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No cabe duda de que uno de los 
bienes más preciados de una 

persona o una familia es su vivienda. Las 
condiciones de éste determinan de ma-
nera muy significativa las condiciones y 
calidad de vida de las personas. En este 
sentido en 2004 el Ayuntamiento de Pi-
canya decidió poner en marcha el Servi-
cio de Vivienda que, en estos algo más 
de 6 años ha sido el encargado de poner 
en marcha diferentes iniciativas que han 
acabado por mejorar las condiciones de 
vida de más de 1.000 de nuestros veci-
nos y vecinas.
Instalación de ascensores
Sin lugar a dudas la más importante y 
significativa de los programas desarrolla-
dos ha sido el de instalación de ascenso-
res. Una mejora que, en muchos casos 
ha supuesto la diferencia entre poder 
bajar a la calle o tener que permanecer 
en casa y, en determinadas situaciones, 

ha permitido salir de casa a personas 
que llevaban años sin pisar la calle. En 
total han sido 21 las comunidades de ve-
cinos que han podido instalar ascenso-
res. En todos los casos se ha realizado 
una labor muy importante en temas de 
asesoramiento legal, coordinación, tra-
mitación y gestión de solicitud y cobro 
de ayudas que han llegado desde el 
Ayuntamiento, el Gobierno Central y el 
Gobierno Autonómico y que han su-
puesto un montante de más de un mi-
llón de euros que han ido directamente 
a los vecinos y vecinas de Picanya.
También los jóvenes
Otro colectivo especialmente benefi-
ciado por el trabajo en tema de vivien-
da ha sido el de los jóvenes. El servicio 
de vivienda ha realizado las gestiones 
y asesoramiento necesario para que 
hasta 28 jóvenes hayan recibido ayu-
das para poder salir de casa de sus pa-

dres y poder emanciparse e iniciar una 
vida independiente.
Ayudas al alquiler
Han sido 136 las familias para las que el 
Servicio de Vivienda ha tramitado ayu-
das al alquiler que, en muchos casos, 
han marcado la diferencia entre poder 
afrontar el pago o tener que abandonar 
la vivienda. Más de 150.000 € en ayudas 
han sido tramitados, cosa que ha reper-
cutido también en beneficio para los 
propietarios de viviendas. 
Ahora, las zonas más antiguas
Ahora el Servicio de Vivienda junto al de-
partamento de Urbanismo serán los en-
cargados del asesoramiento y gestión de 
ayudas de aquellos vecinos y comunida-
des que quieran acogerse a las ayudas 
del Plan ARI y mejorar así sus viviendas. 
Un nuevo proyecto que, sin duda, segui-
rá mejorando la calida de vida de veci-
nos y vecinas.

[+ qualitat de vida]

Las actuaciones en vivienda 
mejoran la vida de más de 
1.000 vecinos y vecinas  
En los últimos 6 años el Ayuntamiento ha conseguido  
ayudas por más de 1.600.000 € para instalación de ascen-
sores, rehabilitación, ayudas de alquiler, jóvenes, etc...  

Ayudas tramitadas
CONCEPTO BENEFICIARIOS AYUDAS TRAMITADAS
Sub. ascensores 21 comunidades de vecinos 1.112.000 €
Sub. Rehabilitación 6 comunidades de vecinos 105.000 €
Renta Básica Emancipación 28 jóvenes 282.240 €
Sub. Alquiler 136 familias 152.000 €
Sub. Vivienda existente 3 familias 23.624 €
TOTAL  1.674.864 €

VPO

Instalación de ascensor y  
mejora de accesibilidad. C/ Torrent 

Mejora de fachada y rehabilitación 
de cubierta. C/ Ramón y Cajal

Instalación de ascensor.  
C/ S. Juan Bautista

Instalación de ascensores, 
mejora de fachada y rehabilitación 

de cubierta. C/ Vistabella

El Pleno Municipal modifica la 
edificabilidad de determinadas 
zonas para favorecer la cons-
trucción de viviendas de VPO
También se ha cambiado el tipo de construcción  
de vivienda unifamiliar a a edificio plurifamiliar

El Ayuntamiento de Picanya, por acuerdo plenario, ha 
decidido la modificación de las condiciones de edi-

ficabilidad de diferentes zonas del municipio. El objeto de 
esta modificación es obtener suelo urbano residencial que 
posibilite la construcción de viviendas de VPO cumpliendo 
así con el programa municiapl plurianual destinado a cubrir 
las necesidades de este tipo de viviendas. Así, por ejemplo, 
en la zona detrás del edifico Paz se ha elevado el porcentaje 
de viviendas de VPO y también se ha cambiado el tipo de 
viviendas a construir que pasa de tipología unifamiliar 
a edificios plurifamiliares. Un hecho que también 
ocurre en la modificación realizada en la 
zona de Les Palmes. En este momen-
to son casi 100 las viviendas de 
VPO en construcción en 
nuestro municipio.
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“Queremos que los chavales tengan 
ilusión por entrenar y jugar”

El campo de hierba y la nueva línea de trabajo han  
supuesto un revulsivo fundamental para el fútbol picanyero 

