a joves

Calendari dels cursos

Picanya cuenta 
con parques y zo-
nas verdes bien 
cuidados. Desde 
tranquilos y resi-
denciales, hasta 
aquellos con pis-
tas deportivas, 
los dedicados a 
juegos infantiles 
o con elementos 
de gimnasia para 
las personas ma-

yores.

Aran Sánchez
Es una joven picanyera que vive y trabaja 
en Buenos Aires (Argentina) publicó este 
texto ha unos meses en su blog: 
alegranzas.wordpress.com
dedicado a describir lugares peculiares y 
experiencias de viaje.

Dissabtes a la neu
També hi ha previstos 

dos viatges més a Javalambre 
(dissabtes 7 i 14 de febrer) i dos més a 

Valdelinares (dissabtes 21 -amb ruta de sen-
derisme opcional- i 28 de febrer). Estos viatges 
tenen un preu de 16 euros i inclouen transport i 
assegurança mèdica. Si es vol practicar l’esquí cal 
consultar amb els organitzadors donat que estos 
viatges a la muntanya aragonés, tot i que sí per-
meten l’opció d’anar a esquiar, tenen un caire més 
lúdic i de disfrutar de la muntanya i la neu en la 
millor companyia.

Sala d’Estudi de la Biblioteca en 
horari especial per a estudiants
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Se trata de un Plan Conjunto entre Ayuntamiento, 
Diputación y Generalitat Valenciana

El plan municipal Ocupa’t ofrece ayudas de 
1.200 euros para la contratación de personas 
en situación de desempleo

El Plan de Ocupación  
permite la contratación de 
11 personas desempleadas

Concedidas 19 ayudas para 
la contratación y puesta en 
marcha de nuevas empresas

Baixada del tipus de 
l’impost de béns inmobles 

OcupacióEconomia

El Tribunal de Cuentas del Gobierno de España dio por correc-
tamente presentados los datos económicos del Ayuntamien-

to de Picanya el pasado 25 de noviembre. Estos datos reflejan la 
Cuenta General del Ayuntamiento, aprobada sin ningún voto en 
contra por el Pleno Municipal en el 
mes de septiembre. Finalizado el año, 
las cuentas municipales arrojan unos 
datos que indican que la deuda viva 
de este consistorio se ha reducido en 
dos millones de euros en los últimos 
tres años, situándose en este final 
de 2014 en algo más de 6 millones y 
medio. Una cifra que arroja una deu-
da media por habitante de 600 euros 
claramente inferior a la media de los 
ayuntamientos en España (situada al-
rededor de los 750). 
Reducción del plazo de pago a proveedores
En este 2014 el Ayuntamiento también ha conseguido reducir el 
plazo de pago a proveedores que en este momento se sitúa en poco 
más de 20 días, es decir, 7 por bajo de la media y diez días inferios 
al plazo establecido por ley y que es de 30 días.  

El Ple de l’Ajuntament de Picanya ha decidit rebaixar el tipus im-
possitiu de l’Impost de Bens Inmobles (la coneguda popular-

ment com a “contribució”) que, d’esta manera, passa del 0’64% que 
es va aplicar al 2014 al 0’60% per a este any 2015. Amb esta rebaixa 
es pal·lia una part de la pujada que genera l’augment de la base 
imposable per la revisió cadastral de 2009 i s’evita un increment sig-
nificatiu de la quantitat a pagar pels propietaris d’inmobles urbans. 
Fraccionar o ajornar el pagament
L’Ajuntament ofereix, a més, la possibilitat de fraccionar o, fins i tot, 
d’ajornar el pagament de l’IBI en cas de situacions de desocupació 
de llarga durada  per tal d’ajudar a les famílies i persones en condi-
cions més complicades.

El Ayuntamiento  
reduce su deuda por 
tercer año consecutivo
El plazo de pago a proveedores baja hasta 
los 20 días (10 menos de lo que marca la ley)

El Tribunal de 
Cuentas dio por 
correctamente 
presentados los 
datos económi-
cos del Ayunta-
miento el 25 de 

noviembre

En los últimos meses el 
Ayuntamiento de Pi-

canya ha contratado  a 11 per-
sonas a través del Plan Conjunto 
de las Administraciones Públicas 
Valencianas correspondiente al 
año 2014.
Este programa está cofinancia-
do a partes iguales por el Ayun-
tamiento de Picanya, la Diputa-
ción Provincial de Valencia y la 
Generalitat Valenciana.
Selección a través del SERVEF
Las personas contratadas han 
sido previamente seleccionadas 
por la Oficina del SERVEF entre 

aquellas personas de nuestro 
municipio que pertenecen a los 
colectivos objetivo de esta con-
vocatoria y que son parados/
paradas de larga duración, ma-
yores de 45 años y jóvenes me-
nores de 25 años.
Los puestos de trabajo cubiertos 
en esta ocación han sido: 4 peo-
nes y 4 oficiales de la construc-
ción, 2 auxiliares de biblioteca y 
1 auxiliar de servicios de proxi-
midad que se han incorporado 
a los diferentes departamentos 
municipales para desarrollar su 
trabajo.

Prioridad
La actual situación de muy ele-
vadas tasas de desempleo en la 
que se encuentra nuestro país 
hace que una de las la priorida-
des del Ayuntamiento de Pican-
ya sea tratar de mejorar, en la 
medidad posible,  la difícil situa-
ción de las personas desocupa-
das. En ese sentido se intentan 
aprovechar todas las oportuni-
dades que las administraciones 
ofrecen para facilitar la inser-
ción en el mercado laboral de 
las personas desempleadas de 
nuestra población.

