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30 anys d’Ajuntament democràtic,
30 anys de progrés per al nostre poble

El 3 d’abril de 1979 se celebraren les primeres eleccions
democràtiques municipals després de la dictadura

Fa més de trenta anys, l’Ajuntament de
Picanya, com tots els de l’època, tenia
unes competències limitadíssimes, molt
més vinculades a fer de corretja de trans-
missió del poder del règim franquista que a
oferir serveis.
La jove democràcia espanyola va arribar als
ajuntaments per a descobrir que, com en
el cas de Picanya, tot estava per fer. Man-
caven serveis, instal·lacions, mitjans... qua-
si tot el que avui coneguem al nostre poble
estava “per inventar”.
En un període relativament curt, com són
trenta anys, el nostre Ajuntament ha capi-
talitzat una transformació radical del nostre
municipi en la que les persones, i els ser-
veis que necessiten, han estat l’eix sobre
el que ha girat tota la gestió municipal.
Educació i formació
Els ajuntaments franquistes van deixar
Picanya dotada d’una sola escola en la que
s’atapeien més de 45 alumnes per aula.
Avui són SET els centres educatius i for-
matius públics al nostre municipi. A les
dues escoles d’educació infantil i primària
se sumaren l’Institut de Secundària, el
Centre de Formació de Persones Adultes
(amb centenars d’alumnes a dia d’avui), el
Centre de Formació i el Centre de Desen-
volupament “Alqueria de Moret” i en
aquests moments l’Escoleta Municipal de
0 a 3 anys tanca una oferta educativa públi-
ca que va des del primer any de vida fins a
l’últim.
Xarxa urbana
Picanya encara presentava carrers de fang
fa poc més de 30 anys i per citar un exem-
ple, un sol pont, en no massa bones condi-
cions, creuava el barranc. Avui són tres
ponts (dos d’ells amb carril-bici) i dues pas-
sarel·les les que uneixen les dues vores.

A hores d’ara són més de 35 els metres
quadrats de jardí i zona verd per habitant
els que gaudim al nostre poble, abans de la
democràcia la xifra era fàcil de recordar:
zero. Mentre creixia la població, la ratio de
zona verd ha crescut en més d’un metre
quadrat per habitant a l’any.
Fins i tot, la titularitat pública de les aigües
potables ha estat mèrit de la democràcia
local.
Vida cultural
Més enllà d’aquelles activitats vinculades
a les festes religioses la vida cultural del
nostre municipi era simplement inexistent.
La Casa de la Cultura, Centre Cultural, Sala
d’Exposicions, Biblioteca, Sala d’assaig
musical... i les programacions que allà es
desenvolupen (teatre, dansa, premis,
xerrades, animació lectora, concerts...) van
nàixer en democràcia. Fins i tot, la Unió
Musical de Picanya va veure la llum grà-
cies al suport decidit dels primers ajunta-
ments democràtics, una entitat cultural a
la que han seguit grups de danses, de
ballet, folklore...
Un altre exemple són les Festes Majors,
que, assumides per l’Ajuntament des de fa
més de 25 anys davant la manca de clava-
ris i que, s’han mantingut vives i s’han
obert a una major participació ciutadana.
Salut i esports
La història esportiva del nostre municipi
abans de l’actual període democràtic es
pot ressumir pràcticament amb la història
de la penya ciclista Tarazona i l’activitat al
voltant del futbol al camp junt a l’edifici
Pau. Això era tot.
Poliesportiu, pavelló, piscina coberta, esco-
les esportives, cursos, grans esdeveni-
ments, clubs esportius... han estat una rea-

litat al nostre poble, a les darreres tres
dècades, gràcies al compromís de les dife-
rents corporacions democràtiques amb
l’esport com a font de salut i qualitat vida.
Atenció a les persones
El Centre de Persones Majors i les activi-
tats que allà s’organitzen (tallers, gimnàsti-
ca, formació...), la teleassistència, l’assis-
tència domiciliària, l’atenció a discapacitats,
els programes de solidaritat, el gabinet psi-
copedagògic... ni tan sols eren projectes
per als ajuntaments de la dictadura. Ara
són una realitat de la que gaudeixen milers
de picanyers.
Trenta pels trenta
En una societat com la nostra on quasi tot
s’oblida a la recerca de novetats una data
com són aquests 30 anys ben val una cele-
bració. És el període de vida democràtica
més llarg de la història dels nostres ajunta-
ments i sens dubte ha estat el període en
què el nostre poble ha evolucionat d’una for-
ma tan significativa que poques i pocs són
els qui podrien esmentar els canvis viscuts
en aquests trenta anys. Per aquesta raó des
de l’Ajuntament s’han organitzat algunes
senzilles iniciatives que tracten de recordar a
la nostra població que els serveis que avui
coneixem i gaudim no sempre han estat ahí.
Durant els mesos d’abril i maig trenta pan-
cartes, en trenta punts de la població indica-
ran serveis i equipaments que fa trenta anys
no existien i durant les Festes Majors es pre-
sentarà un vídeo recopilatori d’aquestes tres
dècades de progrés. Un camí llarg que el
nostre poble ha recorregut amb pas decidit,
un extens camí, el camí democràtic, el camí
compartit que no és un camí fàcil però, sens
dubte, és el bon camí.
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democracia local
El 3 de abril de 1979 los picanyeros y picanyeras pudieron volver a
elegir a sus representantes municipales tras cuarenta años de dicta-
dura. Con una participación superior al 81%, los vecinos de Picanya
acudieron ilusionados a depositar su papeleta en las urnas. Iban a
elegir a su nuevo alcalde y a sus nuevos concejales. El 3 de abril de
1979, 3.792 vecinos y vecinas de Picanya votaron para elegir a sus
representantes en el primer ayuntamiento que se constituía tras la
dictadura. Pocos imaginaban que con su voto también estaban
poniendo en marcha un proceso mucho más profundo, que iba a
cambiar la organización política del Estado.
Los ayuntamientos constituidos tras estas elecciones municipa-
les nacieron ya al amparo de la Constitución de 1978, que había
sido refrendada por una amplia mayoría de los españoles. Se
iniciaba con la nueva Carta Magna el período democrático más
largo y próspero de la historia de España. Pero, además de un
régimen democrático, la nueva Constitución recogía un nuevo
modelo de Estado más descentralizado en el que las corpora-
ciones locales tendrían un peso hasta entonces desconocido.
El 19 de abril de 1979 tomaron posesión de su cargo el pri-
mer alcalde y los primeros concejales de Picanya de la nueva
etapa democrática. Seis días después, el 25 de abril, coinci-
diendo con el aniversario de la batalla de Almansa, el plenario
aprobó una moción en la que se pedía el inicio del proceso que
debía desembocar en la aprobación del Estatuto de Autonomía.
Con este acuerdo plenario, Picanya fue la localidad de la Comu-
nidad Valenciana que inició el proceso autonómico. En los seis
meses siguientes, 524 de los 535 municipios de la Comunidad
Valenciana se pronunciaron a favor de la autonomía. Fueron
estas corporaciones locales las que abrieron la vía jurídica
que, tras tres años de trámite parlamentario, acabó el 1 de
julio de 1982 con la publicación del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana en el Boletín Oficial del Estado.
El caso de la Comunidad Valenciana fue el primero, pero no