Entrevista

En el círculo central, allí donde 
empiezan los partidos, nos en-

contramos con Salva y Rafa, dos amigos 
de siempre unidos, entre otras cosas, 
por su pasión por el fútbol. En sus ma-
nos está en este momento el CD Juven-
tud Picanya, un club que bajo su direc-
ción y con el impulso del nuevo campo 
de césped artificial ha experimentado 
un crecimiento cualitativo y cuantitativo 
espectacular pasando de los 6 a los 14 
equipos actuales en un par de tempo-
radas. A su lado Sergio del Campo, ac-
tual coordinador del club y que no duda 
a la hora de hablar de los objetivos del 
club: “Tenemos 10 equipos de forma-
ción y 4 más que buscan más la compe-
tición. Ahora mísmo está funcionando 
todo bastante bien porque tenemos 
el cadete clasificado en 2ª posición,  el 
juvenil luchando por subir y el amateur 
también en 2º lugar. Aún así el objeti-

vo primordial es crear un gran ambien-
te entre jugadores, padres y club y que 
la gente del pueblo quiera pertener al 
equipo de Picanya”. El campo de hierba 
artificial parece haber sido fundamental 
en este “renacer” del Juventud Picanya. 
Salva, actual director del club lo explica: 
“Antes el campo era de tierra y para los 
niños no era atractivo. Mucha gente se 
iba fuera a jugar”. 
Además de en la nueva superficie, su 
éxito hay que buscarlo también en dife-
rentes iniciativas que   el club también 
ha puesto en marcha “Este año hicimos 
la presentación de todos los equipos y 
que fue un gran aliciente para todos los 
jugadores que se vieron aplaudidos por 
una gran cantidad de público. También 
organizamos un torneo benéfico en di-
ciembre con partidos para hijos y pa-
dres y, cara al verano, tenemos prevista 
la organización del 2º Campus” señala 

Sergio. Otra iniciativa es la liga de futbol 
7 “Hemos organizado una liga para ma-
yores de 16 años que se juega de lunes 
a viernes en horario nocturno” apunta 
Salva. “En Semana Santa y en verano 
tenemos previsto organizar torneos de 
futbol 7 donde invitaremos a equipos de 
otra poblaciones” quien habla es Rafa 
que no quiere despedir la entrevista sin 
invitar a todos los picanyeros y picanye-
ras a disfrutar del fútbol en el Polidepor-
tivo “Invitar a todo el mundo a ver jugar 
a los equipos de la escuela y especial-
mente el juvenil A que juega domingos 
a las 16.15h y el amateur también do-
mingos a las 18.00h. Cada día hay más 
gente en la grada y eso nos anima a se-
guir trabajando”. Y así, trabajando, en-
tre balones, conos y carreras, dejamos 
a estos apasionados del futbol que, sin 
duda, dan lo mejor de sí mismos por su 
deporte y por nuestro pueblo.    
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Salvador Planells, Rafa García y Sergio del Campo

Vídeo i entrevista íntegra 
disponible a:Club de futbol Juventud Picanya

Equip Querubí

Equip Pre-benjamí B

Equip Pre-benjamí A

Equip Benjamí B

Equip Benjamí A

Equip Aleví C

Equip Infantil

Equip Juvenil B Equip Juvenil A Equip Aficionats

Equip Cadet B Equip Cadet A

Equip Aleví B Equip Aleví A

iEstrenando 
web

El club deportivo 
Juventud Picanya se 
suma a la larga lista 
de entidades pican-
yeras con presencia 

en internet y es-
trenan este año su 

espacio web
www.cdjpicanya.es
allí se pueden en-
contrar noticias, 

resultados, crónicas, 
fotografías... 
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Nou curs formatiu per  
a persones aturades

Nuestros polígonos 
industriales son los mejor 
valorados de la comarca

Impostos i taxesOcupació

Detalle de la factura, donde se indi-
ca la tasa TAMER, antes de la subida

Al Centre de desenvolupa-
ment local “Alqueria de 

Moret” està en funcionament 
una nova edició del curs de for-
mació en auxiliar d’infermeria 
en geriatria. En aquest curs par-
ticipen fins a 10 alumnes que 
en aquest moment es troben 
en situació de desocupació. El 
curs, programat amb una durada 

de 500 hores es realitzarà entre 
el 30 de desembre de 2011 i el 
24 de maig de 2012 i també in-
clou un paquet de 132 hores de 
práctiques professionals en re-
sidències de persones majors, 
on l’alumnat podrà aplicar els 
coneixements apresos durant el 
curs i adquirir una primera expe-
riència professional.

Aquest programa està organit-
zat per l’Agència de Desenvolu-
pament Local i subvencionat pel 
SERVEF i pel Fons Social Europeu
L’objectiu final d’aquest programa 
formatiu és que les alumnes parti-
cipants puguen adquirir una bona 
capacitació professional i millorar 
les possibilitats d’incorporar-se al 
mercat laboral.

El pasado 8 de noviembre 
el periódico Levante-

EMV se hacía eco de un infor-
me realizado por el “Acord Co-
marcal per la Creació d’Ocu-
pació” dependiente de la Man-
comunitat de l’Horta Sud. En 
este informe, confeccionado a 
partir de las entrevistas a 333 
responsables de otras tantas 
empresas situadas en los 39 
polígonos industriales de nues-
tra comarca.

Raga y Moret los mejores
Los resultados de este estudio, 
donde se evalúaban diversos 
aspectos como la seguridad, 
limpieza viaria, ordenación, ac-
cesos, servicios complementa-
rios, recogida de residuos, ges-
tión ambiental, etc. arrojan una 
clasificación que sitúa los dos 
polígonos industriales picanye-
ros: Alquería de Moret y Raga 
como los dos mejor valorados 
de l’Horta Sud. 

Curs formatiu a l’Alqueria de Moret

Polígono Alquería de Moret

Deu alumnes en situació de desocupació es 
formen com a auxiliars de geriatria 

Un estudio realizado por la Mancomunitat  
de l’Horta Sud así lo indica

La tasa TAMER, que se paga en 
el recibo del agua, sufre un 
incremento del 152% 

El 28 de septiembre la asam-
blea del EMTRE (Entidad Me- 

tropolitana para el Tratamiento de 
Residuos) decidió un incremento de 
un 152% en la tasa TAMER. Una tasa 
que se aplica sobre el recibo del 
agua de todos los vecinos y vecinas. 
Esta decisión fue tomada y apoyada 
por los representantes del Partido 
Popular en el EMTRE y contó con 
la oposición del resto de partidos 
políticos también representados 
que entendieron esta subida como 
completamente desmesurada.
El Ayuntamiento de Picanya 
se posicionó en contra
En el pleno del Ayuntamiento de Pi-
canya del 6 de octubre el grupo mu-
nicipal del PSPV-PSOE presentó una 
moción para solicitar la retirada de 
esta importante subida y trasladar al 
EMTRE la total oposición de nuestro 
Ayuntamiento ante esta subida que 
afecta ya a todos nuestros vecinos. 
La moción fue aprobada finalmente, 
si bien, contó con los votos en contra del Partido Popular que de-
fendió la necesidad de la subida de la tasa.  