Otra de las iniciati-
vas puestas en 

marcha por el Ayuntamiento 
de Picanya para promover la 
creación de empleo ha sido el 
Plan Municipal Ocupa’t. Este 
plan preveía la concesión de 
ayudas de hasta 1.200 euros a 
aquellas empresas que contra-
taran personas en situación de 
desempleo en nuestro munici-
pio y también ayudas de igual 
cuantía a aquellas personas in-
teresadas en poner en marcha 
proyectos emprendedores de 
creación de empresas o peque-
ños negocios. 
Concedidas 19 ayudas
Una vez finalizado el proceso 
de baremación de las solicitu-
des presentadas el resultado 
final ha sido que se han conce-
dido un total de 19 ayudas por 
un importe de 22.800 euros. En 
total han sido ocho las empre-
sas beneficiarias que han trami-
tado un total de diez contratos 
a personas desempleadas. En 
la vía de las iniciativas empren-

dedoras han sido 9 los proyec-
tos que han recibido el apoyo 
del plan municipal “Ocupa’t” 
con un total de 5 hombres y 4 
mujeres que, de esta manera, 
han podido poner en marcha 
su propio negocio.
Apoyo y asesoramiento
Cabe destacar que, además de 
la ayudad económica directa, 
las iniciativas emprendedoras 
contarán con el apoyo del Cen-
tro de Desarrollo Local “Alque-
ria de Moret” del Ayuntamien-
to de Picanya que también 
presta el servicio de asesora-
miento en la puesta en marcha  
y desarrollo de nuevos proyec-
tos empresariales. Un servicio 
gratuito y permanente que ya 
ha permitido el nacimiento y 
crecimiento de diversas em-
presas en estos últimos años 
alguna de las cuales, incluso, 
han situado sus primeras ofi-
cinas en el Centro Empresarial 
situado en la propia alquería de 
Moret.

Evolución de la deuda municipal 2012-2014

L’empresa “Tot Animació” 
amb la col·laboració de 

l’Ajuntament organitza una nova 
edició del curs per a l’obtenció 
del títol oficial de monitor/a de 
temps lliure infantil i juvenil.  
Els primers 10 inscrits (empa-
dronats a Picanya), tindran una 
subvenció de 30 € sobre el preu 
total del curs.
OBJECTIUS DEL CURS 
- Obtindre una titulació oficial.
- Obtindre una noció general so-

bre el concepte de l’Animació 
Sociocultural.

- Obrir una via professional amb 
perspectives de futur.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS:
- Del 31 de Gener al 29 de Març.
- 250 Hores: 125 h Teòriques + 

125 h Pràctiques.
- Homologat per l’IVAJ - Generali-

tat Jove.
- Possibilitat de realitzar pràcti-

ques professionals en finalitzar 
la formació

- Preu del curs: 160€
REQUISITS D’ACCÉS
Tindre 18 anys complits al finalit-
zar el curs.
Informació completa: 
www.picanya.org

Nova edició del  
curs de monitor/a  
de temps lliure
Permet obtindre la titolació 
oficial de la G. Valenciana

La contratación de dos jóvenes ha  
permitido ampliar los servicios de la  
Biblioteca y Centro de Estudio
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Mayores Tradicions

Activitat formativa per a  
majors a l’Alqueria de Moret

Als mesos d’octubre i no-
vembre el Centre de 

Desenvolupament Local “Alque-
ria de Moret” va acollir una nova 
edició del curs d’iniciació a la in-
formàtica adreçat a persones ma-
jors de 50 anys. En esta edició han 
estat 26 les persones que han for-
mat part d’este curs dividit en dos 

grups i destinat a fer una primera 
aproximació a l’ús de la informàti-
ca, internet, correu electrònic...
Formació permanent
Este curs forma part d’un progra-
ma més extens que l’Ajuntament 
de Picanya desenvolupa amb la 
col·laboració de l’Associació Jo-
vesolides amb l’objectiu de for-

mar a les persones majors de 50 
anys i que també inclou activitats 
formatives destinades a millorar 
l’ús de telèfons intel·ligents i tau-
letes  tàctils així com també una 
primera aproximació, molt senzi-
lla, a les xarxes socials. Este tipus 
d’activitats es desenvolupen al 
Centre de Persones Majors.

Continua la formació en noves 
tecnologies per a majors
Els nostres majors reben una primera formació 
en ús d’internet, smartphones, tablets...

Más actividades para mayores
De febrero a junio: deporte, cultura, talleres...
FEBRERO
Taller FET A MÀ

Patchwork con técnica vidriera. 
Días: 3, 10,17 y 24 de febrero
Horario: de 16’30 a 19’00h.
Lugar: Centro de Mayores.

TALLER LECTURA
Reunión de “Amig@s de la li-
teratura” para comentar la 
novela “Muerte entre poetas”.
Día: 4 Febrero
Hora: 17’30h
Lugar: Centro de Mayores.

ENCUENTRO COMARCAL
18 de febrero, Alcàsser.