el único, ya que la Constitución de 1978 otorgó a los ayuntamientos
el poder para iniciar el proceso autonómico. La actual organización
en 17 autonomías es fruto del empuje de muchos ayuntamientos
españoles en busca de un mejor y más moderno sistema político. El
trabajo de los ayuntamientos junto a los gobiernos autonómicos ha
sido decisivo para lograr una descentralización del Estado que ha
acercado a los ciudadanos a cotas de autogobierno jamás conocidas
en España.
Con el Estado autonómico todavía en proceso de consolidación,
España se unió a la Comunidad Económica Europea en 1986. La
integración en Europa supuso, entre otras cosas, una importante
inyección de fondos que debían servir para modernizar un país que
arrastraba un atraso histórico. Las obras y proyectos financiados con
fondos europeos han transformado el país y lo han situado al nivel
de desarrollo de sus socios. En este proceso de transformación,
también han sido pieza clave los ayuntamientos: gestionando fondos
europeos, ejecutando obras de desarrollo local y proponiendo pro-
yectos que han servido para mejorar la vida de los ciudadanos.
En los treinta años que han pasado desde aquel 3 de abril de 1979,
los ayuntamientos de España han sido el tercer pilar, junto a los
gobiernos Autonómico y Central, del Estado democrático. Por su
proximidad a la ciudadanía, los ayuntamientos han sido siempre las
instituciones que han tenido que responder a las necesidades más
inmediatas, más cotidianas de los ciudadanos. Estas demandas han
ido en aumento hasta superar, en ocasiones, las propias competen-
cias estrictamente municipales. Por ello los ayuntamientos de Espa-
ña están pidiendo un gran pacto de financiación municipal que les
permita dar respuesta a los nuevos retos que plantea el día a día.
Para poder seguir trabajando por un mejor futuro para los ciudada-
nos y las ciudadanas.
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El 3 d’abril de 1979 se celebraren
les primeres eleccionsmunicipals

democràtiques després de la dictadura.
Celebrem, ara, 30 anys del progrés d’un poble.
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Casa de la Cultura

Centre Cultural

Mercat

Nou pont

Sala d’exposicions

Parc Vistabella

Carril bici

Renovació enllumenament públic

Parc Albízies

Jardins del cementari

Alqueria de Moret

Renovació C/ Almassereta

Plaça Manuel Broseta

Renovació del Centre de Majors

Nou Centre de Salut

Rotonda Andreu Alfaro

Parc lineal Sanchis Guarner

Aprovació del projecte “Picanya Sud”

Centre de Salut

Eliminació pas a
nivell a Paiporta

Passarel·la per a vianants

Art al carrer

Parc Panazol

Ronda
oest
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L’escoleta inicia
el seu camí

La matrícula continua oberta per al
proper curs 2009-2010

Entre l’1 d’abril i fins al dia 8, l’Ajuntament de Picanya ha oferit un ser-
vei d’atenció i informació personalitzada per a poder sol·licitar plaça per
a la nova escoleta infantil del nostre poble. En aquest periode, totes les
persones interessades en matricular els seus fills i filles per al proper
curs escolar han pogut rebre tota la informació i aclarir qualsevol dubte.
Aquesta iniciativa ha format part de la campanya informativa duta enda-
vant des de l’Ajuntament i que ha inclòs l’enviament de cartes a totes
les cases amb menuts i menudes de 0 a 3 anys.
L’Escola
L’Escola Infantil Municipal de Picanya, oferirà 107 places per a xiquets i
xiquetes de 0 a 3 anys, els quals podran disfrutar d’un ensenyament
innovador, punter en noves metodologies i avanços pedagògics.
Aquest centre estarà gestionat per NINOS GESTIO EDUCATIVA;
COOP: V empresa referent en educació a la Comunitat Valenciana.
A més de tractar-se d’un centre educatiu de referència, s’oferiran tots
els serveis necessaris per a un bon desenvolupament evolutiu,
intel·lectual, emocional, així com valors necessaris per a aconseguir que
els xiquets i les xiquetes cresquen en un entorn saludable i estimula-
dor. Tot això amb l’avantatge de comptar amb preus municipals.
Serveis

• Personal especialitzat i qualificat amb la titulació corresponent
HORARIS
• Horari extens
• Obert les vesprades de setembre i juny, així com durant els
períodes de Nadal, Falles i Pasqua.

• Escola d’estiu (mes de juliol)
EDUCATIUS
• Gabinet psicopedagògic. Estimulació primerenca i psicomotricitat.
• Idiomes: valencià, castellà i anglés
• Activitats extraescolars
• Taller de música
• Excursions
• Racó d’informàtica

ALTRES
• Menjador amb cuina pròpia
• Sala de lactància
• Servei d’uniformitat
• Material escolar i llibres de text
• Servei de bany
• Sopars

Matriculació escolar
d’infantil i primària
Del 6 al 14 de maig caldrà presentar
les sol·licituds als centres
Entre el 6 i el 14 de maig als Centres Esco-
lars de Picanya s’obri el termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds de matriculació
en els nivells d’educació infantil i primària.
Com en anys anteriors l’Ajuntament ha
enviat cartes personalitzades amb
explicacions i documentació a totes
les famílies amb xiquetes o xiquets
en edat de tramitar la seua matrícula i
també s’han concertat entrevistes
individuals amb aquestes famílies
per tal de garantir les millors condi-
cions i la màxima informació durant
tot el procés de matrícula.

???????????