¿Por qué sube tanto 
el recibo del agua? 

Calendari fiscal 2012

80 € más al año
Si comparamos un 
recibo anterior a 
la subida con un 
recibo posterior, 

podemos calcular 
que para un consu-
mo medio, la tasa 
TAMER pasará de 

unos 8 € a unos 21 € 
por bimestre lo que 
anualmente supone 
casi 80 € de incre-

mento 

i

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:  1-3-2012 al 2-5-2012 
CÀRREC DOMICILIATS: 2-4-2012

TRIBUTS Taxa mercats, 2n trimestre
 Taxa aparcament de camions, 2n trimestre
PERÍODE VOLUNTARI:  2-5-2012 al 2-7-2012
CÀRREC DOMICILIATS: 4-6-2012

TRIBUTS IBI Urbana, 1r termini
PERÍODE VOLUNTARI:  1-6-2012 al 30-7-2012
CÀRREC DOMICILIATS: 2-7-2012

TRIBUTS Taxa mercats, 3r trimestre
 Taxa aparcament de camions, 3r trimestre
PERÍODE VOLUNTARI:  1-8-2012 al 1-10-2012
CÀRREC DOMICILIATS: 3-9-2012

TRIBUTS IAE
 IBI Rústica
PERÍODE VOLUNTARI:  14-9-2012 al 15-11-2012
CÀRREC DOMICILIATS: 15-10-2012

TRIBUTS IBI Urbana, 2n termini
 Taxa mercats, 4t trimestre
 Taxa aparcament de camions, 4t trimestre
PERÍODE VOLUNTARI:  1-10-2012 al 1-12-2012
CÀRREC DOMICILIATS: 2-11-2012 

iLos mejores de 
entre 39

En el estudio se 
analizaron las  

valoraciones de 333 
empresas sobre los 
39 polígonos indus-
triales de la comar-
ca de l’Horta Sud 
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Solidaritat  
pels Nadals

Lucía i Lourdes 
inicien regnat

Diferents iniciatives busquen 
ajudar els menys afavorits

El dissabte 17 de desem-
bre de 2011 es lliurà, al 

Centre Cultural, el 31é Premi 
Enric Valor de narrativa juvenil. 
El premi, que convoquen Edi-
cions del Bullent i l’Ajuntament 
de Picanya, a més de la dotació 
econòmica suposa la publicació 
de l’obra i  també un gravat del 
reconegut artista valencià Ra-
fael Armengol.
El premi viatja a la Safor
El 31é Premi Enric Valor ha recai-
gut en una autora i una obra de 
La Safor, en concret, la guanyado-
ra fou Lucía Arenas Pastor (Beni-
gànim, 1977) amb el llibre titulat 
Els temps de Sara. En aquesta 
novel·la la seua protagonista veu 
com canvia la seua vida el dia que 
fa setze anys. Per una banda, co-
neix Àlex, algú molt especial per 

a ella. Però, per una altra, son 
pare li conta un secret de família 
molt peculiar: li parla d’un gen 
que predestinarà la seua vida, de 
viatges impossibles de creure...
23 obres presentades
A aquesta 31a edició s’han pre-
sentat 23 obres i el jurat enca-
rregat de triar la millor obra ha 
estat format per Pilar Puchades, 
Ivan Carbonell, Reis Juan, Sabina 
Asencio i Núria Sendra. 
També pintura
Durant la setmana prèvia al lliura-
ment del premi la Sala d’Exposi-
cions acollí l’exposició Mira-les de 
Carme Tamarit Ortega, pintures 
que tenen en comú el món de la 
dona dins d’un context cultural i 
social diferent del nostre. La ven-
da de les obres tenia una destina-
ció solidària i de cooperació.

Els Nadals són unes dates 
ben propícies per a gi-

rar els nostres ulls cap a aquells i 
aquelles que es troben en situa-
cions més difícils. Com en anys 
anteriors diferents iniciatives 
han volgut demostrar la conegu-
da solidaritat del nostre poble.
Festival solidari de Caritas 
Per una banda Caritas organ-
titzà el Festival Solidari en què, 
durant tres dies, vam poder gau-
dir de les actuacions de la Unió 
Musical, els grups de danses 
Realenc i Carrasca, l’Associació 
de Ballet, la Rondalla Faitanar, 
el grup de tabal i dolçaina i els 

cors juvenil i d’adults. L’entrada 
per als tres espectacles tingué 
un preu de 3 euros i el públic va 
plenar el Centre en les tres ac-
tuacions. 
Gal·la solidària
Per altra part, la Falla Sta. Maria 
del Puig organitzà el dia 10 de 
desembre la II Gal·la Solidària 
al Centre Cultural per tal de re-
captar fons per a a la Fundació 
Infantil Ronald McDonald que 
promou la creació de llars per 
a xiquets i xiquetes que han de 
rebre tractaments mèdics espe-
cialment complicats lluny de sa 
casa.