RECREO CROSS DE LA DONA
27 de febrero a las 17’00h

MARZO
Taller FET A MÀ
Macetas decoradas.
Días: 10, 24 y 31 de marzo.
Inscripciones: 2 al 6 marzo en 
el Ayuntamiento.
Horario: de 16’30 a 19’00h.
Lugar: Centro de Mayores.
ENCUENTRO COMARCAL
26 de marzo, Pabellón Picanya
III GALA “PICANYA BALLA PER 
UN MÓN SOLIDARI”
22 de marzo
CENTRO CULTURAL 
Personas Mayores “Balla Picanya”
VISITA  A L’ESCOLA INFANTIL 
“LA MANDARINA”
31 de marzo - 10’30h

ABRIL
Taller FET A MÀ

Monederos.
Días: 14, 21 y 28 de Abril.
Inscripciones: Del 25 al 31 de 
marzo en el Ayuntamiento
Horario: de 16’30 a 19’00h.
Lugar: Centro de Mayores.

CHARLA BALNEOTERAPIA
Conoce el Balneario “La Ala-
meda”. Programas y trata-
mientos. Sorteo entre los asis-
tentes de un bono-regalo.
Día: 24 de Abril.
Lugar: Centro de Mayores.
Horario: 11.00 h.

ENCUENTRO COMARCAL:
Día 29 de abril - Polideportivo 
de Paiporta.

MAYO
COMIDA DE HERMANDAD:

El sábado día 9 de mayo, co-
mida de hermandad por la 
Asociación de jubilados y pen-
sionistas de la UDP de Picanya.

Taller FET A MÀ
Se realizarán diversas manua-
lidades para vender en el ras-
tro solidario.
Días: 5, 12, 19 y 26 de mayo.
Horario: De 16’30 a 19’00h.
Lugar: Centro de Mayores.

ENCUENTRO COMARCAL
20 de mayo, Albal, Polidepor-
tivo de Santa Ana.

RASTRO SOLIDARIO
Colaboración de las Personas 
Majors en el Rastro Solidario
Día: 31 de mayo.
Lugar: Pl. Major

JUNIO
Taller FET A MÀ

Confección de zapatillas para 
ir por casa.
Días: 2, 9, 16 y  23 de junio.
Inscripciones: del 25 al 29 de 
mayo, en el Ayuntamiento.
Horario: de 16’30 a 19’00h.
Lugar: Centro de Mayores.

TALLER LECTURA
Reunión de “Amig@s de la Li-
teratura” para comentar la no-
vela de la escritora Luz Gabás 
“Palmeras en la nieve”.
Día: 3 de junio
Hora: 17.30h
Lugar: Centro de Mayores.

CAMES FORA
Caminata por el río Turia.
Día: 10 de junio.
Salida a las 10.00h desde la 
parada de Metro
 

ACTIVIDADES  PERMANENTES
CURSOS DE GIMNASIA

Gimnasia suave adaptada a la 
edad para mejorar o mante-
ner la condición física.
Cinco cursos de lunes a jueves
Lugar: Centro de Mayores

TALLER DE MANUALIDADES
Pintura de tela, patchwork, re-
ciclado de vaqueros, camise-
tas, broches tela, fieltro, etc...
Cursos hasta junio 2015.
Lunes y miércoles 17 a 19.30h.

PISCINA CUBIERTA
Sesión terapéutica  y de relax.
Curso trimestral
Días: martes y jueves
Horario: de 11’00 a 12’00h.
Información e inscripciones: 
Piscina Cubierta Municipal.

Seguretat

Els robatoris als camps 
ara es poden denunciar  
davant la Policia Local
Ja no cal anar a la Guàrdia Civil

Festa de Sant Antoni
L’acte es traslladà a l’Av. Generalitat

Davant la nova campanya citrícola, des de l’Ajuntament 
de Picanya s’han organitzat diferents inicia-

tives per tal de millorar la seguretat al camp. Una d’elles fou una 
xerrada adreçada als llauradors locals en la que el Grup Roca de la 
Guàrdia Civil, especialitzat en la vigilància del camp, va informar de 
les mesures a adoptar per a millorar la seguretat en les explotacions 
agrícoles. Una de les novetats de les quals es va informar va ser que 
en el cas de produir-se un fet delictiu, la Policia Local de Picanya fa-
cilitarà un imprès per a formular la corresponent denúncia en el lloc 
del succés, encarregant-se de presentar la mateixa en la Caserna de 
la Guàrdia Civil de Paiporta, d’esta manera se simplificarà el procés 
de denúncia i s’estalviarà temps.
En esta mateixa xerrada també es va destacar la importància de 
l’emplenament del document d’acompanyament i trazabilitat 
agrària (DATA), que ha d’acompanyar als productes agraris durant 
el seu transport des de l’origen en l’explotació agrícola fins a la seua 
primera destinació. Este document no és necessari quan el trans-
port siga realitzat pel propi agricultor o el producte estiga destinat 
a l’autoconsum (fins a 20 kg).

Jornada formativa  
per a llauradors

Amb la novetat del trasllat a l’avinguda Generalitat Va-
lenciana, donat que les obres al carrer ample feien 

impossible la celebració de la festa a l’indret habitual dels darrers 
anys, el diumenge 11 de gener tingué lloc la Festa de Sant Antoni. 
Una festa tradicional que ens parla dels temps en el que persones 
i animals depenien els uns dels altres i, els amos dels animals, bus-
caven la benedicció del Sant per protegir cavalls, rucs, porcs... que, 
en molts casos, eren peça fonamental per a sostenir la vida de les 
persones als temps del treball al camp. Hui, ja superat el paper dels 
animals com a “treballadors” es manté viva esta tradició gràcies a 
persones que estimen els seus cavalls, rucs, porcs... i també gossos, 
gats, canaris, tortugues... i fan d’este dia, un dia de celebració de 
l’estima pels animals.  

