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La Generalitat Valenciana  
premia el carril bici de Picanya
En el Dia Internacional de la Mobilitat Sostenible

Ja està en ús, des del mes d’agost, el nou tram 
de carril bici-vianants a la rotonda de la Creu. 

Este xicotet tram és ben important perquè permet 
resoldre, de forma més segura, el creuament d’esta 
transitada rotonda i permet la connexió entre els ca-
rrils bici que arriben al final del carrer València amb el 
carril bici que, pel camí de Faitanar, ens permet arri-
bar fins al terme municipal de Xirivella o a la via pre-
ferent que permet l’accés al Poliesportiu. Dos trams 
oberts al públic este mateix any i que, d’esta manera, 
s’enllacen amb la trama ja existent.    
Pas intel·ligent per a vianants
A més del carril bici-vianants en esta intervenció 
s’ha instal·lat un pas per a vianants intel·ligent que 
detecta el moviment de persones i, d’esta manera, 
canvia al color roig per als vehicles tot i millorant 
notablement la seguretat d’este creuament espe-
cialment complicat per la densitat i velocitat del 
trànsit.

Enllaç amb el  
tram cap a Xirivella

Interconnexió

El dijous 19 de setembre el Saló 
d’Actes de la Ciutat Adminis-

trativa 9 d’Octubre va acollir l’acte de 
lliurament dels premis que, amb mo-
tiu de la Setmana Europea de la Mo-
bilitat, organitza, des de fa tres anys, 
la Generalitat Valenciana.
Amb estos premis, la Generalitat Va-
lenciana, vol reconèi-
xer aquells projectes 
(desenvolupats als 
pobles i ciutats de 
tota la Comunitat) 
que tracten de pro-
moure una mobilitat 
sostenible i saludable 
i que avancen, per 
tant, en el camí de la 
lluita contra el canvi 
climàtic i la contami-
nació.
Premi per a l’ampliació de la xarxa 
de carril-bici
En esta edició 2019 el jurat ha pre-
miat, entre un total de 54 projectes 
presentats a tota la Comunitat Va-
lenciana, els treballs d’ampliació, 
millora i interconnexió de la xarxa 
de carril bici de Picanya. Uns treballs 
dels que s’ha volgut destacar el seu 
caràcter d’exemple de promoció tant 
de la mobilitat sostenible com de 
l’activitat física i de l’esport.
Josep Almenar, Alcalde de Picanya, 
va recollir el guardó de mans d’Arcadi 

España, Conseller de Política Territo-
rial, Obres Públiques i Mobilitat de la 
Generalitat.
Una xarxa de 18 quilòmetres amb 
més de 30 anys de treball
La xarxa de carril bici del nostre po-
ble va encetar-se amb el tram entre 
Picanya i Torrent. Fou el primer tram 

de carril bici de la 
comarca de l’Horta 
Sud. Era, aleshores, 
una iniciativa pione-
ra, eren anys en els 
que la contaminació 
de l’aire, el canvi cli-
màtic, la necessitat 
d’una mobilitat més 
sostenible... eren 
conceptes llunyans 
i poc coneguts. Ara, 
quan segons dades 

de la Unió Europea, la contaminació 
és la causa de més de 350.000 morts 
primerenques al vell continent, i de-
sastres com la gota freda de fa ben 
poc, deixen ben clara la perillositat 
del canvi climàtic, la necessitat de re-
pensar el nostre model de mobilitat 
resulta indiscutible.
Al 2018 i el que va de 2019 Picanya 
ha continuat apostant per ofererir 
vies segures a aquelles persones que 
deixen de banda el vehicle privat 
(principal causant de les emisions de 
partícules contaminants) i opten per 

caminar, la bicicleta, el patinet elèc-
tric... en benefici de totes i tots. 
Així s’han construit nous trams de 
carril bici, s’han interconnectat al-
tres, s’han habilitat vies de preferèn-
cia per a bicicletes i vianants i s’han 
posat en marxa diferents iniciatives 
(re-obertura de l’aparcament munici-
pal, educació vial, rutes segures per 
a anar a l’escola, etc...) per tal de re-
duïr l’ús, moltes vegades molt abus-
siu, del vehicle privat.

Nou tram

Nou carril bici al  
camí de la Pedrera
El carril bici-vianants del nostre po-

ble ha crescut de forma constant en 
els darrers 35 anys com a part d’una apos-
ta decidida per obrir una via de transport 
sostenible i també un espai per al passeig, 
l’esport... En este proper any està previst 
realitzar les obres de construcció d’un nou 
tram a la zona sud. En concret el projecte 
vol obrir un nou tram de carril bici paral·lel 
al camí de la Pedrera que ha de permetre 
l’enllaç amb l’extensa xarxa de carrils situats 
al sud del nostre terme i que 
oferirà per tant una connexió 
segura amb els pobles veïns 
d’esta zona com ara Alcàsser.   

Pepe Almenar, Alcalde de Picanya, recull el 
premi de mans del Conseller Arcadi España

Nou tram

Carril bici existent
Carril bici projectat 

La contaminta-
ció atmosfèrica 
provoca més de 
350.000 morts 

a l’any a la Unió 
Europea
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APPicanya
per a mòbils

Joves

APPicanya supera 
els 3.000 usuaris
Aplicació municipal per a mòbils

Al 2013 l’Ajuntament de Picanya posava 
a disposició de la ciutadania la primera 

APP municipal de tota la comarca i una de les 
primeres de la Comunitat Valenciana. Al 2017 
esta aplicació fou renovada per complet sota el 
nom d’APPicanya. Esta aplicació va rebre el pre-
mi a la millor APP pública a la 7a edició del Con-
grés Nacional d’Innovació i 
Serveis Públics (CNIS).
3.000 usuaris
Dos anys després del seu 
llançament, l’aplicació 
APPicanya ja ha arribat a 
la xifra de 3.000 persones 
usuàries. D’esta manera 
esta canal via mòbil 
ha esdevingut el 
mitjà  de comunica-
ció entre ciutadania 
i ajuntament (fun-
ciona en les dues 
direccions) més 
utilitzat al nostre 
poble. 