”Que me llame algo poderosamente
la atención y poder trabajar en ello
es una maravillla”
Juan García, vecino de Picanya, es director
del departamento de fotografía del IVAM

Juan García Rosell es director del
departamento de fotografía del
IVAM. En esta entrevista nos
cuenta la experiencia de sus años
dedicados a la fotografía, lo vivido
en referencia al mundo del arte y
su visión sobre la fotografía actual.
¿Cómo son tus inicios en la foto-
grafía?
Yo llevo 20 años trabajando en el
IVAM pero llevo 35 años en la
fotografía. Cuando yo empecé con
la fotografía no existía ningún tipo
de escuela y no se podía estudiar
en ningún sitio como lo conoce-
mos actualmente, entonces en
aquella época tenías que ser auto-
didacta por obligación. Al margen
de la formación que cada uno
podía ir recopilando era necesario
el trabajar al lado de un buen fotó-
grafo, observar su trabajo, yo sim-
plemente observaba al fotógrafo
con el que trabajaba y recuerdo
preguntarle cualquier cosa, que
me explicaba pero siempre se
guardaba algo. Trabajando con dis-
tintos profesionales de aquella
época voy adquiriendo mis conoci-
mientos, he trabajado para pren-
sa, moda, publicidad, para labora-
torio… Hasta que llega un mo-
mento en mi vida, hace 22 años,
que es cuando me empiezo a
interesar por la actividad de la
fotografía museística; el poder tra-
bajar con obras de arte, con espa-
cios, con instalaciones, todo eso
me interesaba, me llamaba pode-
rosamente la atención, a partir de
ese momento empiezo a ver
cómo me puedo formar, seguía
sin haber nada y más en ese cam-
po que es un campo muy reduci-
do, hasta que al final encuentro
unos cursos que dan en Suiza, ya
que en España no había mucho
algo en Tenerife; me traslado a
Suiza, luego acudo a Tenerife y así
voy creando una formación. Más
tarde tengo la suerte de poder
empezar a trabajar en el IVAM,
donde empiezo de fotógrafo; sin-
ceramente el que me llame algo

poderosamente la atención y
poder trabajar en ello a tiempo
completo para mí era y es una
maravilla.
¿En qué consiste tu trabajo en el
IVAM?
Yo en el IVAM lo que desarrollo
es toda la parte del departamento
de fotografía. Llevo 20 años en el
IVAM, prácticamente desde sus
inicios, y para mí es todo un lujo
poder estar en un puesto como el
que estoy, sobretodo porque el
IVAM es uno de los museos más
importantes que hay de arte
moderno en todo el panorama
internacional, además está en
todos los circuitos internacionales,
y puede traer exposiciones desde
cualquier parte del mundo e inter-
cambiarlas. En mi trabajo pasan
por mis manos obras de los gran-
des maestros y es una experien-
cia única, ello significa también
contacto con los propios artistas.
Cuando se configuró este museo
ya creó un espacio físico para la
labor fotográfica y tuvo una vista
tremenda para un buen funciona-
miento, ya que pensó que todos
los departamentos debían ser
autónomos y debían ser parte del
propio museo. El trabajo en el
departamento de fotografía del
IVAM es una labor de investiga-
ción que nunca se para, porque
hoy en día, desde la aparición de
la fotografía digital, existe un avan-
ce y hay que estar constantemen-
te atento a las novedades y avan-
ces tecnológicos. Tengo que decir
que el IVAM fue el pionero en el
2001 en adquirir un sistema digital
de alta percepción para obras de
arte, y yo fui el primero en dar el
paso en ese momento, expuse el
tema a la dirección del IVAM, y
aún sabiendo que era un riesgo,
todo el equipo confío en la pro-
puesta que yo hice, en pocos
meses estábamos funcionando al
cien por cien con unas posibilida-
des inimaginables en aquel
momento.

A parte de tu labor en el IVAM
¿desarrollas otros trabajos?
Al margen de ser director del
departamento de fotografía del
IVAM, por mi especialidad, hago
colaboraciones con museos na-
cionales e internacionales y he
hecho varios proyectos que ver-
san sobre el tema del artista en
su taller. Dentro de esta colección
tengo a Tàpies, Chillida, Miquel
Navarro y otros artistas; es un tra-
bajo en el que soy coautor con
Kosme de Barañano. Este proyec-
to consistía en, de algún modo,
meterse dentro de la intimidad de
la artista, por tanto estos libros lo
que muestran son todos los
aspectos del taller del artista. Una
colaboración a destacar es que
Bancaja me pidió que me hiciera
cargo de ir a Nueva York para fo-
tografiar los famosos Sorolla que
más tarde vinieron a Valencia; me
trasladé para fotografiar tales cua-
dros y fue una experiencia mara-
villosa.
En tu profesión te rodeas de artis-
tas y compañeros de profesión
¿cómo es esa experiencia?
Es una experiencia muy grata,
sobretodo el poder estar en con-
tacto con artistas de todos los
niveles, y sobretodo de niveles
muy altos. Compartir con ellos
experiencias es fantástico; yo
siempre intento hablar con el
artista antes de realizar un trabajo,
y que me explique su obra o bien
me documento sobre aquellos
artistas que desgraciadamente
han fallecido y empiezo a ver qué
tratamiento ha llevado su obra, y
por supuesto empiezo a conocer-
la. Una experiencia maravillosa.
¿Dónde podemos encontrar tu
trabajo?
En todas las publicaciones o la
mayoría de publicaciones que ha
realizado el IVAM. Luego también
mi trabajo está en todas las cola-
boraciones que realizo y todo lo
que se publica sobre ellas.

Tere Juan Tato
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Juan García Rosell

FOTO ESCOLETA
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Reflexions sobre la
identitat i les deïtats

Els mesos d’abril i maig porten
dues propostes teatrals ben
interessants a l’escenari del
Centre Cultural de Picanya. La
Dependent presentà el dia 24
d’abril Va de Bó!, una reflexió en
clau d’humor sobre la identitat.
Els sis personatges d’aquesta
obra es plantejaren la seua
identitat política, econòmica,
sexual... fins a arribar a la gran
pregunta: som allò que pensem

que som o allò que els demés
pensen que som?
Dissabte 9 de maig, l’actor i
director teatral Arnau Vilardebò
presenta Neixen Déus (o un 10
a la deessa). Aquest és un es-
pectacle d’humor sobre mitolo-
gia grega. Un repàs pel naixe-
ment d’algunes de les deïtats
dels antics grecs, com ara Ate-
nea, Adonis o Dionisos.

G. Serrano

Ratolines en concert

Trobada
d’escoles
Divendres 24 d’abril les esco-
les del nostre poble es van
donar cita a la Plaça del País
Valencià per a celebrar la
data del 25 d’abril que anual-
ment commemora la desfeta
d’Almansa i la pèrdua dels
Furs. L’alumnat dels centres
educatius del poble van rea-
litzar un recorregut a peu,
amb acompanyament musi-
cal, pels carrers de Picanya.
Aquest cercavila va comen-
çar a dos punts diferents i va
finalitzar a la plaça del País
Valencià. Una vegada finalit-
zat el recorregut i concen-
trats a la plaça, es llegiren
poemes valencians i es can-
taren cançons tradicionals.
L’alumnat de l’institut Enric
Valor van fer de presentadors
i mantenidors de l’acte, amb
lectures en commemoració
del 550 aniversari de la mort
del més il·lustre poeta de les
lletres valencianes: Ausiàs
March.