Vídeo disponible a:
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Cultura

Lliris Picó amb el gravat de Rafael  
Armengol que l’acredita com a guanyadora

El dissabte 13 de desembre 
tingué lloc l’acte de lliura-

ment del 34é Premi Enric Valor 
de narrativa juvenil. 
En esta convocatòria s’han pre-
sentat 36 obres, una quantitat 
major que altres anys.I d’entre 
totes ells l’obra guanyadora fou 
“Moisés, estigues quiet” presen-
tada per l’alicantina Lliris Picó.
Una història de superació 
“Moisés, estigues quiet” és 
una novel·la que analitza les 
diferents maneres d’enfrontar 
les relacions i els lligams fami-
liars des del punt de vista de 
l’adopció internacional i dels 
nous models de família. Així ma-
teix, també des d’aquest vessant 
de l’acceptació de les diferèn-

cies, tracta d’aprofundir sobre 
diversos problemes que afecten 
la joventut actual com ara el 
tractament de trastorns com el 
TDHA, o l’enfrontament social, 
familiar i educatiu del racisme i 
l’assetjament escolar.
Acte de lliurament del premi 
L’acte de lliurament del premi 
començà a les 20:30 al Centre 
cultural de Picanya. El periodista 
i professor Ezequiel Castellano, 
va conduir l’acte que tingué com 
a fil conductor els 25 anys del 
Centre Cultural de Picanya i la 
col·laboració especial de les jo-
ves talents musicals, Laura Blasco 
al piano, Luis Miguel Moncayo al 
clarinet i Jordi Pastor al violí, els 
tres veïns del nostre poble.

Lliris Picó guanya el  
34é premi Enric Valor
“Moisés, estigues quiet” s’imposa 
entre les 36 obres presentades

Els grups de danses 
obrin les seues escoletes

Exaltació de les  
Falleres Majors 2015 

Jazz de la mà de 
Víctor Jiménez
El 27 de febrer al  
Centre Cultural

Un altre cap de setmana                   
per a no parar

Tant el grup Carrasca com el grup Realenc 
ofereixen classes per a menuts i menudes

PicaARTS Mostra de Teatre, 
Ruta de la Tapa i Mercat  
Outlet el 28 i 29 de març

L’acte va comptar amb la presència de la  
Fallera Major de València Estefania López

Este curs han començat a funcionar les escoletes de ball 
tradicional dels dos grups de danses del nostre po-

ble: Carrasca i Realenc. Una aspiració de totsdos grups que, en-
guany ja és una realitat i, de fet, en el passat festival de Cáritas, 
les dues escoletes van actuar tot i demostrant el bon nivell dels 
nostres menuts i menudes. Fins a enguany, l’escola havia estat 
municipal però després d’uns anys, l’evolució lògica i el pas del 
temps fan que ara, siguen els grups locals de folklore, en primera 
persona, els que assumixquen la formació de menuts i menudes 
com a garantia de la supervivència del nostre ball tradicional. 
L’Ajuntament continua prestant el necessari suport en quant a 
instal·lacions, subvencions, etc... però la gestió directa ja corres-
pon als grups tal com passa en altres activitats (música, ballet, 
diferents esports, etc...). Un molt bon canvi que ens parla del bon 
treball i l’esforç dels nostres grups de folklore tradicional.

Amb les Falles 2015 ja picant a la porta, volem recor-
dar l’acte d’exaltació de les nostres Falleres Majors 

Maria March i Lorena Navarro que tingué lloc el 15 de novembre 
al Centre Cultural. Un acte conduit per la cantant Sandra Polop i 
en el que feu de mantenidor el periodista Alejandro Garcia. A més 
de l’exaltació de Maria i Lorena, que reberen les seues bandes de 
mans de l’Alcalde Josep Almenar també vam poder conèixer a la 
Cort d’Honor que acompanyarà a Maria i Lorena en este 2015 i 
que són Nerea Trejo, Maria Zayos, Ana Pizarro, Yolanda Notario, 
Patricia Vergara i Olga Tronch. Jorge Padilla, com a president de 
la nostra Junta Local Fallera, va imposar les bandes a totes elles. 
La gran sorpresa de la nit fou la visita de la Fallera Major de Va-
lència d’enguany, Estefanía López Montesinos que, tot i la seua 
atepeïda agenda, no va voler perdre’s este importantíssim acte 
del calendari faller picanyer que, en pocs dies, arriba a les dates 
més interesants de l’any.  Unes dates que ja espera, amb totes les 
ganes, tot el món faller del nostre poble.

El cap de setmana del 28 i 29 de març pican-
yeres i picanyers tornem a tindre un cap 

de setmana d’eixos que tant ens agraden, de cul-
tura, de carrer, de família i amics... 
3a PicaArts
El dissabte podrem disfrutar de la 3a edició de “Pica-
Arts, la Mostra d’Arts Teatrals de Carrer” que portarà 

fins al nostre poble fins a sis espectacles. Esta mostra 
teatral, a la vegada que convoca als professionals de 
les arts escèniques a valorar els espectacles, brinda al 

nostre poble l’oportunitat de poder veure una selecció de 
propostes artístiques adreçades a tots els públics.
5a PicaNYAM! Ruta de la tapa
Diferents establiments hostalers del nostre municipi tor-
naran a oferir el bo i el millor de les seues cuines en for-
mat tapa en un extens menú per a tastar al llarg de tot el 
cap de setmana.
6é Mercat Outlet&Oportunitats
El Xicotet Comerç de Picanya, de nou, ens presentarà una 
selecció dels millors productes al millor preu.