El programa  
“Jove oportunitat”
Per a xiques i xics que  
han deixat el sistema educatiu 

De casa en casa
Podeu ampliar les  
informacions ací publicades a:
 www.picanya.org
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APPicanya
per a mòbils

L’Ajuntament de Picanya s’ha 
sumat al programa “Joves 

Oportunitats” organitzat per la 
Generalitat Valenciana per mi-
tjà de l’IVAJ i amb el suport del 
Fons Social de la Unió Europea.
Este programa està adreçat a jo-
ves que han quedat fora del sis-
tema educatiu i amb poques ex-
pectatives en el mercat laboral, 
són jóvens que es troben tra-
vessant un moment d’incertesa 
en les seues vides.  Com a pro-
grama de segona oportunitat, 
JOOP acudix en el seu suport i 
constituirà, per a ells i elles, una 
experiència vital de canvi. 
L’objectiu és aconseguir que 
estos xics i xiques tornen al sis-
tema educatiu per a comple-
tar una FP de Grau Mitjà. Però, 
prèviament, necessitaran una 
intervenció que treballe sobre 
la seua motivació, reforce la 
seua autoestima i els ajude a 
construir un projecte integral 
de vida. L‘eina pedagògica: el 
coaching actitudinal, en grups 
d’entre 8 i 15 participants. 
Per a aquells jóvens que no ha-

gueren obtingut el títol de l’ESO, 
JOOP els oferix un mòdul de for-
mació acadèmica per a preparar 
la prova d’accés a la FP de grau 
mitjà. 
Refresc acadèmic
Per als altres joopers del grup, 
es realitzaran sessions de re-
fresc acadèmic, que els perme-
tran, al curs següent, enfrontar-
se de nou al sistema educatiu 
amb majors possibilitats d’èxit.
Inscripció oberta
El Programa va arrancar el pas-
sat 10 de setembre de 2019 
amb un horari de 9 a 14 h. 
de dilluns a divendres però la 
inscripció encara està ober-
ta. Per a més informació i ins-
cripció cal adreçar-se al servei 
DIGA’M de l’edifici principal de 
l’Ajuntament de Picanya.

DIVENDRES
JOVES
A la Sala d’Exposicions

DIVENDRES
JOVES
Divendres 18 d’octubre - 22.00 a 00.00h
MURDER PARTY
Vine a divertir-te a la nostra Murder Party, una  
experiència inoblidable on tu seràs protagonista 
d’esta història de misteri, mentides i assassinats. 
Cada participant rebrà un rol o personatge que haurà 
d’interpretar durant tota la vetlada.
Atreveix-te a descobrir a la persona culpable del 
crim… però vés en compte, pots ser tú!!

Divendres 8 de novembre - 22.00 a 00.00h
ESCAPE ROOM “La desaparició”
Una xica ha desparegut. Només s’ha trobat el seu 
mòbil i la seua bossa… Qué haurà pogut passar?
(activitat ideada per a identificar i previndre  
l’assetjament i maltractament de gènere)

Divendres 22 de novembre - 22.00 a 00.00h
BALLS i RITMES 
Divertix-te ballant aquesta nit, des d’estils urbans 
com el funky i el hip hop fins a ritmes llatins com la 
baxata o la salsa.
(Conèixer diferents estils proporcionarà a les per-
sones participants noves eines d’expresió corporal i 
tècniques bàsiques de cada disciplina)

Divendres 13 de desembre - 22.00 a 00.00h
TALLER YOUTUBE
Només has de portar el teu tu mòbil per a navegar 
per internet
(taller pensat per a iniciar-se en la narrativa audiovi-
sual i la comunicació responsable per mitjà d’internet)

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A LA BIBLIOTECA  
TALLERS PER A JOVES ENTRE 12 I 16 ANYS

Nova edició de 
l’Agenda Jove
Xarxa Joves.net

Un any més, amb l’inici del curs, la xarxa jo-
ves.net a la qual pertany l’Ajuntament de 

Picanya, edita l’agenda jove. Esta agenda es pot re-
collir gratuïtament a la Biblioteca i Centre d’estudi 
per part dels joves interesats (12 a 30 anys) fins a 
exhaurir existències.
Informació interesant per al jovent
Com cada any l’agenda jove inclou tot tipus 
d’informació de les diferents campanyes de la xar-
xa joves.net. Temes com ara formació, igualtat, 
orientació acadèmica, oci, viatges...
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Segona convocatòria dels premis 
“Concepción Aleixandre”
Per a dones científiques valencianes

Formació

Curs 2019/2020
TALLERS
Tallers Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Boixets (*) Dilluns 17.00 – 19.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 07/10/2019
Pintura a l’oli Dilluns i dimecres 10.30 – 13.00 60€ el trimestre Casa de la Cultura 02/10/2019
Pintura a l’oli (***) Dijous 17.30 – 20.00 30€ el trimestre Casa de la Cultura 03/10/2019
Patchwork (*) Dimarts 17.00 – 19.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 01/10/2019
Artesania i teules (*) Dimecres 18.00 – 20.00 80€ tot el taller Casa de la Cultura 02/10/2019
Tabal i dolçaina (**) Dimarts A determinar 30€ al mes Casa de la Cultura 01/10/2019
Escacs (*) Divendres 17.00 – 18.00 15 € tot el taller Casa de la Cultura 04/10/2019
Macramé(***) Dimarts 10.00 – 12.00 70€ (16 sessions) Casa de la Cultura 01/10/2019
Conéixer l’art I Dijous 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 07/11/2019
Conéixer l’art II Dijous 11.00 – 12.30 50€ tot el taller Casa de la Cultura 05/03/2020
Dansa oriental(*) A determinar 17.30 – 19.30 80€ tot el taller Pavelló  Municipal Octubre 2019
Reflexologia i 
quiromassatge(*) Dilluns 18.00 – 20.00 30€ el trimestre Casa de la Cultura 03/10/2019
Llenguatge de signes(***) Dimecres 18.00 – 20.00 90€ (12 sessions) Casa de la Cultura 02/10/2019
Horari de matrícula : de dilluns a dijous de 18.00 a 20.00. A partir del 10 de setembre

CURSOS
Curs Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Accés a la Universitat majors de 25 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 17/09/2019
Accés a la Universitat majors de 45 anys Dilluns a divendres  50€  quadrimestre IES Enric Valor 17/09/2019
Accés Cicles Formatius Grau Superior Dilluns a divendres  50€ quadrimestre IES Enric Valor 17/09/2019
Informàtica matí iniciació  Dimarts 10.00 – 12.00 45€ quadrimestre Alqueria de Moret 01/10/2019
Competències Clau Dilluns a Dijous A determinar  Casa de la Cultura A determinar
Curs d’internet i edició fotogràfica(*) Dilluns 18.00 – 20.00  80€ tot el curs Alqueria de Moret 07/10/2019