Verdures...
a escena!
La campanya Anem al Teatre por-
ta a l’escenari del Centre Cultural
de Picanya l’espectacle Una para-
deta particular, de la companyia
La Bleda. Els dies 12 i 13 de maig
es realitzaran quatre representa-
cions d’aquesta obra adreçada a
xiquets i xiquetes d’entre 2 i 9
anys. En Una paradeta particular,
els xiquets aprendran a conèixer
les diferents verdures i a valorar
les seues qualitats dins la dieta
mediterrània. Tot açò entre
cançons i endevinalles, amb per-
sonatges com el carabassó can-
tant, el pèsol més famós, la ceba
plorona o el tomàquet vergonyós.
Anem al Teatre és una campanya
que pretén acostar el món de les
arts escèniques als alumnes dels
centres educatius. A Picanya hi
participaran els i les alumnes de
l’Escola Infantil El Cuquet, els
col·legis Baladre i Ausiàs March,
així com els de l’Escola la Gavina.

Los ajos
quemados
El proper 23 de maig al Centre
Cultural de Picanya es projec-
tarà la pel·lícula Los ajos que-
mados; El haz, produïda per
l’Equip Balkazine: Art & Films.
Los ajos quemados; El haz és
una pel·lícula, dirigida per Mar-
co Lledó-Escartín que conta la
història d’un soldat espanyol
de la guerra de la Independèn-
cia que s’alça en mig del camp
després de caure ferit durant
una batalla. Queda estranyat
per la solitud que l’envolta, ja
que han desaparegut fins i tot
els cadàvers dels seus com-
panys caiguts durant la lluita.
L’home busca el camí de tor-
nada a sa casa sense adonar-
se que, en realitat, és mort i va
propagant l’olor de la mort allà
per on va.
A la projecció assistiran mem-
bres de l’Equip Balkazine, els
quals parlaran de com es va
gestar aquesta pel·lícula i en
quin moment es troba el pro-
jecte per a la filmació de la
continuació d’aquesta història,
El envés.

Dia del
llibre a la
biblioteca
El 23 de abril es commemora
el Dia Internacional del Llibre.
Al pati de la Casa de la Cultura,
el grup Amig@s de la Literatura
del Centre de Persones Majors
de Picanya realitzà una lectura
pública i també tingué lloc la

presentació del programa
d’activitats del “Maig Literari” i
la proclamació del llibre guan-
yador del premi “Llig Picanya”
2009. Per a tancar la vesprada,
la companyia de teatre infantil
Les Bruixes Maduixes va ofe-
rir el seu espectacle de titelles
El drac de gel i altres contes.
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Descobrir (i estimar)
el nostre entorn

Encara està en marxa el progra-
ma de voluntariat ambiental i
activitats de conscienciació pro-
mogut per la xarxa joves.net (a
la qual pertany Picanya). Per als
mesos d’abril, maig i juny estan
previstes diferents accions com
ara marxes ciclistes i a peu per
indrets especialment valuosos
des del punt de vista mediam-
biental com ara l’Albufera, la
serra Calderona o el parc fluvial
del Túria. Inscripcions i més
informació al departament de

Cultura i Jovent de l’Ajun-
tament.
cultura@picanya.org
Tel. 961 594 460

La Dependent

La Dependent

www.lableda.com

www.ladependent.com

Ratolines

www.myspace.com/ratolines

Busquem
persones amb
ganes de
divertir-se!
Si vols participar com a
voluntari/voluntària
en la propera edició de
la Mostra de Teatre i
Música de Cercavila
ara és la teua.
Contacta amb el
Departament de Cultu-
ra de l’Ajuntament i
apunta’t a la festa!

cultura@picanya.org
Tel. 961 594 460
(dep. cultura)
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Ratolines són un grup d’Alcàs-
ser que acaba de guanyar el
prestigiós “Proyecto Demo
2009” del Festival Internacional
de Benicàssim Heineken i Ra-
dio 3 i que el proper diumenge
31 de maig (19.30h) presentarà
a l’escenari del Centre Cultural
El ballet mecánico, un especta-
cle de cabaret sònic visual en
què els membres del grup rein-
terpreten les bandes sonores

de pel·lícules mítiques mentre
inventen noves melodies amb
instruments de joguina barre-
jats amb contrabaix, trompeta
o guitarra el que suposa el seu
particular repàs a la història del
cinema que més ens ha con-
mogut.
Aquest concert, amb una en-
trada solidària d’un euro, posa-
rà el punt i final al “Rastro Soli-
dari 2009”.

Dia del llibre a la Casa de la Cultura
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Ajudes a la cooperació i el
desenvolupament

El Consell per la Solidaritat i el Voluntariat Social de Picanya ja ha
fet pública la nova convocatòria 2009 de les bases per a la conces-
sió d’ajudes a la cooperació i al desenvolupament internacional
amb països en via de desenvolupament, així com projectes del
quart món que repercutisquen de manera directa a afectats del
nostre entorn que realitzen les organitzacions no governamentals
(ONG’S).
Els fons destinats ascendeixen a 20.000 euros i de l’1 d’abril al 31
de maig les ONG’s interessades podran presentar els seus pro-
jectes davant l’Ajuntament. Les bases completes estan disponi-
bles al web municipal.

Taller de manualidades en fieltro
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Mayores y muy activos
Desde el Departamento de Servicios Sociales ya se ha hecho
pública la nueva programación de actividades para mayores para
los meses de abril a junio.
La oferta se abre con un curso de informática avanzado dirigido a
personas que han realizado algún curso con anterioridad. Un viaje
a Chelva el 22 de abril completó la programación para este mes.
En mayo está programado un curso de manualidades con cartón y
papel en el que se harán bandejas para posterior venta en el Ras-
tro Solidario. El 6 de mayo está prevista la proyección de la pelícu-
la “IRINA PALM” en el Centro Cultural y el 14 de mayo, una acti-
vidad novedosa, que se ha dado en llamar MINI OLIMPIADA y
que consiste en una competición comarcal de juegos olímpicos
adaptados reunirá a las personas que participan en los cursos de
gimnasia para mayores en el pabellón. La Asociación de Personas
Mayores de Picanya, organiza para el día 14 de mayo, su anual
comida de hermandad y el Rastro Solidari cerrará la programación
de mayo.
En junio de nuevo la informática estará al alcance de mayores con
un nuevo curso de iniciación. El día 16 se proyectará en el Centro
Cultural “En busca de la felicidad”. El 17 de junio está prevista
una salida a caminar por la playa de Pinedo y el grupo de lectura
comentará el libro“La elegancia del erizo” de Muriel Barbery el día
23 de junio.
Actividades permanentes
Se mantinen los cursos de gimnasia de mantenimiento, los
talleres de manualidades, las sesiones de baile de
los domingos y las sesiones en la piscina cubierta.