Els Reis més propers
Esta festa prioritza el contacte 
directe entre Reis i menuts

Víctor Jiménez

Escola de danses tradicionals 
del grup Carrasca

Escola de danses tradicionals 
del grup Realenc

Acte de l’exaltació de les  
Falleres Majors de Picanya 2015

Confirmats

L’espectacle “Traps” de la companyia “Efí-
mer” és un dels que ja estan confirmats 
per a la propera edició de “PicaArts”. En 
ell, tres dinosaures molt inquiets, fets de 
restes de tela, caminen i ballen pel mig 
del carrer mentre juguen amb tot aquell, 
menut o major, que s’anima a sumar-se a 
la seua divertida desfilada.

El divendres 27 de febrer a 
les 22:30hores, el Cen-

tre Cultural acull un concert de 
jazz a càrrec de “Víctor Jiménez 
Lyric and Electric”. Una forma-
ció integrada per Víctor Jimé-
nez al saxo, Albert Palau, piano,  
Matthew Backer, baix i Miquel 
“Roxet” Asensió a la bateria.
Víctor Jiménez líder d’esta for-
mació jazzística és un jove mú-
sic picanyer que destacaca dins 
del món del jazz. Víctor amb el 
saxo emociona pel seu gran so 
i expressivitat amb els que sem-
pre sedueix a l’audiència. Per a 
este concert l’envoltarà la secció 
rítmica més cotitzada a la ciutat 
de València. El concert inclourà 
tant temes propis, com temes 
de Bob Mintzer i Pat Metheny, 
tot i que es centrarà en l’obra 
del mític grup “Yellow Jackets”

Ja fa uns anys que l’Ajuntament de Picanya va decidir 
sustituir la cavalcada pels carrers per una festa en 

un espai tancat (en este cas el Pavelló Esportiu), una festa 
que prioritzara el contacte directe entre menuts i menu-
des i Ses Majestats Els Reis Mags de l’Orient. Enguany, de 
nou, centenars de persones van plenar el pavelló per a po-
der gaudir d’una divertida actuació prèvia al moment de 
la màgia en el que xiquets i xiquetes poden seure amb els 
Reis i xerrar amb ells uns minuts per a contar-lis si s’han 
portat bé i, per damunt de tot, quins regals esperen rebre 
en l’emocionant matí del dia següent.  

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:
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Pels Nadals... 
comerç local
Teatre, cine, regals...

Festa del Xicotet Comerç

Visita al Mercat

L’alumnat de l’escoleta ja  
disfruta del parc públic exterior
L’ús del jardí és sempre públic i compartit

Parc junt a l’escoleta

Noves tecnologies

Comerç

Educació

Continua també el préstec 
d’aparells lectors

Un any més i amb l’objec-
tiu de promoure que 

les compres de Nadal es facen 
al nostre poble, l’Associació del 
Xicotet Comerç i l’Ajuntament 
han posat en marxa tota una 
sèrie d’accions per a estimular 
l’activitat comercial local en es-
tes dates. 
Així hem pogut disfrutar de 
teatre per a tota la família (amb 
l’actuació de la companyia de 
Xavi Castillo), cinema, jocs un-
flables al carrer i també pre-
mis (carros de compra, xecs-
regal...) i promocions que han 
volgut recordar-nos que al co-
merç del nostre poble podem 
trobar de tot i sempre amb la 
millor atenció, el millor preu, i 
la millor qualitat. Comerç de Pi-
canya, tot un món... sense anar 
més lluny!   

La Biblioteca comença 
a prestar llibres en  
format electrònic

Sempre atenta a noves possibilitats d’extendre el conei-
xement i la cultura, la nostra Biblioteca i Centre 

d’Estudi amplia ara els seus serveis amb una nova opció: el préstec de 
llibres electrònics. La Biblioteca de Picanya forma part del projecte eBi-
blio un servei de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana que 
facilita la lectura de llibres electrònics a través d’Internet i posa a dis-
posició de la ciutadania una plataforma que permet accedir al catàleg 
i demanar en préstec tot tipus de publicacions en format digital per 
a poder-les llegir en: tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors 
personals o lectors de llibres electrònics. Vos recordem que la Bibliote-
ca de Picanya també té servei de préstec d’aparells lectors amb el que 
podeu fer un primer tast d’esta nova forma de lectura. 
Com accedir al servei
Per a poder accedir al servei sols cal tindre el carnet de la biblioteca, 
una adreça de correu electrònic vàlida i sol·licitar (a la Biblioteca) la 
clau d’accés a la plataforma de préstec de llibres electrònics. A partir 
d’ahí sols heu d’accedir al web http://comunitatvalenciana.ebiblio.es 
i començar a buscar en el catàleg de llibres. Un volta trobat allò que 
vos agrade consulteu la dispo-
nibilitat per al préstec (que pot 
ser  inmediata, sota reserva, o 
NO disponible si s’ha superat el 
nombre màxim de reserves).
Quan estiga disponible po-
dreu llegir el vostre llibre en 
streaming, (a través de qual-
sevol navegador connectat a 
Internet), en el núvol (amb 
les aplicacions de lectu-
ra disponibles per a iOS i 
Android) o en ordinadors 
personals i lectors de llibres electrònics, 
per mitjà de la descàrrega del llibre amb el 
DRM d’Adobe.

Des de prinicipis de no-
vembre l’alumnat de 

l’escola infantil municipal “la 
Mandarina” ja disfruta del parc 
públic junt al seu edifici.
Com ja publicàrem fa uns mesos, 
la instal·lació d’una tanca peri-
metral al jardí junt a l’escoleta, 
ha permés que l’alumnat d’este 
centre puga disfrutar d’un es-
pai molt major per al joc i 
l’esbargiment el que, sens dub-
te, redunda en una millor qua-
litat del servei del centre i, per 
tant, un major benestar per als 
nostres menuts i menudes.