IDIOMES
Idioma Dies Hora Preu Lloc Data d’inici
Anglés matí (A1)(***) Dimarts i dijous 11.00 – 12.30   80€ quadrimestre Casa de la Cultura 01/10/2019
Anglés matí (A2)(***) Dilluns i dimecres 11.00 – 12.30 80€ quadrimestre Casa de la Cultura 02/10/2019
Anglés vesprada (B1)(***) Dilluns i dimecres 18.00 – 19.30 80€ quadrimestre IES Enric Valor 02/10/2019
Anglés vesprada (B2)(***) Dilluns i dimecres 19.30 – 21.00 80€ quadrimestre IES Enric Valor 02/10/2019
Castellà per a estrangers Dijous 19.00 – 21.00  IES Enric Valor 02/10/2019

CURSOS DE VALENCIÀ
Nivell Dies Hora Lloc Data d’inici
Oral-conversa A1 Dilluns  18.00 – 19.30 IES Enric Valor 07/10/2019
Oral-conversa A2 Dimecres 09.30  - 11.00 Casa de la Cultura 02/10/2019
Valencià B1 Dimecres 11.00 – 12.30 Casa de la Cultura 02/10/2019
Valencià B2 Dilluns  15.00 – 17.00 IES Enric Valor 07/10/2019
Valencià C1 Dilluns i dimecres 09.30 – 11.00 Casa de la Cultura 02/10/2019
Valencià C1 Dimarts i dijous 17.00 – 18.30 Casa de la Cultura 01/10/2019
Valencià C2 Dilluns  17.00 – 19.00 IES Enric Valor 07/10/2019
Valencià C2 Divendres 09.30 – 11.30 Casa de la Cultura 04/10/2019(*) 
(*) Organitzat i oferit per l’Associació d’Alumnat d’EPA amb el suport de l’Ajuntament de Picanya.
(**) Organitzat i oferit pel grup de Tabal i Dolçaina de Picanya amb el suport de l’Ajuntament.
(***) Novetats pendents d’aprovació pel plenari municipal
Matrícula Associació Alumnat EPA: 35€ - Jubilats i pensionistes majors de 60 anys: 20€
ELS TALLERS I ELS CURSOS ES REALITZARAN SEMPRE QUE ES CONSTITUÏSCA UN GRUP DE 10 PERSONES, DURANT TOT EL CURS.
Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans de començar el trimestre, una vegada iniciades les classes no es tornaran els diners.

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

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

Nova oferta del Centre de  
Formació de Persones Adultes 

à

L’Ajuntament de Picanya ja ha 
fet pública la 2a edició dels 

Premis Concepción Aleixandre 
per a dones científiques valen-
cianes. Es convoquen dos premis 
i una beca a dones científiques 
vives, per tal de visibilitzar i re-
conèixer els mèrits de les dones 
científiques a la Comunitat Va-
lenciana i al nostre poble. El 
nom dels Premis “Concepción 
Aleixandre” fa homenatge a una 
dona nascuda l’any 1862 que va 
saber combinar la medicina - en 
l’especialitat de ginecologia - 
amb la pedagogia; i que, a més, 
va ser inventora, activista, femi-
nista i sufragista. Una vertadera 
pionera en la ciència i en la vida.
Les contribucions de les dones 
han estat oblidades i negades en 
el món de la ciència. “(...) els Pre-
mis Nobel, segurament són els 
premis científics més importants 
en l’àmbit global. Des de 1901 
fins a 2017, més d’un segle, s’ha 
guardonat amb un Premi Nobel 
a 893 persones, de les quals 844 

han sigut homes (94,51%) i sols 
49, dones (Marie Curie el va ob-
tindre en dues ocasions). És a dir, 
les dones premiades en els No-
bel representen un escàs 5,49%.” 
Motivació
El 7 de març de 2017 l’Ajuntament 
de Picanya, en col·laboració amb 
la Universitat de València, va rea-
litzar una taula redona de dones 
científiques que va donar mos-
tra del treball quotidià de dones 
professionals en els diferents 
camps de la ciència. L’acollida 
que va rebre per part del públic 
de Picanya inspirà la creació dels 
Premis Concepción Aleixandre. 
En la primera edició d’aquests 
premis (2018), es van presentar 
42 candidatures: 39 a la catego-
ria “Comunitat Valenciana” i 3 a 
la categoria “Local”. I, a més, es 
va premiar dues dones de l’àrea 
de les ciències experimentals, en 
categoria local la geòloga Duna 
Roda i Emilia Morallón en la ca-
tegoria Comunitat Valenciana.
En aquesta edició 2019 es convoca 

el premi en l’àrea de les enginye-
ries i s’obri a totes les àrees del co-
neixement en les categories locals.
Bases completes a: 
www.picanya.org

Ana Isabel Morales

Ana Isabel Morales guanya  
el premi Salvador Senent
L’article “Hacia la igualdad de género en la historia del sistema pe-

riódico” de la picanyera Ana Isabel Morales, estudiant del Màster 
Universitari de Professorat de la Universitat de València, ha sigut reco-
negut amb el premi Salvador Senent 2019 que convoca el Grup Espe-
cialitzat de Didàctica i Història de la Física i la Química (GEDHFiQ) de les 
Reials Societats Espanyoles de Física i de Química.
El premi, lliurat aquest mes de setembre a Madrid, consisteix en mil 
euros i un diploma acreditatiu, i s’atorga al millor treball científic rela-
cionat amb la didàctica o amb la història de la física o de la química. A 
més, l’article guanyador s’ha publicat en la revista Anales de Química.
En el seu treball, Ana Isabel Morales, llicenciada en Física per la Univer-
sitat de València, revisa les fites més significatives en la història del sis-
tema periòdic, posant especial èmfasi en les aportacions de les dones 
en la recerca i l’estudi de nous elements químics.
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Civisme

Ocupació

Renovado el  
convenio entre Caritas 
y el Ayuntamiento
Destinado a apoyar a  
las familias en dificultades

El Salón de Sesiones del 
Consistorio acogió a fina-

les de julio el acto de renovación 
del convenio anual de colabora-
ción entre Caritas Parroquial y el 
Ayuntamiento de Picanya.
Mediante este convenio el Ayun-

tamiento de Picanya financia con 
15.000 euros los programas de-
sarrollados por Caritas Picanya 

y destinados a ayudas alimenta-
rias o artículos de primera ne-
cesidad de las familias en situa-
ciones más difíciles de nuestro 
pueblo.

Así mismo el convenio obliga a 
que, como mínimo, el 50% de este 
presupuesto se destine a compras 

realizadas al pequeño comercio 
de Picanya.

Ajudes municipal a la contrac-
tació de persones aturades i  
a iniciatives emprenedores
Per a persones empadronades a Picanya 

L’Ajuntament de Picanya ha fet pública la convocatòria per a l’atorgament d’Ajudes Econòmiques 
al Foment de l’Ocupació 2019.