El 19 de novembre el Centre 
Cultural fou el marc on 

es va celebrar la solemne exal-
tació de les Falleres Majors de 
Picanya. Davant un públic que 
va plenar completament el Cen-
tre, Lucía Piedras (Fallera Major 
Infantil) i Lourdes Martínez (Fa-
llera Major) foren exaltades en 
un acte en què el presentador 
de televisió Rafa Comín exercí 
de mantenidor i Lucia Gil Raga 
(Fallera Major de València l’any 
2006) fou la presentadora.
Felicitacions
L’acte es tancà amb la presèn-
cia de les diferents entitats que 
vanvoler felicitar a les nostres 
Falleres Majors i entre les que 
no van faltar les tres falles pican-
yeres i altres entitats del nostre 
poble com ara la Unió Musical, 
l’Associació de Mestresses de 
Casa, el Centre de Majors, etc.

Lucía Piedras i Lourdes Martínez en 
l’emocionant moment de la seua exaltació

Vídeo disponible a: Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Concert de  Nadal de la banda  
juvenil de la Unió Musical

A ritme jove

Rondalles a 
ritme de rap

El grup valencià de rap Vol 
de Núvol (amb part dels 
més coneguts Rapsodes) fou 
l’encarregat d’amenitzar el 
lliurament del premi amb el 
seu espectacle En Ric Rap on 
reinterpreten les rondalles 
del mestre a ritme de rap. 
Un espectacle que també 
va poder fruir l’alumnat de 
l’institut per als quals es va 
programar una actuació.

Visita

Visita de les  
Falleres Majors de 

València
Les Falleres Majors de València, 
Rocío Pascual i Sandra Muñoz, do-
nada la seua atapeïda agenda, no 
van poder assistir a l’exaltació però 
tot i així si van fer l’esforç d’acudir 
al posterior vi d’honor on van vo-
ler saludar en persona als fallers i 
falleres allí presents i on van voler 
expressar a Lucía i a Lourdes els 
seus millors desitjos. 

Els temps de Sara 
guanya el 31é Premi 
Enric Valor

Harry Potter  
parla valencià

www.jlfpicanya.org   
www.

www.escolavalenciana.com   
www.

Les escoles de Picanya 
participen un any 

més a la campanya Cinema a 
l’Escola, una iniciativa de la fe-
deració Escola Valenciana que 
acosta el cinema en valencià als 
més menuts com una forma de 
normalització de la nostra 
llengua. La programa-
ció inclou pel·lícules 
adreçades a diferents 
edats, així com docu-
mentals sobre Valèn-
cia, la llengua i la cul-
tura dels valencians. 
Entre les pel·lícules 
programades desta-
quen Kirikú i les bès-
ties salvatges i Harry 
Potter i les relíquies de 
la mort.
També documentals
En aquest cicle també està 
prevista l’emissió de diferents 
peces documentals. En con-
cret els treballs a programar 
són El valor de les paraules, 
un recorregut per la vida i 
l’obra d’Enric Valor; Una 
llengua que camina, ra-
diografia sobre la salut 
del valencià als nostres 
dies; València necessita 
una cançó, que tracta so-
bre el rock en valencià i 
Valencians de Mallorca, que 
conta la repoblació de part 

d’immigrants mallorquins de la 
Marina, la Safor i el Comptat des-
prés de l’expulsió dels moriscos i 
l’herència cultural, social i lingüís-
tica que deixaren a les nostres 
terres.

Sant Antoni
El 15 de gener se celebrà al 

nostre poble la tradicional 
festa de Sant Antoni. Els propie-
taris d’animals domèstics van 
passar pel carrer Colon, per tal 
que les seues mascotes reberen 
l‘acostumada benedicció. També 
van desfilar davant el nombrós 
públic les cavalleries vingudes de 
diferents pobles dels voltants.

Escola de Danses 
tradicionals
Ja està obert el termini d’ins-

cripció per a l’Escola Mu-
nicipal de Danses Tradicionals.  
Divertir-se ballant i mantindre 
vives les nostres tradicions cul-
turals són els dos objectius fona-
mentals d’aquesta escola adreça-
da a xiquetes i xiquets d’entre 5 i 
12 anys. Diversió, cultura i tradi-
ció a parts iguals.
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Cultura

La pianista italiana Chiara Cipelli  
actuarà al Centre Cultural

La pianista italiana Chiara Cipelli  
actuarà al Centre Cultural

Imatge de l’Aplec 2011 al seu 
pas pel carrer Sant Josep

Vídeo disponible a:

El Centro de Día para  
Mayores abre sus puertas

Actividades para Mayores 
de febrero a junio

Majors

El Instituto Valenciano de 
la Vivienda (IVVSA) ya ha 

adjudicado la gestión del Centro 
de Día situado en el grupo de vi-
viendas adaptadas al final de la 
Avenida 9 d’octubre. Este nuevo 
servicio tiene previsto abrir sus 
puertas en el primer trimestre 
de 2012 y contará con 30 plazas 
para mayores de 65 años. A estas 
plazas tendrán acceso preferente 
los vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo.

Además de la estancia durante 
el día, también está previsto 
ofrecer otros servicios como 
rehabilitación, terapias diver-
sas y comedor.
Más actividades
De forma paralela y en otra par-
te de las instalaciones, también 
se pondrá en marcha un centro 
social que ofrecerá una extensa 
programación de talleres, bailes 
de salón, yoga y una pequeña 
cafetería y tienda. 

Febrero
Taller de entrenamiento de la 
memoria
Aprender a utilizar estrategias 
para compensar los efectos de 
los trastornos de la memoria.
Duración del taller: 12 sesiones 
de 1.30 horas.
Días: viernes (febrero a mayo)
Horario: de 11.00 a 12.30 h
Lugar: Centre de Majors
Precio: 5 €
Inscripciones: del 26/01 al 2/02, 
en el Ayuntamiento.
Taller: Fet a mà
Se aprenderá la técnica de los 
pompones para realizar labores 
como bolsos, bufandas, etc.
Duración del taller: 7, 14 y 21 de 
febrero.
Plazas: 12 (16.30h a 19.00h)
Inscripciones: del 1 al 6 de fe-
brero, en el Ayuntamiento.
Lugar: Centre de Majors.