Ús compartit 
La tanca (i les portes instal·lades) 
estan destinades a garantir la 
seguretat de l’alumnat del cen-
tre, però, de cap manera i en 
cap moment, estan destinades a 
evitar l’ús del jardí per part del 
veïnat. De fet, des de la direcció 
del centre es destaca com a molt 
possitiu poder compartir l’espai (i 
jocs) amb altres xiquetes i xiquets 
de la zona i es comenta que ja ha 
passat que han pogut disfrutar 
de la presència d’alguna iaia amb 
el seu net. L’únic moment en el 
que el jardí està inaccessible (per 
a totes i tots) és en el moment 

de la neteja diària que realitza 
l’escoleta per tal de garantir que 
el jardí estiga completament lliu-
re de restes indeseables. En eixe 
sentit cal recordar que este és un 
espai prohibit a gossos.
Espai prohibit a gossos 
Este ús per part de l’escoleta i 
dels menuts i menudes del barri 
fa que siga necessari recordar que 
els jardins amb jocs infantils (tant 
este com els situats en altres jard-
ins) són espais PROHIBITS A GOS-
SOS donat que les deposicions 
(tant sòlides com líquides) d’estos 
animals són absolutament in-
compatibles amb l’ús infantil.

El 14 de novembre, finalitzà 
el programa d’activitats 

organitzades des de l’Ajuntament 
amb el suport de la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme 
i Ocupació de la Generalitat Va-
lenciana destinades a donar a 
conèixer als nostres escolars el 
funcionament i oferta del mer-
cat municipal com a referent del 
xicotet comerç local i tradicional.
Aprendre jugant
Els diferents grups d’escolars 
dels centres Ausiàs March, Ba-
ladre i Gavina pugueren gaudir 
d’unes jornades ben divertides 
que s’obrien amb una xicoteta 

xerrada al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament on s’explicava el 
funcionament del nostre mercat 
(des dels horaris, als productes i 
la forma en la que estos arriben al 
mercat) i que després es comple-
tava amb una mena de gymkha-
na en la que, l’alumnat, dividit 
en equips, competia per resoldre 
diferents desafiaments en els que 
tenien que recòrrer el mercat i 
anar responent preguntes dels 
comerciants i aconseguir així di-
ferents premis.
L’objectiu d’esta activitat, no era 
un altre que promoure entre els 
nostres menuts hàbits de consum 

saludable i responsable, hàbits 
com ara el consum de productes 
frescos i variats, el consum a co-
merços locals.
Col·laboració dels comerciants
Cal destacar molt especialment la 
col·laboració d’absolutament tots 
els comerços i comerciants del 
nostre mercat que, amb enorme 
paciència i bon humor, han atés 
als nostres escolars i s’han pres-
tat al joc amb una gran implicació 
i, fins i tot, amb aportació de dife-
rents premis per als nostres men-
uts. La seua predisposició ha re-
sultat fonamental a l’hora de que 
l’activitat haja estat tot un èxit.

Els escolars descobreixen  
el Mercat Municipal
L’objectiu és promoure hàbits de consum saludables i responsables

Premis aparadorisme

Premis aparadorisme
Com en anys anteriors l’Ajuntament 
lliurà els premis d’aparadorisme als 
comerços amb millor decoració na-
dalenca. Les premiades han estat:
- Composició i exposició del pro-

ducte: “Estética Paulina”
- Il·luminació i ornamentació nada-

lenca: “Óptica Picanya”
- Creativitat i innovació: “Perru-

queria Lourdes Zamorano”
- Premi especial Millor Decoració 

Nadalenca: “Mercat Municipal”
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Urbanisme i obres

Vuelve la recogida de 
residuos en domingo

Renovació i ampliació de la  
vorera del carrer Pau

Les obres de Sta. Maria del Puig 
i Colón avancen a bon ritme

Nou asfalt i més millores per a 
l’aparcament del Poliesportiu

Encetat el procés de repintat de 
la senyalització vial

Renovación integral de los contenedores de 
residuos sólidos urbanos

Con el inicio del nuevo año nuestro municipio recupera la 
recogida de residuos sólidos urbanos también en do-

mingo y festivos. La reducción de la deuda municipal y la renego-
ciación del contrato de gestión de residuos han permitido recupe-
rar el servicio diario de recogida de basuras. De esta manera los 
contenedores serán vaciados cada mañana incluso domingos y 
festivos con la excepción de los días 24 de diciembre y 1 de enero. 
Renovación de contenedores y vehículos 
Fruto del nuevo acuerdo con la empresa gestora de residuos tam-
bién se va a proceder a la renovación de los contenedores para resi-
duos sólidos urbanos. Se sustituirán todos los contenedores verdes  
por un nuevo modelo.
También se renovarán los vehícu-
los (camiones, barredera...) que, 
actualmente, realizan la limpieza y 
retirada de residuos.
Nuevo teléfono de atención 
También como novedad se pone 
en marcha un teléfono de aten-
ción de incidencias relacionadas 
con los contenedores de residuos 
sólidos urbanos que permitirá 
comunicar de forma directa cual-
quier problema que pueda surgir.
“Amb el fem... fem-ho bé!” 
Desde el Ayuntamiento de Picanya 
también se ha puesto en marcha  
una campaña de concienciación 
que, bajo el eslogan “Amb el fem... fem-ho bé!” trata de animarnos 
a hacer una eficaz separación de nuestros residuos y aprovechar al 
máximo, y de la forma más correcta, los diferentes contenedores y 
recursos que permiten, en Picanya, facilitar una más eficiente ges-
tión de los residuos de todo tipo. Esta campaña también pretende 
evitar conductas incívicas, como el abandono de voluminosos jun-
to a los contenedores que, de ninguna manera tienen justificación 
dado que estos residuos disponen de su propio tratamiento.