S’atorguen ajudes per al 2019 pel règim de concurrència competititva, per un import de 1.200€, 
d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.
S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de 
l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 i 
la Convocatòria per a 2019, publicada a la BDNS amb referència 475260
S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’extracte 
de la Convocatòria al BOP de València fins al 15 de novembre de 2019, en la que 
es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des del 16 
de novembre de 2018.

La responsabilitat de 
tindre un gos
Nova campanya municipal de conscienciació  
i millores a les zones d’esplai per a gossos 

Solidaritat

Firma de renovación del convenio

El acuerdo  
firmado  

contempla que el 
50% de los  

fondos (15.000€)
se destinen a 
compras en el 

pequeño comer-
cio de Picanya

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA 
CONTRACTACIÓ
DE PERSONES ATURADES DE PICANYA 

1.- Ajudes a la contractació de perso-
nes aturades de Picanya, l’alta a la 
Seguretat Social de les persones 
contractades deu realitzar-se entre 
el 16 de novembre de 2018 i el 30 
de juny de 2019.

2.- Persones físiques o jurídiques 
que contracten a persones atura-
des, inscrites al SERVEF i amb una 
antiguetat d’almenys tres mesos 
d’empadronament a Picanya abans 
de la publicació de la Convocatòria 
a la BDNS, el contracte de les quals 
acompleix les condicions de les 
bases i convocatòria.

3.- El procediment de tramitació es 
troba detallat a l’Oficina Virtual del 
web de l’Ajuntament de  
Picanya.

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT 
DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA 
AL MUNICIPI DE PICANYA 

1.- Ajudes a la Iniciativa Emprenedora 
per altes a la Seguretat Social per 
inici d’una activitat en l’àmbit del 
RETA radicada a Picanya o sent la 
persona titular empadronada a 
Picanya.

2.- Persones empadronades a Picanya 
que inicien una activitat o persones 
que radiquen la seua activitat a 
Picanya i de les quals, l’Alta inicial en 
el RETA es produeix entre el 16 de 
novembre de 2018 i el 30 de juny  
de 2019. Es considerarà com a data 
d’inici de l’activitat la que conste 
a la Declaració d’Alta en el Cens 
d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o 
Mod. 037).

3.-El procediment de tramitació es 
troba detallat a l’Oficina Virtual del 
web de l’Ajuntament de Picanya.

El fet de tindre un animal de companyia comporta 
beneficis però també suposa una responsabilitat, 

i sols en l’exercici respectuós d’aquesta responsabilitat, 
com fan la majoria de propietaris de gossos, aconsegui-
rem uns espais públics i un poble de Picanya millor per 
a totes i tots.
Excrements en la via pública
Al nostre poble conviuen al voltant de 1.400 gossos. Un 
simple càlcul ens duu a una xifra d’un mínim de 7.000 
excrements a la setmana i superior als 30.000 al mes. 
Per tant, una reflexió seriosa sobre els problemes que 
generen aquests excrements ha de passar per agraïr 
el civisme de la majoria dels propietaris de gossos que 
complixen de manera exemplar amb la seua obligació 
de retirar aquests excrements de la via pública.
Malgrat això, hem de continuar lamentant l’actitud in-
cívica d’una minoria que amb la seua irresponsabilitat 
provoquen serioses molèsties a la resta del veïnat i per 
tant, l’Ajuntament continuarà amb campanyes educa-
tives (com la que es veu al cartell que acompanya esta 
informació) i també es procedirà, si cal, a exercir la po-
testat sancionadora.
Necessitat de zones netes
També és important valorar la necessitat que, deter-
minats espais, es mantinguen especialment nets i per 
això es va decidir declarar les zones de joc infantil i 
els seus voltants com a zones prohibides a gossos. 
Es tracta de preservar aquestes zones de les restes 
d’excrements de gossos (tant sòlids com líquids) pel 
bé dels nostres menuts i menudes i de la seua salut.

Millores a les zones 
d’esplai per a gossos

Des de l’Ajuntament de Picanya 
també es volen atendre les neces-
sitats de les persones propietàries 
de gossos per trobar espais on po-
der soltar els seus animals i deixar-
los córrer i jugar (sempre sota la 
seua responsabilitat i control) i, 
en eixe sentit es van establir dife-
rents espais al voltant del nucli. En 
estos moments s’està procedint a 
realitzar diferents millores a estes 
zones d’esplai per a gosos com ara 
la millora del tancat, instal·lació de 
bancs, etc... 
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Nuestra vecina Rosa Soler no puede 
ocultar la alegría de ver, en-

tre sus manos, un sueño hecho realidad. Apasionada 
por la literatura ha escrito varias piezas, colaborando, 
en alguna ocasión, en publicaciones benéficas. Pero 
Rosa quería dar salida a su creatividad literaria y, des-
pués de un gran esfuerzo y trabajo, ha visto cómo se 
hacía realidad su primer libro “Como cambia la vida”. 
Este es un trabajo a medio camino entre la realidad 
y la ficción que explica la vida de una familia a mi-
tad del siglo pasado. Unos tiempos difíciles con una 
vida rural, sin luz, sin agua en casa, con un exigente 
trabajo al campo... con situaciones especialmente 
complicadas como la riada de 1957 en Valencia o el 
drama de las niñas y los niños robados de manos de 
sus madres en el momento de nacer. 
Una vida dura que Rosa Soler conoció desde su na-
cimiento en un cortijo llamado Huelga de las Turmas 
en Segura de Sierra en la provincia de Jaen. Una vida, 
que cómo dice este primer libro... ha cambiado mu-
cho, afortunadamente, para mejor.

El 2 d’octubre el Saló de Sessions de l’edifici 
consistorial va acollir l’acte de signatura de 

la renovació de l’acord de col·laboració entre Escola 
Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua i 
l’Ajuntament de Picanya. Un any més, totes dues ins-
titucions mantindran el seu treball compartit per a 
desenvolupar projectes i iniciatives destinades a nor-
malitzar l’ús del valencià al nostre poble. 
En concret, Escola Valenciana i l’Ajuntament oferiran 
els recursos per a portar endavant diferents proga-
mes i campanyes de promoció com ara cartells, fu-
llets, etc...
Aquest acord pretén continuar amb el compromís 
conjunt per l’assessorament de projectes de promo-
ció de l’ús social del valencià. L’objectiu principal és 
contribuir a consolidar l’ensenyament de la llengua 
amb activitats culturals i d’oci però sobre tot coor-
dinar la seua normalització en les escoles. A més, 
en els últims anys aquesta associació també destaca 
com a impulsora de la presència de la nostra llengua 
en les noves tecnologies i les xarxes socials.