Ana María Matute
guanya el premi
“Llig Picanya ‘09”

Ana María Matute Ausejo (Bar-
celona, 1926) és una de les
més prestigioses novel·listes de
les lletres espanyoles, de fet,
per a molts, és considerada la
millor novelista espanyola de
postguerra.
Durant molts anys ha estat
l’única dona a la “Real Acade-
mia de la Lengua Española” on
ocupa el cadiral amb la lletra K.
Premi “Llig Picanya 2009”
A la seua extensa col·lecció de
premis (Planeta, Nadal, Nacio-
nal de les Lletres), Ana María
Matute suma ara el premi
“Llig Picanya” pel seu darrer
llibre Paraíso inhabitado, una
obra en la que Matute recrea
un univers infantil delicat i
meravellós a través dels ulls
d’Adriana una xiqueta que fuig
de la realitat que l’envolta tot i
imaginant una vida diferent i
aquesta obra ha estat elegida
pels lectors de Picanya, per
mitjà de votació via web muni-
cipal, com el millor llibre dels
publicats als darrers mesos.
Matute succeïx així Almudena
Grandes que fou la guanyadora
de la primera edició amb la seua
obra “El corazón helado”.

Maig literari
Per segon any, el mes de
maig, serà el mes de les lle-
tres al nostre poble.
Dijous 23 d’abril, dia interna-
cional del llibre, s’obrí el pro-
grama amb l’acte de presen-
tació de les activitats, la pro-
clamació de la guanyadora i
l’espectacle de titelles El drac
de gel i altres contes de la
companyia Bruixes Maduixes.
El 8 de maig el Centre Cultu-
ral (19.00h) acull la taula redo-
na: “Literatura des de la fron-
tera”, amb la participació de
Najat el Hachmi i Santiago
Roncagliolo, dos autors joves
que publiquen al nostre país
històries que parlen dels seus
orígens al Perú i al Marroc.
A l’endemà dia 9 de maig
l’actor i director teatral Arnau
Vilardebò presenta Neixen
Déus (o un 10 a la deessa) al
Centre Cultural.
Més literatura el dimarts 12 de
maig. (IES Enric Valor, 19.00 h)
amb un encontre amb l’es-
criptor i pintor Manuel Baixau-
li, autor de diferents novel·les i
llibres de relats amb els quals
ha guanyat premis tan presti-

giosos com ara el Premi Ciutat
d’Alzira (2001) o el Premi de la
Crítica dels Escriptors Valen-
cians (2008) entre d’altres.
Dimecres 20 de maig (Centre
Cultural, 19 h) tindrà lloc la
taula redona: “Literatura sen-
se gènere” amb la participa-
ció de les escriptores d’èxit
com ara Clara Tahoces i Care
Santos, dues autores que tot
just acaben de publicar nous
llibres i que parlaran sobre els
gèneres literaris i la seua rela-
ció i possibilitats a l’hora de la
creació literària.
Dissabte 23 de maig (Centre
cultural, 20.00h) es projectarà
la pel·lícula Los ajos quema-
dos (teniu més informació a la
plana de cultura).
Finalment, dimarts 26 de
maig (Centre cultural, 19.00h)
tindrà lloc la cerimònia de lliu-
rament del premi “Llig Pica-
nya 2009” convocat anual-
ment per l’Ajuntament de Pi-
canya amb la presència de la
guanyadora Ana María Matute.
En aquest acte també es lliu-
rarà el premi corresponent a la
4a edició del premi de poesia
“Camí de la Nòria”.

M
A
JO
RS

SO
LI
D
A
RI
TA
T

Consulteu les bases completes de totes les convocatòries a: www.ajuntament.picanya.org

Comença el termini d’inscripció per al TotArt’09
Entre el 30 d’abril i el 30 de setembre roman obert el termini de presentació de projectes per als Premis
TotArt’09. Les fitxes d’inscripció al certamen hauran d’anar acompanyades de fotografies d’algunes de les
obres. Com en anys anteriors, els artistes es podran ser seleccionats per a qualsevol de les dues modalitats
de què consta el certamen: la individual i la col·lectiva.
Els Premis TotArt es van crear per a oferir als artistes plàstics una oportunitat per a poder exposar la seua
obra. Els guanyadors a cadascuna de les dues categories, realitzaran una exposició de la seua obra a la Sala
d’Exposicions de Picanya. A més a més, l’Ajuntament editarà un catàleg de les seues obres.

13a edició dels Premis d’Investigació Local
El dia 26 d’abril finalitzà el termini per a la presentació de projectes a la 12a edició del Premi d’Investigació
d’Estudis Locals. Com en anys anteriors, es pretén fomentar l’estudi i la investigació a l’àmbit local, sobre
qualsevol temàtica i temps històric.
El jurat donarà a conèixer a finals del mes de maig el projecte que ha estat sel·leccionat. El guanyador o guan-
yadora, rebràn un premi de 1.500 euros per a realitzar la seua investigació. El treball final, amb una extensió
d’entre 50 i 150 fulls haurà d’estar acabat per a la seua publicació abans de l’1 de maig de 2010.

4t concurs de poesia “Camí de la Nòria”
L’Escola d’Adults de Picanya ja ha fet públiques les bases del tercer concurs de poesia.
Els treballs, que seran de tema, mètrica i rima lliure; hauran de tindre un
màxim de cinquanta versos i cada autor/a només podrà presentar una sola
obra. Els treballs hauran de ser originals i inèdits, tampoc podran haver sigut
premiats en cap altre concurs abans del 15 de maig de 2009 i s’estableix un pre-

mi de 300 euros amb caràcter general i un accèssit local de
100 euros per al milllor poema de persona veïna de Picanya.

Tercera convocatòria
del concurs de pintura ràpida
També des de l’Escola d’Adults, i després dels èxits d’edicions anteriors, es con-
voca el 3r concurs de pintura ràpida a l’aire lliure obert a la participació d’artistes
de tot el món, majors de 18 anys. El concurs se celebrarà dissabte 6 de juny de
2009 i la temàtica de les obres serà “Picanya i el seu entorn”. Els artistes dipo-
saran de set hores per a realitzar de les seues obres i s’estableix un primer pre-
mi de 450 euros i un segon de 300 que podran fer-se efectius als establiments
col·laboradors.

15é Rastro Solidari
Diumenge 31 de maig és la data triada
per a la celebració de la 15a edició del
Rastro Solidari. Una vegada més el nos-
tre poble està convocat a col·laborar en
aquesta iniciativa que ha crescut any
rere any per tal de demostrar que, més
enllà del que podem trobar als informatius,
les persones també podem assumir la nostra res-
ponsabilitat com a éssers humans.
Un dia complet de solidaritat
Per a aquesta 15a edició estan previstes diferents activitats com-
plementàries com ara la realització d’una exhibició de capoeira pel
matí (amb taller obert per a tot aquell que desitge participar-hi) i
per la vesprada del grup Ratolines oferirà un concert al Centre Cul-
tural (comentat a la plana de cultura).
I també el 6 de juny
El grup de danses Realenc oferirà una actuació (record de
l’oferida amb motiu del 25é aniversari del grup) al Centre Cultu-
ral. L’actuació tindrà una entrada solidària de 3 euros i les
entrades estaran a la venda al mateix Rastro i a les taquilles
del Centre el dia de la funció.