Més seguretat per als accessos 
als centres educatius

Les eixides i entrades dels 
centres educatius són 

sempre situacions d’acumulació 
de persones. La presència de 
menors i, malauradament, de 
massa vehicles pot produir si-
tuacions de certa perillositat. 
En eixe sentit l’Ajuntament ha 
decidit intervindre i millorar la 
comoditat i seguretat d’estos 
accesos.
Escoletes infantils
Així davant de les dues escoletes 
infantils dels carrers P. Sang i Ver-
ge de Monserrat (les conegudes 

com a “les monges” i “el Cuquet”) 
es procedeix a ampliar la vorera, 
tot i eliminant l’aparcament just 
davant la porta, i instal·lant un 
banc que permeta l’espera i tam-
bé faça de tanca limitadora.
Escoles de primària
A la porta de l’escola Ausiàs 
March també està prevista la 
construcció d’un pas elevat per 
a vianants en la línia dels ja exis-
tents en altres creuaments del 
poble que faça prevaldre la priori-
tat de pas dels vianants sobre els 
cotxes. En la mateixa línia també 

a l’accés a l’escola Baladre també 
es realitzaran treballs de millora a 
les zones enjardinades i un accés 
per a vianants des de Generalitat 
Valenciana via principal d’accés a 
l’escola.
La prudència com a norma
En tot cas hem de recordar que 
cal ser especialment prudents en 
les zones escolars i assumir que 
no és necessari aparcar el nos-
tre vehicle a la mateixa porta del 
centre. La seguretat dels nostres 
xiquets i xiquetes depén de la 
nostra responsabilitat.

S’estan realitzant diferents intervencions

Entrada de l’escoleta infantil El Cuquet

Ja estan finalitzats uns quants trams de les 
obres de l’avinguda Sta. Maria del Puig i del 

carrer ample. Totes dues intervencions estan fent-
se per sectors i,  a hores d’ara, els segments més al 
sud de les dues vies ja estan finalitzats i permeten 
esbrinar com quedarà tot el conjunt amb les noves 
voreres i altres millores. En els primers mesos de 
2015 les obres acabaran tal com estava previst.

Ja està finalitzat el procés de renovació de 
l’aparcament del poliesportiu municipal. 

Durant esta setmana s’ha procedit a la retirada 
de l’asfaltat anterior i l’aplicació d’una nova capa 
d’asfalt. La intervenció s’ha completat amb el re-
pintat de la senyalització viària amb la que s’ordena 
l’aparcament dels vehicles.

El carrer Pau ja disposa d’una nova vorera (en 
la marge vora via) més ampla i còmoda que 

l’anterior. En estes obres també s’aprofita per a 
construir un pas elevat per a vianants entre les dues 
voreres del carrer amb el que, finalitzada la inter-
venció, la “transitabilitat” a peu del carrer millora 
molt considerablement.

Més d’un veí ja havia sol·licitat davant 
l’Ajuntament el repintat de la senya-

lització vial que, amb el temps, va esvaint-se poc a 
poc. En estos dies està realitzant-se esta important 
tasca de manteniment que s’ha de repetir cada cert 
temps per tal de garantir la màxima visibilitat dels 
senyals i, amb això, la màxima seguretat en la cir-
culació de vehicles i persones al nostre nucli urbà. 

Nuevo teléfono de  
atención a incidencias  

relacionadas con  
contenedores de residuos 

sólidos urbanos:

96 333 82 81
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Esports

Futbol i bàsquet  
amplien plantilles
Els dos clubs celebraren les seues 
presentacions per a esta temporada

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Al mes de novembre se celebraven al nostre poble les presen-
tacions dels clubs Juventud de Futbol i Picanya Bàsquet. Els 

dos club més nombrosos de l’esport picanyer coincidien enguany 
en l’augment de llicències. 
Més futbolistes que mai 
Per una part el CDJ Picanya arriba enguany als 20 equips (de queru-
bins a senior) i s’acosta als 300 jugadors, una xifra mai vista al futbol 
picanyer que ens parla del bon treball d’este club i la seua constant 
progressió (esportiva i social) als darrers anys. 
Fita històrica per a l’esport femení
D’altra banda el Picanya Bàsquet enguany, per primera vegada, acon-
seguix enllestir equips de xics i, ací està el gran detall, de xiques, en 
TOTES les categories del bàsquet valencià des de prebenjamins a sè-
nior. Un fet que mai no s’havia produit en la història de l’esport pi-
canyer (de cap esport) i que suposa la confirmació de la forta aposta 
d’este club per incorporar a la dona al món de l’esport.  