Rosa Soler publica  
su primer libro
Cómo cambia la vida tiene  
tintes  autobiográficos

Renovat el conveni 
amb Escola Valenciana
L’Ajuntament i Escola Valenciana tre-
ballen conjuntament des de fa anys

Enguany es va retre  
homenatge a Isabel Robles

Una dècada de  
Festa Estellés

Unes Festes Majors 
ben participades
Les Festes Majors 2019 assolixen 
unes xifres de participació mai vistes

El 13 de juliol finalitzaven les Festes Majors de Picanya 
2019. Una programació festiva que va incloure música, 

tradicions, folklore, ball, esports, teatre de carrer, sopars a la 
fresca... i que va oferir activitats per a totes les edats des de ben 
menuts i menudes a persones majors. 
En este 2019 les xifres de participació han fet bo l’eslogan de 
“Festes a plaça plena” i tots els actes han comptat amb una gran 
quantitat de públic amb moments com la vespra de la festa (pri-
mera foto) en els que la Plaça del País Valencià es va plenar per 
complet per a disfrutar de l’espectacle.

Cultura

Festa Estellés 2019

Vídeo disponible a:

El divendres 27 de setem-
bre el Pati de l’Alqueria de 

Moret va acollir una nova edició 
de la Festa Estellés. De fet, esta 
fou la 10a Festa Estellés cele-
brada al nostre poble. Com en 
altres indrets de la Comunitat 
Valencina, i en commemoració́ 
del natalici del gran poeta Vi-
cent Andrés Estellés, al mes de 
setembre a Picanya celebrem la 
Festa Estellés, un acte obert a la 
participació́ de qualsevol perso-
na interessada que vol posar en 
relleu la paraula poètica en la 
nostra llengua. 

Prop de 200 persones
En este 2019 han estat prop de 
200 persones les que han volgut 
compartir esta vetllada poètica 
conduïda, com en les nou edi-
cions anteriors, pel poeta Lluís 
Roda. Enguany, a més de als ver-
sos d’Estellés, la festa estigué de-
dicada a reconèixer la figura de 
la poeta Isabel Robles. L’alumnat 
dels diferents centres educatius 
del nostre poble, així com les pe-
sones que van voler, posaren veu 
a la poesia, a una poesia que, al 
nostre poble, ja du sonant més 
d’una dècada.

Orquestra la vespra de la Festa

Mostra de Teatre i Música de Cercavila

Gran Entrada de Moros i Cristians

Actuació conjunta Unió Musical 
i Assoc. de Ballet

Pregó Interpenyes

Firma de renovación del convenioRosa Soler

Vídeos disponibles a:
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mayores en el Parc Europa

Talleres, deporte, excursiones, libros...

Ya está publicada la nueva 
programación de activida-

des para Personas Mayores orga-
nizada por el departamentos de 
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Picanya.
OCTUBRE
VISITA A LA RESIDENCIA NOVA EDAT
Con motivo del día mundial de 
las persona mayores, visita a la 
residencia NovaEdat de Picanya. 
Realizaremos actividades con l@s 
residentes, guiad@s por la fisiote-
rapeuta del centro. Y para ameni-
zar, el grupo “Balla Picanya” inter-
pretará unos cuantos bailes.
Día: jueves  3 de octubre
Hora de salida: A las 9’45h salida 
desde la puerta del centro de per-
sonas mayores.
TALLER
Se confeccionará un bolso grande 
multiusos, de diferentes tamaños 
y modelos y se aprovecharan ma-
teriales diversos.
Lugar: Centro de Personas Mayo-
res
Horario: de 16’30 a 19’30h
Días: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre.
NOVIEMBRE
TALLER DE MANUALIDADES  
CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.
 A lo largo de los meses de noviem-
bre y diciembre se van a confec-
cionar manualidades con motivos 
navideños de distintos y variados 
modelos y técnicas.
Días: 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 
3, 10 y 17 de diciembre. 
Hora: 16’30 a 19’30h
Lugar: Centro de personas Mayo-
res
CONOCE LA HISTORIA DE PICANYA
Recorrido de itinerarios a pie por 
distintos puntos de interés de 
nuestro pueblo, acompañados de 
un guía.
Día: 8 de noviembre
Hora: 10’00h
Punto de encuentro: Ayuntamien-
to de Picanya. Plaza de España 
nº 1
Inscripciones: del 4 al 7 de no-
viembre en el Ayuntamiento de 
Picanya.
TALLER DE LECTURA 
Reunión del grupo “Amig@s de la 
literatura” para comentar la nove-
la de Antonio garrido “El último 
paraíso”          
Día: 12 de noviembre
Hora: 17’30h

Lugar: La sala de arriba del Centro 
de Personas Mayores. 
CAMINATA
Caminata por cauce del río Túria  
Día: 20 de noviembre
Salida: a las 9’45h desde la parada 
del metro de Picanya.
Regreso alrededor de las 13’00h
Necesario ir con ropa y calzado có-
modo, llevar agua y una gorra, por 
si hiciera sol.

PROGRAMA MEJORA
Ejercicios personalizados para 
cada persona con el fin de re-
trasar los estados de fragilidad 
y prevenir la dependencia para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Programa pionero con el que el 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Universidad de Valencia, 
donde después de unas valora-
ciones médicas se inician sesiones 
personalizadas de ejercicio físico 
adaptado a cada una de las perso-
nas.
Para participar será necesario rea-
lizarse una valoración del estado 
de salud que aconseje su inclusión 
en el programa, valoración que se 
realizará por el personal del Pro-
grama Mejora.
GRUPO I 
11:30 a 12:30h (Lunes, miércoles, 
viernes)
• Inicio clases: 2 de octubre de 
2019
• Lugar: Centro Personas Mayores
• Requisito: haber participado en 
el Programa Mejora anterior.
Dirigido a 12 personas.
GRUPO II
12:30 a 13:30h (Lunes, miércoles, 
viernes)
• Inicio clases: mes de octubre
• Lugar: Centro Personas Mayores
Iniciación en el Programa Mejora.
Dirigido a 11 personas.
INSCRIPCIONES: 
del 24 al 27 de septiembre 
de 2019 en el Ayuntamiento 
de Picanya.