Ana María
Matute

La votació per internet tria
“Paraiso inhabitado” com el millor llibre

publicat als darrers mesos
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La “cremà” més segura
Pocs dies abans de les dates falleres, el 25 de febrer, els mem-
bres de la Policia Local van rebre formació específica sobre extin-
ció de focs de mans del cap del parc de bombers de Torrent, Fran-
cisco Pallardó. A l’aparcament de l’Alqueria de Moret els policies
van poder conèixer de primera mà l’ús i les propietats dels dife-
rents tipus d’extintors després d’una primera sessió teòrica.
Aquest mateix curset també fou impartit als diferents represen-
tants de les tres comissions falleres del nostre municipi per tal
que també tingueren uns coneixements mínims a l’hora d’en-
frontar el foc durant les celebracions falleres i garantir així unes
bones condicions de seguretat.

Pràctiques d’extinció d’incendis per a la Policia Local

Camp de cultiu a les rodalies del nostre poble

Cuina fàcil per a tothom
Aquest mes de març va finalitzar el curs de “Cuina fàcil per a
tots”, que anava a càrrec del mestre de cuina Jesús Pellicer.
Aquest curs va començar el 14 de febrer i va acabar el 28 de
març. L’horari era d’11 a 14 h. els dissabtes, per la qual cosa era
un dia i un horari que podía adaptar-se a les circumstàncies perso-
nals d’aquells que anavem. El lloc on es donava el curs, era a la
cuina del Col·legi Ausiàs March de Picanya.
En termes generals, he de dir-vos que era la primera vegada que
assistia a un curs d’estes característiques i he observat que molta
gent no es va apuntar perquè no es va assabentar, malgrat que hi
havia fullets en l’Ajuntament de Picanya, on tenies tota la informa-
ció necessària per a apuntar-te.
No obstant i això, crec que hi ha gent que no s’ha apuntat, concre-
tament mestresses de casa, perquè tal vegada pensaven que este
curs o qualsevol altre curs de cuina, no els podia aportar res
“extra” als seus coneixements culinaris.
He de dir-vos que tot al contrari, perquè jo també sóc mestressa
de casa i quan em vaig apuntar al curs, igual que altres companys
que ho van fer, la meua única pretensió era aprendre noves tècni-
ques culinàries, trucs de cuina, correccions sobre l’elaboració
d’algunes receptes que pensaves sempre que les feies bé i resul-
ta que no, etc.
I, en finalitzar el curs, he vist aconseguit completament el meu
objectiu, i vos ho recomane personalment.
Tant de bo, que l’any que ve tinguem un altre curs de cuina igual o
semblant a aquest i que la gent s’anime a apuntar-se, deixant de
banda pensaments com: “jo ja sé cuinar, per a què em vaig a
apuntar?”, etc...
Vull donar les gràcies perquè tinguem l’oportunitat de realitzar cur-
sos així en el nostre poble i, com no, al cuiner que va fer possible
augmentar el nostre interés per la cuina, més si és possible, per-
què sense ell no haguera sigut possible. També als “cuiners” que
formàvem la plantilla dels dissabtes, perquè segur que tant ells
com jo, trobarem a faltar aquesta experiència. Ací teniu una foto-
grafia del cuiner i la seua plantilla.
Salutacions.

Mª Jesús Ramírez
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Alumnat del curs de cuina
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idaForma’t i troba el teu futur
Una millor formació amplia les espectatives d’ocupació

Aprendre a conduir de forma més eficient

Naix el
Banc de Terres
Aquest projecte de l’AdA intenta
frenar l’abandonament dels camps

Un senzill passeig per l’horta (la del nostre poble o
la de qualsevol altre) ens permet adonar-nos que,
cada vegada són més els camps abadonats. Un
procés que resulta de la suma de diferents factors:
la crisi del sector agrícola, l’elevada edat mitjana
dels llauradors i l’escàs interés de la gent jove per
incorporar-se a aquest tipus de treball. La situació
esdevé així un autèntic problema mediambiental i
paisatgístic, que, d’invertir-se, podria suposar una
font de riquesa i ocupació.
Sota aquests paràmetres l’Agència de l’Agricultor
de l’Ajuntament de Picanya vol posar en marxa un
projecte anomenat “Banc de Terres” l’objectiu del
qual és aconseguir posar en contacte a aquells
llauradors que volen deixar de conrear les seues
terres amb aquelles persones que volen fer de
l’agricultura el seu mitjà de vida o amb aquells llau-
radors que volen ampliar les seues explotacions
per tal de fer-les més rendibles.
Aquesta coordinació es fa des de l’ADA (Agència
de l’Agricultor - Alqueria de Moret), i és on ha
d’adreçar-se el propietari que llogaria la seua
parcel·la i l’emprenedor que vol iniciar-se en
l’activitat agrària. Ambdós rebran el suport
d’aquest servei municipal.

Ajuda única de
cítrics 2009
L’AdA, com en anys anteriors, dóna el
seu suport al sector agrícola
L’any passat i després d’una xerrada informativa,
vuitanta citricultors de Picanya van gestionar
l’Ajuda Única de Cítrics a través l’Agència de
l’Agricultor de l’Ajuntament de Picanya.
Es preveu que a finals de 2009 siguen recone-
guts els seus drets i després d’activar-los, cobra-
ran l’ajut de manera directa a partir de la cam-
panya de 2010.
Mentrestant estem en un període transitori de dos
anys en els quals es cobren les ajudes depenent
de la manera com s’ha comercialitzat la collita, i a
través de la SAT o Cooperativa corresponent.
El que escau en aquest moment és renovar la
sol·licitud cada any per demostrar-li a l’adminis-
tració que es continua sent citricultor. Aquest
servei també s’ha prestat enguany als citricultors
de Picanya que han volgut sol·licitar-la a través
de l’AdA i així es farà en anys successius.
També des d’aquest servei municipal s’assessora
respecte a les incidències que puguen sortir
durant la tramitació, i especialment es portarà un
seguiment dels drets definitius que s’atorguen.