Picanya Bàsquet

CDJ Picanya

1a MiniQiM

22a Quarta i Mitja

4a San Silvestre

Exhibició de G. RítmicaDuatló 2014

22a Quarta i Mitja

Este final de l’any 2014 el nostre poble no ha parat 
de còrrer (i seguirà durant 2015). 
La 1a “MiniQiM”
Amb l’objectiu de promoure l’activitat atlètica entre 
menuts i menudes l’Ajuntament de Picanya i el club 
d’Atletisme Camesllargues van organitzar el dissa-
bte 21 de desembre la 1a “MiniQiM”. Des de les 
11.00h tota una sèrie de curses (de xicotet recorre-
gut) van permetre als menuts i menudes iniciar-se 
en el món de les curses a peu. Més de 150 men-
uts i menudes van participar en estes curses que 
van cloure amb regals per a tots els participants i 
el tradicional lliurament de trofeus als guanyadors 
i guanyadores. 
22a Quarta i Mitja Marató
El diumenge 21 de desembre arribava el plat fort, 
fins a 2.446 “runners” es van aplegar fins al nostre 
poble per a disputar la 22a edició de la Quarta i Mi-
tja Marató Picanya-Paiporta. 
Amb un oratge excel·lent: assolellat, sense vent i 
amb una temperatura fresca però no freda, la pro-
va dels 21 kilòmetres, la Mitja, va eixir puntual-
ment a les 9.30h com estava previst i, des d’eixe 
moment, els carres de Picanya es van plenar d’una 
serp multicolor de centenars i centenars de corre-
dors que van fer un primer recorregut pels carrers 
del poble per a després encaminar-se cap al poble 
veí de Paiporta.
A les 11.00h tingué lloc l’eixida de la Quarta Mara-
tó, en esta prova els atletes sols tenien que donar 
una volta al circuit. En esta cursa, de nou, el club 
dominador fou el Club Cárnicas Serrano tant en ho-
mes com en dones.
4a San Silvestre
Per a acomiadar l’any 2014 amb bon humor, el 29 
de desembre tingué lloc la 4a edició de la San Sil-
vestre Picanyera. Un recorregut senzill per diferents 
carrers del poble amb eixida i arribada a la Pl. del 
País Valencià en la que més de 300 participants (en 
la seua gran majoria disfressats) van poder disfrutar 
del plaer de còrrer en la millor companyia. El lliura-
ment de premis a les millors disfresses va posar el 
punt i final a esta divertida cursa per a tot els pú-
blics i a tota esta sèrie d’activitats relacionades amb 
l’atletisme que marquen el final de l’any.

Cap d’any sense parar  
de còrrer (i disfrutar)
El club d’atletisme Camesllargues organitza la 
22a Quarta i Mijta, la 1a MiniQiM i la  
4a San Silvestre amb dies de diferència

L’indoor walking arriba 
a la piscina coberta
Noves màquines permeten  
la pràctica d’esta activitat
Amb el nou any, un dels propòsits més repetits per totes 

i tots és el de perdre pes i millorar la nostra condició 
física després dels “excessos” nadalencs.
La piscina coberta municipal ens proposa aconseguir esta millora de 
la nostra condició física per mitjà d’una novedosa activitat anome-
nada “indoor walking”.
Què és l’indoor walking?
L’indoor walking és un exercici cardiovascular que imita la marxa i el 
running, i que es practica mitjançant unes màquines de nova tecnolo-
gia. Es tracta d’una activitat que aconsegueix un treball molt complet 
donat que implica tant el tren inferior com el superior. A més a més, 
gràcies als estudis biomecànics el seu moviment és suau, fluïd i de 
baix impacte articular, de manera que el fa ideal per a totes les edats. 
Genera un alt consum de calories a l’implicar la musculatura de tot 
el cos i és molt eficaç per la pèrdua de greix i la tonificació muscular.

Indoor walking a les instal·lacions 
de la Piscina Coberta

Febrer arranca amb la  
4a Duatló Vila de Picanya

L’esport més jove de la  
comarca es lluix a Picanya

El diumenge 1 de febrer té lloc la 4a edició de la 
Duatló Vila de Picanya. Una prova esportiva 

organitzada un any més per la Penya Ciclista Tara-
zona amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Fe-
deració de Triatló de la CV. En esta prova se sumen 
un primer recorregut a peu de 5 kilòmetres, més un 
segon recorregut de 23 kilòmetres amb bicicleta i 
2 kilòmetres i mig més a peu per a completar el re-
corregut.
Canvi d’escenari
En esta edició de febrer de 2015 la duatló picanyera 
presenta una important novetat: canvia d’escenari 
i l’eixida i arribada es realitza al carrer Sant Joan 
Baptista (creuament amb Bonavista) tot i aprofitant 
l’espai de l’aparcament. Un canvi que també suposa 
una modificació dels recorreguts amb un circuït que 
es desenvolupa a la xarxa urbana (per a donar més 
visibilitat a la prova) i una part amb bicicleta que es 
disputa pels camins rurals a la partida del Realenc. 

Tot i que la pluja va impedir que es dispu-
taren totes les competicions previstes a 

la Trobada d’Escoles Esportives de la Comarca del 
passat 29 de novembre, sí es van poder realitzar les 
activitats previstes al pavelló esportiu municipal Vi-
cent Martí “Galán”. 
Així, des de les 10.00h el pavelló es va plenar de xi-
quets i xiquetes disposats a lluir tots els seus conei-
xements i habilitats en els esports de judo, gimnàs-
tica rítmica i escacs.
La participació fou ben nombrosa, especialment en 
judo que va superar clarament les previssions de 
l’organització.
La gimnàstica rítmica va plenar la grada d’un públic 
molt nombrós que va disfrutar amb les evolucions 
de les joves esportistes.
A l’encontre van particiar esportistes de Paiporta, 
Xirivella, Alaquàs, Torrent... i per suposat la repre-
sentació picanyera que fou de les més nombroses.
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