ACTIVIDADES  PERMANENTES
Dirigidas a personas mayores de 
60 años y/o pensionistas. (Se acre-
ditará con certificado de pensión).
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO:
Gimnasia suave adaptada a la 
edad para mejorar 
o mantener la condición física.
Inscripciones: Máximo 30 perso-
nas por grupo.
Lugar: Centro Personas Mayores
Clases  de lunes a jueves:
Lunes y miércoles de 09’30 a 
10’30h. Nivel apto para todas las 
personas.
Lunes y miércoles de 10’30 a 
11’30h. Nivel apto para personas 
que se mueven con soltura. Las 
clases se centran exclusivamente 
en coreografías de diversos y va-
riados bailes en línea.
Martes y jueves de 09’30 a 10’30h. 
Nivel iniciación de gimnasia con 
bailes en línea y coreografías.
Martes y jueves de 10’30 a 11’30h. 
Nivel apto para personas que se 
mueven con soltura. Las clases se 
centran en coreografías de diversos 
y variados bailes en línea.
Martes y  jueves de 11’30 a 
12’30h. Este nivel va dirigido a 
personas con necesidades de gim-
nasia adaptada.
TALLERES DE MANUALIDADES
En estos talleres se ofertan una 
gran variedad de manualidades. 
Se imparten talleres de tejas, de-
coupage, transfer sobre madera, 
bordados sashiko, reciclado de 
vaqueros, trabajos diversos con 
papel de periódico y patchwork en 
todas sus variantes.
Días de talleres: todos los lunes, 
martes y miércoles de 16’30 a 
19’30h en la sala de arriba del 
Centro de Personas Mayores.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones 
para gimnasia y para los talleres 
de manualidades se efectuarán en 
el Ayuntamiento del 23 al 27 de 
septiembre 2019.
PISCINA CUBIERTA:
Sesiones terapéuticas y de relax: 
Curso trimestral.
Días: martes y jueves de 9’45 a 
10’45h  (media hora de actividad  
más  media  hora de spa)
Precio: 38€ al trimestre.
Dirigido a personas mayores de 65 
años y/o pensionistas.
Inscripciones e información en la 
Piscina Cubierta Municipal.

Nueva programación de  
actividades para Personas Mayores

Majors

El aparcamiento  
municipal ya roza el 
80% de ocupación
Solo quedan disponibles unas 60 plazas de 
las 290 que ofrece la instalación

Desde su reapertura en el pasado mes de mayo el Apar-
camiento Municipal situado a espaldas del Ayunta-

miento en la Av. Sanchis Guarner, ha crecido en ocupación hasta las 
cifras actuales en las que, prácticamente, el 80% de las plazas están en 
uso y solo unas 60 plazas continúan disponibles para su alquiler. En los 
últimos meses, una vez que la propiedad ha pasado al Ayuntaminento, 
las diferentes mejoras realizadas han supuesto un muy notable incre-
mento de las plazas alquiladas.

PRECIOS
A) Plazas en alquiler

Automóviles 24hores: 35 €/mes
Motocicletas y ciclomotores 24hores: 9 €/mes
Vehículos automóviles de 8:00 a 20:00h lunes a domingo: 25€/mes
Vehículos automóviles de 20:00 a 8:00h lunes a domingo: 25 €/mes

B) Plazas de acceso libre
La primera hora es gratuita. A partir de esa primera hora el precio 
es de 0,01 €/minuto (+IVA).

Para solicitar el alquiler de las plazas sólo es necesario presentar 
la correspondiente instancia en el Ayuntamiento.

Aparcamiento municipal
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En marxa les obres  
del nou magatzem
El nou edifici se situa al carrer Taronja i per-
met el tancament de l’actual al carrer Colón

Ja estan en marxa les obres de construcció del nou magatzem 
municipal al carrer Taronja (al polígon industrial del mateix 

nom). Este nou edifici de Serveis de l’Ajuntament ha de servir com 
a magatzem de materials, arxiu municipal i dependències de dife-
rents serveis com ara jardineria, obres, manteniment...
El nou edifici té una superfície útil superior als 1.000 metres qua-
drats i se situa en part de l’espai que actualment ocupa un apar-
cament de camions amb poca ocupació.
Tancament de l’actual magatzem al carrer ample
Amb la construcció d’este nou i modern edifici l’actual magatzem i 
arxiu del carrer Colón, que havia quedat menut per a les necessi-
tats de l’actual treball municipal i estava molt lluny de poder aten-
dre les necessitats dels diferents serveis,  es tanca i l’activitat que 
en ell es desenvolupava es trasllada al Polígon Industrial Taronja.
També arxiu municipal
Este nou edifici, a més, complirà les funcions d’arxiu municipal 
amb un modern mòdul perfectament adequat per a complir amb 
la funció de la conservació de la documentació municipal corres-
ponent.

Fachadas de la Pl. Major

Eco Parc mòbil
Per a residus que  
necessiten un especial tractament

Per a residus que necessiten un especial tractament: aparells 
electrònic, mòbils, joguines electròniques, pantalles, fluores-

cents, tòners... l’EMTRE i l’Ajuntament de Picanya instal·len, en diferents 
dies i a l’avinguda Santa Maria del Puig (cantó amb Senyera) i el carrer 
Sant Joan Baptista uns Eco-Parcs mòbil amb l’objectiu de facilitar la reco-
llida selectiva (i el posterior tractament) d’aquells residus que no tenen 
un contenidor específic al nostre poble. 
Què poden deixar en este Eco-Parc mòbil?
Entre els elements que es poden dipositar en aquesta instal·lació itine-
rant estan residus d’aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèc-
trics, mòbils i carregadors,  joguines electròniques,  olis de motor, pan-
talles,  tubs fluorescents, tòners i cartutxos d’impressora pneumàtics, 
càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, ter-
mòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, 
dissolvents, pintures, bateries, radiografies...

Dates previstes per a nous ecoparcs mòbils:
 DATA  LLOC
 07 a 09 oct Sant Joan Baptista (zona aparcament)
 07 a 09 nov Av. Sta Maria del Puig cantó C/ Senyera
 02 a 04 des Av Sta Maria del Puig cantó C/ Senyera

L’horari d’obertura de l’Ecoparc Mòbil serà de 10.00 a 14.00 hores, i de 
16.00 a 19.00 hores i dissabte de 10.00 a 13.00h.

Urbanisme

En Plaza Mayor y en  
calle Corts Valencianes 

A finales del mes de julio quedaron finali-
zados los trabajos de rehabilitación y re-

novación de las fachadas de la Plaza Mayor y el 
edificio del Centro de Personas Mayores que, 
desde esas fechas, lucen nuevos colores. Se ha 
realizado un trabajo de restauración y mejora 
al tiempo que se han renovado por comple-
to los colores de las fachadas para generar un 
conjunto de mayor vistosidad.
También la pérgola
En esta misma intervención también se ha 
procedido a restaurar y repintar la pérgola de 
madera que completa el característico aspec-
to de un punto tan emblemático cómo es la 
plaza Mayor.