Marzo
Recreo-cross de la dona
2 de marzo, 17.00h Plaza del 
País Valencià.
Encuentro comarcal
27 de marzo
Polideportivo de  Picanya.
De 10’30h a 12’00h
Taller de lectura
Reunión del grupo “Amig@s de 
la literatura” para hacer el co-
metario del libro  “Mi hermana 

vive sobre la repisa de la chime-
nea” de  Anabel Pitcher.
Día: 28 de Marzo
Hora: 18’00h
Lugar: Centre de Majors

Abril
Canciones y juegos tradicionales
Las personas mayores compar-
ten canciones y juegos con los 
niñ@s de la escoleta infantil mu-
nicipal “LA MANDARINA”.
Día: 2 de abril (10.00 h)
Lugar: Escola Infantil “LA MAN-
DARINA”
Taller Fet a mà
Manualidades, para confeccio-
nar y vender en el Rastro Soli-
dario.
Días: 17 y 24 de abril.
Hora: de 16’30h a 19’00h.
Lugar: Centre de Majors.
Inscripciones: 10 al 16 de abril 
en el Ayuntamiento.

Junio
Rastro Solidario
Día: 3 de junio
Hora: 10.00 h a 15.00 horas
Lugar: Pl. Major de Picanya
Charla: “Prevención de timos y 
estafas”
Se explicarán los distintos timos 
y estafas más recurrentes, indi-
cando una serie de recomen-
daciones y pautas de actuación 
para evitar ser víctima de este 

tipo de estafas así como otras 
medidas de seguridad.
Día: 8 de junio (11.00 h)
Lugar: Centre de Majors
Impartido por: Eduardo Abalos 
(Jefe Policia Local de Picanya).

ACTIVIDADES PERMANENTES

Gimnasia mantenimiento
Gimnasia suave adaptada a la 
edad para mejorar o mantener 
la condición física.
Cinco cursos de lunes a jueves 
Centro de Personas Mayores
Más información e inscripcio-
nes: Ayuntamiento
Taller
Pintura sobre tela
Dos cursos en el Centro de Per-
sonas Mayores
Lunes y miércoles de 16.00 a 
19.00 horas.
Sesión de baile
La Asociación de Personas Ma-
yores organiza sesión de baile 
los domingos de 17.00 a 19.30h, 
en la sala superior del Centre de 
Persones Majors.
Piscina cubierta municipal
Curso trimestral
Días: Martes y jueves 
de 11.00 a 12.00 horas.
Dirigido a personas mayores de 
65 años y/o pensionistas.
Información e inscripciones: 
Piscina Cubierta Municipal.

Centro de Día para Mayores

La prestigiosa pianista italiana 
Chiara Cipelli oferirà un concert 

Este centro supone una nueva  
opción para la atención de mayores i

Abierto a todos
El Centro de Día 

ofrecerá servicio a 
los inquilinos de las 
viviendas adaptadas 

y también a todas 
las personas mayo-
res y familias intere-

sadas. 

i
Tots a una

El “Fandango de 
germanor”, ballat 

per tots els i les par-
ticipants al voltant 
de la foguera tanca 

sempre l’Aplec.

Música i danses al 
calor del foc

Notes i pinzellades 
es donen la mà

La Societat Filharmònica 
Música i Art continua 

amb la primera temporada de 
concerts i activitats. El proper 
2 de febrer, la pianista italiana 
Chiara Cipelli oferirà un recital 
al Centre Cultural de Picanya. 
També Chiara Cipelli, junt a Nel-
son Delle-Vigne Fabbri i Antonio 
Galera lópez, participarà al curs 
internacional de piano i oferirà 
classes magistrals entre els dies 
3 i 5 de febrer.
No sols música
A més de la música, la Societat 
també ha preparat l’exposició 
de la pintora britànica Alison 
Darby, que està a la Sala Munici-
pal d’Exposicions entre el 22 de 
gener i el 5 de febrer.

Darby és una jove pintora que 
viu a Bèlgica. Als seus 26 anys, 
és una jove artista amb una im-
portant projecció i una carrera 
prometedora. La seua obra, per 
a què utilitza principalment la 
pintura a l’oli, mostra la realitat 

de la vida actual d’una mane-
ra molt personal entre colors 
càlids i llums i ombres.

El proper 18 de febrer se ce-
lebrarà a Picanya l’Aplec 

de Dansa. Aquesta celebració 
fol-klòrica que reuneix a cente-
nars de persones any rere any, 
se celebra des de fa 26 anys al 
nostre poble. Com sempre, els 
grups de danses Realenc i Ca-
rrasca, organitzadors de l’Aplec, 
comptaran amb la col·laboració 
de la Rondalla Faitanar, així com 
dels membres de l’Escola Mu-
nicipal de Danses. També, com 
cada any, hi haurà convidats 
grups folklòrics d’altres pobla-
cions.
L’Aplec s’iniciarà al carrer Sant 
Josep. Des d’allí, els balladors i 
balladores faran tot el recorre-
gut fins a la Plaça del País Va-

lencià amb l’acompanyament de 
la música del tabal i la dolçaina 
on l’acte conclourà amb un ball 
col·lectiu anomenat Fandago de 
germanor que plena la Plaça de 
color i calor. 
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Comerç