Per al segon semestre d’enguany (de juliol a desem-
bre) el Centre de Desenvolupament Local ha orga-
nitzat fins a un total de 7 cursos formatius en matè-
ries com ara informàtica, gestió de magatzems,
auxiliar d’infermeria geriàtrica, auxiliar d’ajut a domi-
cili, anglés i iniciació a internet. Set especialitats
que, sens dubte, poden millorar el currículum a l’ho-
ra d’accedir a un lloc de treball i que, a més, estan
entre les més demandades pel mercat laboral.
Els cursos, amb una durada d’entre 70 i 500 hores i
alguns amb possibilitat de pràctiques laborals, són
gratuïts i l’únic requisit d’accés és ser major de 16
anys i estar inscrit/a al SERVEF d’Ocupació.

Preinscripcions
En persona:
• Al Centre de Desenvolupament Local Alqueria

de Moret, pels matins de dilluns a dijous (cal
presentar el DNI/NIE).

• Al Centre d’Informació i Gestió –edifici principal
de l’Ajuntament-, de dilluns a dissabte on cal
d’emplenar el formulari que us facilitaran i
presentar el DNI/NIE.

Per mitjà d’internet:
• Cal emplenar el formulari que trobareu a

l’adreça web www.picanya.org i remetre-l per
correu-e a adl@picanya.org.

2a Fira del Xicotet Comerç
L’Ajuntament de Picanya, l’Asociació del Xicotet
Comerç i l’Associació Empresarial de Picanya estan
preparant la segona edició de la Fira Comercial que
tindrà lloc els dies 27 i 28 de juny.
Es tracta d’una oportunitat única de conèixer de pri-
mera má, tot el que el comerç local pot oferir sense
necessitat de què el veïnat haja d’eixir de la ciutat.
L’èxit de l’última edició –més de 2.000 persones
visitaren la Fira- ha significat un canvi en els hàbits
comercials de la població, motiu pel qual la comissió
organitzadora treballa ja en aquesta nova edició ple-
na de novetats. La Fira s’ubicarà a l’avinguda de la
Generalitat –entre els carrers la Senyera i 9
d’Octubre-. El diumenge 28 una paella gegant

donarà de dinar a 1.000 persones (els tickets els tin-
dran els comerços associats), els xiquets i xiquetes
gaudiran d’un espai lúdic i divertit als tallers de la
Fira i a més a més, hi haurà un munt de sorpreses i
premis al llarg dels dos dies de la Fira.
Enguany també tenim el gust de comptar amb un
estand amb degustacions i exposició de productes i
artesania de Panazol i la regió del Limousin, oferits
per la Mairie de Panazol, el Comité de Jumelage i
l’Association de Commerçants de Panazol.
Així mateix, una zona de restauració ens permetrà
prendre confortablement un aperitiu o refresc,
mentre es gaudeix de les animacions i activitats de
la Fira.

Per a aquelles i aquells preocupats pel medi
ambient i la butxaca a parts iguals des del Centre
de Desenvolupament Local Alqueria de Moret
s’han organitzat en col·laboració amb l’Agència
Valenciana de l’Energia i el Ministeri d’Indústria i
per a finals del mes de juny tota una sèrie de cur-
sos de conducció eficient destinats a aconseguir
reduir el consum de benzina (i per tant l’emissió
de CO2) gràcies a diferents tècniques al volant

que ens permetran optimitzar el rendiment del
nostre vehicle. El curs és gratuït, de durada breu
(una sola sessió) i el resultat està
més que garantit.
Tota la informació sobre
els cursos i la possibi-
litat d’inscriure’s la
teniu disponible al
web municipal.



La inversión del gobierno central
permitirá instalar ascensores
Dos edificios con más de 40 años, y una elevada edad
media entre sus vecinos, disfrutarán de las ayudas
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Edificio Vistabella
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Renovació d’espais públics
Des de fa unes setmanes s’estan realitzant treballs de restauració i
neteja a diferents espais públics de Picanya. Aquests treballs consis-
teixen en la neteja de grafitis a les parets i al mobiliari urbà, així com
el repintat d’aquest i altres xicotets treballs de restauració.
Aquestes actuacions ja es poden notar a importants espais públics
del poble, com ara les places Major, del País Valencià i Concòrdia,
els parcs Panazol i d’Europa o la Sala Municipal d’Exposicions.
Els treballs de neteja i restauració continuaran a la resta d’espais i
edificis públics que ho requerisquen, per tal que els veïns i veïnes de
Picanya els puguen utilitzar en les millors condicions possibles.

Pl. País Valencià

Ja podem aparcar
dins del pavelló

El Pavelló Esportiu disposa ja d’aparcament per a bicicletes dins
l’edifici i això permetrà que les persones usuàries del Pavelló
puguen deixar la seua bicicleta de la manera més segura.
La instal·lació d’aparcaments per a bicicletes dins els edificis
públics és una de les mesures incloses dins els projecte “Mi bici
conmigo”, una aposta innovadora i pionera que pretén fomentar
la bicicleta com a mitjà de transport efectiu i sostenible i reduir
així l’abusiu ús del cotxe en desplaçaments de curta distància.

Control de plagues
El control de plagues és un dels treballs de prevenció sanità-
ria més important dels que es realitzen cada any a Picanya.
Aquests treballs els realitza una empresa especialitzada que
aplica diferents tècniques en funció dels espais on s’actue.
Durant la primavera comença la primera fase dels treballs de
desratització i desinsectació a tota la xarxa de clavegueram del
poble. S’actua, principalment, contra la presència de rosegadors i
paneroles. Aquesta actuació serà reforçada després de l’estiu,
amb una sèrie de tasques de control per tal d’evitar que els insec-

tes o els rosegadors proliferen després de la calor.
Els treballs de desratització i desinsectació també es realitzen als cen-
tres escolars i als edificis públics tres vegades a l’any, tot coincidint
amb els períodes de vacances. D’aquesta manera s’evita interferir el
funcionament i el treball normal als centres.
Entre els mesos de maig i octubre es realitzen, amb una periodicitat
setmanal, les tasques de control de mosquits. Aquests treballs es
concentren a la zona del barranc, on habitualment nidifiquen aquests
insectes, així com als embornals del clavegueram.
Finalment, els treballs de control de plagues se centren en la neteja i
desinfecció de totes les fonts d’aigua potable i ornamentals del poble
per tal d’evitar brots de legionel·la. També tots els sistemes d’aigua
calenta dels centres públics, com ara els col·legis o el Pavelló Esportiu,
són desinfectats una vegada al mes per tal d’evitar la presència
d’aquest bacteri.

Aparcament de bicis al pavelló

Dentro de las medidas impulsa-
das en el llamado “Plan español
para el estímulo de la economía
y el empleo” desarrollado por el
gobierno central el Ayuntamien-
to de Picanya ha recibido la
aprobación de un ambicioso
proyecto para la instalación de
ascensores en edificios de
especiales características.
Edificios singulares
Los dos edificios que se acoje-
rán a las ayudas son el edificio
Paz y el edificio Vistabella, dos
bloques de cuatro y cinco altu-
ras que reúnen (además de la
altura indicada) dos caractetísti-
cas muy significativas: ambos
edificios superan los cuarenta
años de antiguedad y en ambos
casos la población que los habita
(más del 20%) son personas
mayores que, en muchos casos
viven solas y para las que, obvia-
mente, la escalera supone una
barrera casi insalvable y el pre-
supuesto de instalación de as-
censor (sin las actuales ayudas)
otro problema infranqueable.