Nuevos colores para antiguas 
fachadas

Más de 10 comunidades se benefician 
de las ayudas para la obtención del 
Informe de Evaluación de Edificios
Este certificado es obligatorio por ley para los  
edificios de más de 50 años de antigüedad

Los edificios de más de 
50 años, por ley, de-

ben realizar una inspección que 
permitar redactar el correspon-
diente Informe de Evaluación de 
Edificios. 
Este informe, que debe redac-
tarse por una persona profe-
sional competente en materia 
de edificación residencial de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
38/99, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, 
es un documento que recoge 
la información del edificio y su 
evaluación en relación con su 
estado de conservación, las con-
diciones de accesibilidad y la 
certificación de eficiencia ener-
gética. Nos permite conocer el 
estado de nuestro edificio para 
poder acometer las obras de 
rehabilitación y mantenimiento 
más aconsejables
Ayudas municipales
El Ayuntamiento de Picanya cons-
ciente de las dificultades que 
este trámite puede suponer 
para las comunidades 
de vecinos/as de edi-
ficios más antiguos 
(comunidades donde 

suelen vivir personas de mayor 
edad y donde los recursos pue-
den ser más limitados) decidió 
ofrecer, a través de su Oficina 
de Vivienda, asesoramiento so-
bre la tramitación del Informe 
y una línea de subvenciones di-
rectas a las comunidades para la 
financiación del mismo. 
Estas ayudas cubrían el 
coste de la realización 
del informe hasta un 
máximo de 500 euros.
Más de 10 comuni-
dades
Han sido más de 
10 las que han 
obtenido las 
c o r r e s p o n -
dientes ayu-
das para la 
tramitación 
de este certi-
ficado.

Programa anual
El plazo de presentación de so-
liciitudes fue de dos meses a 
partir de la publicación de la 
convocatoria en el BOPV el día 
1 de julio. El Ayuntamiento tie-
ne previsto volver a convocar 
estas ayudas de forma anual.

Eco Parc mòbil a  
l’Av. Sta. M. del Puig

Obres al Polígon Taronja

También la fachada de la casa Emiliot junto a la escuela infantil 
municipal en la calle Corts Valencianes ha sido completamente 
renovada. Se han realizado trabajos de restauración y fijación 
de las partes deterioradas y se ha procedido al repintado de 
toda la fachada. Cómo en los trabajos anteriores se ha optado 
por colores intensos y por detascar los elementos más intere-
santes cómo balcones, ornamentos y barandillas.

Fachada de la Casa Emiliot
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Programa d’activitats  
esportives municipals
Temporada 2019-2020

Els júniors del Picanya 
Bàsquet subcampions de 
la Lliga Valenciana

Cabres de Muntanya obri 
rutes al cercle polar àrtic

Presentación del  
CF Benimar Picanya

A  finals de setembre l’equip de categoria júnior del 
club Picanya Bàsquet va aconseguir el primer tí-

tol oficial del club en esta temporada 2019-2020. Els 
picanyers, després d’una brillant 1a fase i superar les 
semifinals per 62-63 en un partit d’infart, es van plan-
tar este dissabte a la final de la Lliga Valenciana dis-
putada a la població de Bocairent. Allì van quallar un 
excel·lent partit que no fou suficient per a compensar 
la superioritat física dels rivals que van acabar per 
dur-se l’encontre per 74-69 en un final molt igualat.
La Lliga Valenciana és la primera competició oficial 
organitzada per la Federació de Bàsquet de la Comu-
nitat Valenciana i en ella prenen part equips juniors 
de les tres províncies.

Menuts  
i menudes
Xiquetes i xiquets
Activitats quadrimestrals
Activitat  Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Xiquiritme  Pavelló  Dilluns/dimec.  17:00 a 18:00h  2014-2016  25€
Ball modern A Pavelló Dimarts/dijous 17:00 a 17:45h 2010-2013 25€
Ball modern B Pavelló Dimarts/dijous 17:45 a 18:30h 2005-2009 25€
Futbol sala   Pavelló  Dimarts  17.00h-18.00h  2010-2011  25€
   Benjamins Ausiàs dijous 
Futbol sala  Pavelló  Dimarts  18.00h-19.00h  2008-2009  25€
   Alevins Ausiàs dijous   
G. rítmica  Pavelló  Dilluns/dimecres 17.00h-19.00h  2005-2015   25€

Escoles Esportives Municipals
Activitat   Lloc  Dia  Hora  Any naixement  Preu
Atletisme   A. March  Dimecres  17.00h-19.00h  2005-2013  25€
Escacs   A. March  Dimarts 17.00h-19.00h  2005-2013   25€
Multiesport  Baladre  Divendres 15.00h-17.00h 2005-2013   25€
Patinatge   Baladre  Dimecres  17.00h-19.00h  2005-2013   25€
Tenis   Poliesp.  Dissabte 09.00h-14.00h  2003-2014  25€

• El preu del curs és quadrimestral, la renovació entre  
quadrimestres es realitzarà de forma automàtica.
• L’alumne/a que vol assistir a més d’una escola esportiva ha de pagar un suple-
ment de 14€.
• Multiesport: Iniciació a diferents esports (pilota valenciana, futbol sala, mini-
bàsquet, jocs populars, hoquei, bàdmington, tallers...)
• Xiquiritme: Cèrcols, xanques, pilotes, pilotons, matalassets, cangurs, globus, 
música (ritme)...

Persones adultes 

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

Ioga  Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  09.30-11.00h  41 €
B  Baladre  Dmarts i dijous  17.30-19.00h  41 €

Tai-xi Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Casa Cult. Dimarts-dijous  10.00-11.15h  41 €

Pilates Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló Dilluns-dimecres  19.30-20.30h  43 €
B  Pavelló Dilluns-dimecres  20.30-21.30h  43 €
C Pavelló Dimarts-dijous 20.30-21.30h 43 €
D Pavelló Dimarts-dijous 09.30-10.30h 43 € 

Gimnàstica correctora
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
 A  Pavelló  Dilluns-dimec.-div.  10.30-11.30h  41 €

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

Zumba (coreografies senzilles i suaus) 
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  19.30-20.30h  41 €
B  Pavelló  Dimarts-dijous  15.15-16.15h  41 €

Body Fit (tonificació i acondicionament general)  
 Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dimarts-dijous  20.30-21.30h  41 €

Aeròbic, step 
Lloc  Dia  Hora  Preu trimestre
A  Pavelló  Dilluns-dimecres  20.30-21.30h  41 €
B  Pavelló  Dilluns-dimecres  19.30-20.30h  41 €

Musculació (més de 16 anys)
 Lloc  Dia  Hora  Preu per mes
 Pavelló  Dilluns a dissabte  Horari pavelló  16 €

Persones majors
Persones Majors (+ 65 anys)
Gimàstica de manteniment
Gimnàstica suau adaptada a l’edat per a millorar o mantenir la condició física.
Inscripcions: Màxim 30 persones per grup.
Classes  de dilluns a dijous al Centre de Persones Majors:
Dilluns i dimecres de 09’30 a 10’30h. Nivell apte per a totes les persones.
Dilluns i dimecres de 09’30 a 11’30h. Nivell apte per a persones que es 

mouen amb soltesa. Les classes se centren exclusivament en coreografies 
de diversos i variats balls en línia.