El Xicotet Comerç plena els 
carrers de Festa pels Nadals
Els dies 26, 27 i 28 de 

desembre l’Associació 
del Xicotet Comerç de Pican-
ya, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament per mitjà de l’ADL 
i l’Agència AFIC, van organitzar 
tot un seguit d’actes per tal de 
plenar de festa els carrers del 
nostre poble en unes dates tan 
assenyalades.
En concret, els dies 26 i 27 la 
companyia de teatre “Plaff” fou 
l’encarregada d’animar els ca-
rrers amb el seu espectacle de 
perruqueria creativa en el que 
majors i, per damunt de tot, me-
nuts i menudes van poder pen-
tinar-se amb espectaculars dis-
senys plens de colors i fantasia.
Sortejos i premis
El dimecres 28 el Centre Cultural 
acollí la festa final d’aquesta cam-
panya de Nadal amb l’actuació de 
la mateixa companyia i també es 
va procedir al sorteig de premis 

per valor de 600 euros. En aquest 
mateix acte també tingué lloc el 
lliurament de premis de la 3a edi-
ció del concurs d’aparadorisme 
del Xicotet Comerç.
Amb aquestes iniciatives el Xico-
tet Comerç de Picanya continua 
amb el seu treball per tal de fer 
bo el seu conegut eslògan de 
“Tot un Món... sense anar més 
lluny” i continuar sent la primera 
referència de compra per al nos-
tre veïnat.  

La recollida de fem pel  
matí ja és una realitat
Aquesta mesura permet un significatiu estalvi al no haver de  
pagar hores nocturnes i evita les molèsties pel soroll per les nits 

Tot i que ha pogut passar 
desapercebut per a la 

majoria de veïns i veïnes, des de 
l’1 de gener l’arreplegada de fem 
ja es realitza en horari de matí. 
Aquesta és una de les messures 
d’estalvi posades en marxa des 
de l’Ajuntament de Picanya dins 
el seu programa d’optimització 
de recursos públics.
Important estalvi
Aquesta mesura suposa un signi-
ficatiu estalvi en la factura per re-
tirada de residus ja que les hores 
a pagar a l’empresa encarregada 
del buidat dels contenidors ja no 
són hores nocturnes i, per tant, 
més cares.
Canvi d’hàbits
Aquest nou horari i calendari 
suposa que la ciutadania hem 
d’acostumar-nos a tancar la bor-
sa de la nit i traure-la de matí en 
eixir a treballar, estudiar, anar a 
escola. 
Evitem el soroll nocturn
Un altre aspecte molt positiu de 
l’arreplegada pel matí és evitar 
les molèsties causades pel soroll 

provocat pels camions del fem. 
Aquells que viuen (i intenten 
dormir) prop de contenidors han 
patit amb contundència el soroll 
provocat per uns camions que, 
per les seues condicions de tre-
ball, fins i tot porten una alarma 
que sona quan fan marxar enre-
re, suposaven un autèntic ensurt 
per als veïns i en molts casos, a 
molt altes hores de la matinada.

Nova realitat
La realitat és que en els darrers 
anys, la borsa de fem ha canviat 
completament i la nova xarxa de 
contenidors i possibilitats de se-
paració fa que, cada dia, la borsa 
de fem orgànic (el que s’arreplega 
cada dia) siga més reduïda donat 
que per a paper, vidre, enva-
sos, oli, tòxics, voluminosos etc. 
aquests no són els contenidors 
adients i hem de fer servir altres 
possibilitats tal com podem com-
provar en el quadre adjunt.
Cap problema en els primers dies
Amb més de quatre setmanes 
de funcionament d’aquesta arre-
plegada matinal, que es produix 
aproximàdament al nucli urbà en-
tre les 7 i les 12 hores (comença 
a les 6 als polígons industrials), 
no s’ha detectat cap problema de 
trànsit per la presència dels ca-
mions als carrers ni tampoc s’han 
generat molèsties significatives. 
Ben al contrari, han estat molts 
els veïns que han agraït la desapa-
rició de les molèsties del soroll 
provocat pels camions a les nits.

Premis aparadorisme

Estalvi

Acte de lliurament del 3r Premi 
d’Escaparatisme

III edició dels Premis 
d’Aparadorisme

A la Festa del dimecres 28 de desembre, 
l’Associació del Xicotet de Comerç de Pican-
ya va lliurar els premis de la 3a edició 
dels Premis d’Aparadorisme que, com 
en anys anteriors busca reconéixer 
els millors treballs de decoració dels 
nostres comerços. En aquest 2011 els 
premis foren a parar a Lola Seducció 
(3r premi), Perruqueria Lourdes Za-
morano (2n premi) i Òptica Avinguda 
establiment guanyador del 1r premi.

Festa a la zona de 
Sant Joan Baptista

Acte de lliurament dels 
premis del sorteig de Nadal

i
Aquests Nadals 
l’Associació del 
Xicotet Comerç 

de Picanya també 
tornà a organitzar el 
sorteig de premis de 
300, 200 i 100 € per 
a realitzar compres 

als establiments 
associats

Vídeo disponible a:

i

Residus orgànics i altres
Contenidor verd. Dipositearem el fem en borses tanca-
des a primera hora del matí. No dipositarem a l’interior, 
ni deixarem fora, objectes voluminosos (neveres, mo-
bles, bicicletes, escombreries, matalasos...) 

Vidre
Contenidor verd redó. Dipositarem els envasos de vidre: 
ampolles, pots, etc. No dipositarem peretes, tubs fluo-
rescents, espills....

Oli usat de cuina
Contenidor taronja a la porta de les escoles Baladre i 
Ausiàs March i a la porta del Mercat. Dipositarem l’oli 
en ampolles de plàstic ben tancades.

Voluminosos
Sol·licitarem la retirada per telèfon al 961 591 448 
on serem informats de l’horari i condicions de la retirada. 
Està totalment prohibit abandonar voluminosos (electro-
domèstics, mobles, matalassos...) junt als contenidors.

Altres: enderrocs, electrodomèstics, fustes, 
poda, tòxics, etc...
Dipositarem aquests materials a l’Eco-Parc situat junt al 
cementeri vell de Paiporta.

Paper i cartró
Contenidor blau. Intentarem reduir el volum, per aixó 
xafarem les caixes i no arrugarem el paper. Separarem 
restes de plàstic, fusta, suro blanc... i no deixarem caixes 
ni restes de paper fora del contenidor.  