Dimarts i dijous de 09’30 a 10’30h. Nivell iniciació de gimnàstica amb balls en 
línia i coreografies.

Dimarts i dijous de 10’30 a 11’30h. Nivell apte per a persones que es mouen 
amb soltesa. Les classes se centren exclusivament en coreografies de diver-
sos i variats balls en línia.

Dimarts i  dijous de 11’30 a 12’30h. Aquest nivell va dirigit a persones amb 
necessitats de gimnàstica adaptada.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer de dues formes:
- Per mitjà de la plana web municipal www.picanya.org. Caldrà accedir-hi per 

tal de tramitar la corresponent clau d’accés. Una volta es dispose d’aquesta 
clau es podrà realitzar la inscripció des de les 00.00h del dia indicat per a 
cada període. Cal traminar (amb anterioritat a l’inici del període d’inscripció) 
una fitxa d’usuari per a cada persona (també menuts) tot i que una persona 
pot gestionar la inscripció d’altres familiars, amb esta fitxa es tramita la clau 
d’accés. 

- També es pot tramitar la inscripció en persona, de la forma habitual, a 
l’Ajuntament de Picanya (serà necessari indicar un número de compte per a 
la domiciliació del pagament)

NOTA: Sols es posaran en marxa aquells grups amb una inscripció suficient.

CALENDARI INSCRIPCIONS I RENOVACIONS
ADULTS

Comunicació baixa: Fins 13/09/2019
Nova inscripció residents: De 17 a 24/09/2019
Nova inscripció no residents: Des de 25/09/2019

Segon trimestre
Comunicació baixa: Fins 13/12/2019
Nova inscripció residents: De 17 a 24/12/2019
Nova inscripció no residents: Des de 26/12/2019

Tercer trimestre
Comunicació baixa: Fins 06/03/2020
Nova inscripció residents: De 10 a 20/03/2020
Nova inscripció no residents: Des de 23/03/2020

MENUDES I MENUTS
Nova inscripció residents: De 17 a 24/09/2019
Nova inscripció no residents: Des de 25/09/2019

Segon quadrimestre
Comunicació baixa: Fins 13/01/2020
Nova inscripció residents: De 15 a 24/01/2020
Nova inscripció no residents: Des de 27/01/2020

PERSONES MAJORS
Inscripcions a partir de 23/09/2019

Tindran condició de residents les persones empadronades o que treballen  
(caldrà justificar-ho) al poble de Picanya.

RENOVACIÓ
Tot l’alumnat dels cursos anteriors d’adults disposa de renovació 
automàtica. La baixa s’haurà de demanar expressament en les dates 
indicades . En menuts i menudes la renovació automàtica sols es 
produix entre quadrimestres d’un mateix curs.
Les llistes d’espera no es mantenen d’un trimestre a un altre.

MÉS INFORMACIÓ
Servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya
Tel. 961 594 460 - esports@picanya.org

SISTEMA DE RESERVA I 
PAGAMENT DE LLOGUER DE PISTES
Reserva

La reserva d’una pista es podrà fer, com a màxim, amb set dies 
d’antel·lació sobre la data desitjada.

En persona
A la mateixa instal·lació en horari de 14.00 a 15.00h i de 20.00 a 
21.00h

Per telèfon
Tot i telefonant a la mateixa instal·lació:
Poliesportiu: 961 590 084 (14.00-15.00h i 20.00-21.00h de dimarts a 
diumenge)
Pavelló esportiu: 961 591 462 (Dilluns, dimecres i divendres 09.00-
13.00h i 16.00-22.00h i dimarts i dijous 09.00-22.00h)

Per internet
En qualsevol moment tot i accedint a la plana web municipal www.
picanya.org

Pagament
El pagament sempre es farà en el moment de la reserva. En el cas 
de reserva per telèfon o per internet l’abonament es realitzarà 
mitjançant un moneder virtual electrònic associat a cada usuari.
El moneder virtual és un sistema de prepagament. La càrre-
ga d’aquest moneder es realitza, via internet, per mitjà d’una 
passarel·la de pagament (cal disposar d’una targeta de crèdit) 
o també es pot procedir a la recàrrega d’aquest moneder a les 
instal·lacions esportives. Es pot carregar la targeta amb l’import 
exacte de la reserva a pagar o també es pot carregar amb un import 
superior cosa que permet disposar d’un dipòsit per a realitzar poste-
riors reserves.

Cancelacions
La cancelació d’una reserva es podrà realitzar telefònicament o en 
persona amb una antelació mínima de 48 hores.
Es cas de pluja s’admetran canvis de dia i hora.

L’equip amb el trofeu

Esports

Els membres del club Cabres de Muntan-
ya de Picanya acaben de completar un 

autèntic desafiament extrem a les muntanyes 
del nord de Noruega al cercle polar àrtic. Sota el 
nom de “Viking Open Canyon” els picanyers han 
format part d’un equip integrat també per altres 
barranquistes del País Basc, Balears i Catalunya.
En els 18 dias que ha durat l’expedició han acon-
seguit obrir la gorja més profunda d’Europa a la 
regió de Troms (Gorzi) amb la seua impressionant 
cascada de 150mts. El total de rutes obertes han 
estat 17 barrancs i cascades que tenen intenció 
de continuar explorant en els propers anys. 
La finalitat d’aquesta expedició és la futura edició 
d’una guia de barrancs d’aquesta latitud inexis-
tent fins ara i que compta amb el vistiplau de 
l’oficina de turisme del govern de Noruega.

El viernes 4 de octubre el Polideportivo Muni-
cipal se vistió de azul y blanco para acoger 

la presentación de los equipos del CF Benimar Pi-
canya para esta temporada 2019-2020. Uno por 
uno fueron presentados los jugadores de los 13 
equipos organizados esta temporada en catego-
rías que van desde querubines a veteranos y que 
demuestran la importante progresión tanto so-
cial como deportiva de este club.

Presentación del club CF Benimar Picanya

Un moment de l’expedició