Envasos de plàstic i metall
Contenidor groc. Intentarem reduïr el volum, per a això 
xafarem llaunes, ampolles de plàstic, bricks... Evitarem 
els residus orgànics.No deixarem a l’exterior aquells 
objectes que no entren per l’obertura frontal.

ECO-PARC

La recollida 
del fem pel 
matí no ha 

suposat cap 
problema de 

trànsit.
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Al febrer inaugurem 
la nova Biblioteca  
El nou centre naix amb  
vocació jove i de promoció 
de l’estudi i la cultura
En  poc més de 9 mesos 

s’ha completat el procés 
de les obres de reconversió de 
l’edifici de l’antic Centre de Sa-
lut en la nova Biblioteca i Centre 
d’Estudis. Un temps que ha per-
més la renovació integral d’un 
edifici especialment singular del 
nostre nucli antic, es tracta de 
l’única casa de poble de 3 altu-
res de tota Picanya i està datada 
al voltant de 1880, i en què s’ha 
conseguit conservar els elements 
característics de la casa i sumar la 

més moderna dotació en quant a 
comoditat i noves teconologies.
El resultat és un nou centre ple 
de possibilitats que naix amb un 
caràcter marcadament jove i de-
cidit a convertir-se tant en una 
eina dinamitzadora de la vida cul-
tural i formativa del nostre muni-
cipi com en un element poten-
ciador d’activitats d’oci actiu com 
ara xerrades, concerts, trobades 
o qualsevol altra activitat que es 
puga organitzant tot i aprofitant 
aquesta nova instal·lació.

Urbanisme

C/ Sant Josep

C/ P. Sang

C/ Gómez Ferrer

Un pas més cap  
a la peatonalització 

Més places d’aparcament  
al carrer Gómez Ferrer

Continua el procés  
de millora de voreres

Nova Biblioteca i Centre d’Estudis

Més opcions

Ampliació d’horari
La nova Biblioteca i Centre 
d’Estudis arranca amb una 
millora d’horari respecte 
de l’anterior. El nou horari 
serà de 10.00h a 14.00h i 
de 16.30 a 20.00h de dilluns 
a divendres i dissabtes de 
10.30 a 13.30h.
Més horari en  
època d’exàmens
També està previst que 
aquest horari s’amplie en 
època d’exàmens per tal 
que la instal·lació puga ser 
aprofitada al màxim pels 
estudiants.

Ja estan finalitzades les 
obres de millora del C/ 

Sant Josep i en breu estarà en 
funcionament una novetat signi-
ficativa, allà s’ha instal·lat un pri-
mer bol·lard mòbil que permetrà 
mitjantçant un comadament a 
distància (lliurat gratuïtament 
per l’Ajuntament als propietaris 
de guals) l’accés de vehicles a la 
Plaça. Aquest dispositu està pre-

parat per a amagar-se en cas de 
mal funcionament.
Zones de càrrega i descàrrega
També s’ha previst que, al vol-
tant de la zona d’accés limitat 
s’instal·len zones de càrrega 
i descàrrega que permetran 
l’estacionament de vehicles re-
lacionats amb el subministra-
ment als comerços localizats a 
l’interior d’aquesta àrea.

La reordenació de l’aparca-
ment al carrer Gómez Fe-

rrer, en concret, al tram entre el 
carrer Preciossíssima Sang i Sant 
Josep ha permés obtindre més 
places d’aparcament i optimitzar 

l’espai d’aquest carrer. El treball 
realitzat ha consisitit a modificar 
la senyalització horitzontal i va-
riar el tipus d’aparcament i subs-
tiuir l’aparcament en cordó per 
un aparcament en bateria.

A punt de finalitzar estan ja 
les obres de la quarta fase 

del pla de millora de voreres  als 
carrers Preciossíssima Sang, Ra-
món y Cajal i Verge del Pilar. En 
aquesta nova intervenció, s’ha 
continuat amb el treball desen-

volupat en obres anteriors amb 
la creació de passos elevats per a 
vianants, molt ben valorats per la 
població i la conseqüent elimina-
ció d’entrebancs arquitectònics, 
substitució de paviments, millo-
res als escocells dels arbrers, etc. 

Finestres Prestatgeries

Zona menuts

Fons local Zona d’estudi

Terrassa
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Esports

La Quarta i Mitjà plenà de  
colors els nostres carrers

El passat 18 de desembre es 
va celebrar la 19a edició 

de la Quarta i Mitja, que enguany 
va tindre l’eixida i l’arribada si-
tuades a Paiporta. Per aquest 
motiu, el pes de l’organització 
de la prova va recaure sobre el 
Club d’Atletisme Paiporta, que 
va rebre l’important suport del 
Club Camesllargues de Picanya. 
A més a més, els ajuntaments 
d’ambdues poblacions van co-
l·laborar amb els clubs organit-
zadors.
A la prova es van inscriure prop 
de 1.300 atletes. El bon oratge 
va acompanyar tots els partici-
pants al llarg del recorregut. Uns 
900 van prendre l’eixida a les 10 
del matí a la prova de la Mitja 
Marató, amb un recorregut de 
21 quilòmetres. A les 11,30h els 
vora 400 participants que es van 
inscriure a la Quarta, van iniciar 
la prova.

Els guanyadors de la Quarta van 
ser Octavio Sanchis, de l’equip 
Cárnicas Serrano, amb un temps 
de 34 minuts i 39 segons. En 
dones, la primera en travessar 
la línia d’arribada va ser Amelia 
Martín, també de Cárnicas Serra-
no, amb un crono de 42 minuts 
i 49 segons. En la Mitja Marató, 
el primer en arribar va ser Mario 
Baldoví, del club Runners World, 
el qual va cobrir els 21 quilòme-
tres en 1 hora, 10 minuts i 27 
segons. La primera dona classi-
ficada a la Mitja va ser Begoña 
Doménech, també de Runners 
World, amb un crono d’1 hora, 
29 minuts i 40 segons.
La jornada tornà a ser un èxit, 
tant pel que fa a la participació, 
com a la organització de la pro-
va. No debades la Quarta i Mitja 
ha esdevingut una de les com-
peticions populars més impor-
tants a nivell provincial.

Un any més Picanya fou cita  
ineludible per a l’atletisme popular

Presentació  
Picanya Bàsquet 2011-2012

Escacs a l’Encontre 
esportiu comarcal

Part dels participants a la 
1a San Silvestre Picanyera

Recorregut de la cursa

El Picanya Bàsquet presentà  
títols i equips davant l’afició

Primer Duatló  
“Vila de Picanya”
El diumen-

ge 5 de 
febrer la Penya 
Ciclista Tarazo-
na i la Federa-
ció Valenciana 
de Triatló amb 
la col·laboració 
de l’Ajuntament 
organitza el 1r 
Duatló Vila de Picanya. Aquesta 
dura prova combina 5 Km de cur-
sa a peu, més 22’5 Km de recorre-
gut amb bicicleta i 2’5 Km de nou, 
de cursa a peu.
L’eixida i arribada i àrea d’inter-
canvi se situarà a l’Avinguda de 
l’Horta. Aquesta prova, amb re-
coneixement oficial, és puntuable 
per al rànquing de duatló de la 
Comunitat Valenciana (Copa Fe-
deració).
Més informació i les inscripcions 
estan accessibles per mitjà del 
web municipal (www.picanya.
org) i el web de la Penya Ciclista 
Tarazona (www.pctpicanya.com).

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Vídeo disponible a:

Participants a la 19a 
Quarta i Mitja Marató

Picanya ha estat seu del campionat 
regional de Cant Timbrat Espanyol

El Club Valencià de Cant Timbrat Espanyol de Picanya ha estat 
l’amfitrió del IX Campionat Regional FOCVA 2011 de Canaris 

de Cant Timbrat Espanyol. El concurs, celebrat els dies 10 i 11 de 
desembre, va congregar a 60 criadors, triats entre els millors de la 
Comunitat Valenciana. Fins i tot, vingueren criadors de Reus, Alba-
cete i Sòria.
En la categoria per equips, els tres primers classificats van ser Vicen-
te Cervera Martínez, Francisco Caballero Ferrer i Carlos Fernández 
de Córdoba. En modalitat individual, els guardonats foren Francisco 
Aloca Montolio, Joaquin Calatayud Piera i Pedro Garcia Armera. El 
premi especial per al canari amb major puntuació va correspondre 
a Francisco Aroca.

L’esport més jove de la Comarca

Més de 250 persones acomiaden 
l’any a la carrera i amb bon humor

El Club d’Atletisme Camesllargues de Picanya ha volgut acomia-
dar l’any amb una proposta esportiva, festiva i oberta a la 

participació de totes i tots. El dijous 29 de desembre convocaren 
la Primera San Silvestre Picanyera i més de 250 persones, moltes 
disfressades, es congregaren a la Plaça d’Espanya per tal de pren-
dre l’eixida en aquesta cursa no competitiva, on el més important 
eren les ganes de passar-ho bé. El recorregut, de només tres quilò-
metres, es va cobrir a un ritme que facilità la participació de molts 
xiquets i, fins i tot, famílies senceres. En finalitzar el recorregut, els 
participants van gaudir d’uns dolços en un ambient de festa i cor-
dialitat i un brindis, pel nou any, va tancar aquesta 1a San Silvestre 
Picanyera que, de ben segur, no serà l’última.

Presència picanyera 
a la marató de  

Berlin
La Marató de Berlín és una de 
les cinc grans maratons del 
món. L’any passat, un grup de 
membres del Club Camesllar-
gues va participar. Enguany, 
novament va haver una repre-
sentació del nostre poble a 
aquesta cursa. Eduardo Ába-
los, cap de la Policia Local de 
Picanya, va córrer a la marató 
alemanya que se celebrà el 25 
de setembre passat i va fina-
litzar el recorregut en 3 hores, 
10 minuts i 36 segons.

i

El nostre poble va acollir el 
darrer Encontre d’Escoles 

Esportives Municipals de l’any 
2011. La cita va ser el 26 de no-
vembre i va reunir a més de 400 
xiquets i xiquetes vinguts des 
d’Albal, Alcàsser, Alaquàs, Mas-
sanassa, Paiporta, Torrent i Xiri-
vella. Picanya, el poble amfitrió, 
va comptar amb la represen-
tació més nombrosa, amb un 
més d’un centenar de xiquets i 
xiquetes.

Esport des de menuts 
Al llarg de tot el matí, es van 
succeir les competicions d’atle-
tisme, tennis, escacs, judo, gim-
nàstica rítmica, patinatge i fut-
bol sala a diverses instal·lacions 
esportives del nostre poble.
El principal objectiu d’aquests 
encontres és continuar la tasca 
de les Escoles Esportives Mu-
nicipals per tal de fomentar la 
pràctica de l’esport entre els 
més menuts. 

El club Picanya Bàsquet ce-
lebrà la presentació dels 

seus equips al pavelló esportiu i 
davant un públic entusiasta que 
plenava el Pavelló Vicent Mar-
tí Galán va presentar un per un 
als vora 200 jugadors i jugadores 
que formen part dels 16 equips 
d’aquesta temporada 2011-2012.

Celebració dels títols
El club taronja aprofità també 
per a oferir els dos títols aconse-
guits la temporada passada. Per 
una part el de Subcampions de 
Copa de categoria sènior masculí i 
d’altra, i més important encara, el 
de Campiones Provincials de 
categoria infantil femení. 
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