Oportunidad única
Desde el Ayuntamiento de Pica-
nya ya se estaban llevando ade-
lante diferentes iniciativas (sub-
venciones, asesoramiento y ges-
tión de ayudas...) para la instala-
ción de ascensores en edificios
antiguos y, de hecho, varias
comunidades ya han resuelto por
esta vía la falta de este medio. El
popularmente conocido como
“plan Zapatero” ha abierto, por
tiempo limitado, una puerta nue-
va que desde el Ayuntamiento,
en contacto con los vecinos y
vecinas, se ha querido aprove-
char para resolver lo que sin
duda es un grave problema para
los habitantes de estos edificios.
En un tiempo récord los servicios
municipales han conseguido rea-
lizar un completo estudio y pro-
yecto que ha obtenido la máxima
calificación por parte del gobier-
no central que, de esta manera,
asumirá el 80% de la inversión
necesaria mientras sólo el 20%
restante tendrá que ser costeado
por las comunidades de vecinos

y vecinas afectados. Serán más
de 920.000 euros los que se
invertirán desde Madrid en estos
nuevos ascensores.
Soluciones técnicas
Además de la solución presu-
puestaria el proyecto municipal
presenta innovadoras soluciones
técnicas ante las especiales ca-
racterísticas de los edificios
(escaleras estrechas, sin hue-
cos...) y el Ayuntamiento realiza-
rá cesión de suelo público para
que los ascensores puedan “aco-
plarse” a las fachadas de los edi-
ficios garantizando al mismo
tiempo la viabilidad de aceras.
Calidad de vida
La instalación de un ascensor
supone una mejora de calidad de
vida indiscutible para una comu-
nidad por ello el Ayuntamiento
de Picanya continuará trabajando
con todas las comunidades inte-
resadas en disponer de esta
posibilidad y mantiene abiertas
líneas de ayudas y apoyo en
cuanto a gestión y desarrollo de
proyectos de instalación.

El aceite doméstico usado supo-
ne un grave problema medioam-
biental cuando se lanza por el
desagüe, sin una depuración
completa, contamina acuíferos y
el medio marino degradando de
forma muy seria el entorno. En
este sentido el Ayuntamiento y
la empresa Aigües de l’Horta
(responsable del ciclo integral
del agua en Picanya) han puesto
en marcha una campaña para
concienciar a nuestra ciudadanía
de la necesidad de recoger los
aceites usados y depositarlos en
contenedores adecuados.
Primero, recogerlo
El sistema propuesto es bien sen-
cillo. Mediante un embudo espe-
cífico que podremos recoger de
forma gratuita en diferentes insta-

laciones públicas (Ayun-
tamiento, oficinas de
Aigües de l’Horta, colegios...)
y que se adapta con rosca a
botellas de plástico (de las de 2l.
de refresco por ejemplo) vamos
recogiendo, en nuestro domicilio,
el aceite usado.
Luego, al contenedor específico
Una vez rellena la botella sólo es
cuestión de retirar el embudo,
tapar la botella con su tapón, y
depositarla en alguno de los con-
tenedores para aceite que en-
contraremos en puntos estraté-
gicos: mercado, colegios...
Finalmente, al depósito del coche
El proceso se cerrará con la pro-
ducción de biodiesel, un carbu-
rante ecológico que, además,
tiene la ventaja de reducir las

emisiones de gases de efecto
invernadero. Las botellas de
plástico depositadas junto al
aceite también seran recicladas
adecuadamente.
Un procedimiento sencillo que
sólo depende de nuestra volun-
tad para funcionar. Vale la pena.

No frías el medio ambiente

Embudo para la
recogida de aceite

Una nueva iniciativa permitirá
reciclar el aceite doméstico



La bicicleta és un mitjà de transport ecològic i divertit. Per això
desenes de persones van participar al cicle passeig per l’Horta
que es va celebrar diumenge 5 d’abril. Des del punt de reunió,
a la Plaça del País Valencià de Picanya, els participants van
encetar un recorregut de 16 quilòmetres fins al poliesportiu
del barri de Sant Ramon, a Picassent. Allí es van trobar amb
altres ciclistes que havien pres l’eixida des de Torrent i des
d’Alcàsser.
Els tres grups van gaudir d’un esmorzar de germanor mentre
gaudien de l’animació musical que s’havia preparat per a
rebre’ls. A més a més, tots aquells que tingueren problemes
mecànics amb la seua bicicleta van poder reparar-la al taller
mòbil que va instal·lar-hi una coneguda tenda de material
esportiu.
Està prevista l’organització d’altres eixides en properes dates
de les quals podreu informar-vos per mitjà del web municipal i
altres vies com ara cartells, fullets...

Ring ring per l’horta
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Esports d’aventura
per a tots els gustos
Senderisme, kaiak, vela, busseig, rafting,
bici de muntanya... ara estan al teu abast

Decenes de ciclistes van recòrrer els 16
kilòmetres del passeig

Més de 2.000 participants
al Recreo-Cross de la Dona

El passat 6 de març, unes 2.100 dones van
participar a la 19a edició del Recreo-Cross de
la Dona. Les participants es van concentrar a la
Plaça del País Valencià de Picanya i, en un
ambient festiu, van encetar el recorregut. Ni
tan sols el fort vent ni el mal oratge que es va
patir al llarg de tota la setmana van fer arrere a
aquestes dones, vingudes de 17 pobles de
tota la comarca.
En l’arribada a la línia de meta, situada al
Poliesportiu Municipal, a més del regal d’una
samarreta, les participants van gaudir totes
juntes d’un berenar i de l’animació musical que
s’havia preparat per a rebre-les.
Guanyadores
Les tres primeres classificades van ser Pilar
Grillón Santos, d’Alaquàs, Mónica Maier, de
Massanassa i Margarita Gandia que va arribar
des de Xirivella. La picanyera Amparo Lerma,
amb els seus 79 anys va ser la guanyadora del
trofeu per a la participant més veterana en rea-
litzar tot el recorregut.

Passejada pel llit del riu
Túria per als majors
Prop d’una trentena de persones majors del
nostre poble van desafiar el mal oratge el pas-
sat 16 de febrer per a participar a una nova
marxa de “Cames Fora”. Es tracta d’una de
les activitats esportives per a persones
majors que des del servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Picanya s’organitzen al llarg de tot
l’any per a fomentar l’activitat física entre les
persones d’edat avançada.
Encara que la climatologia no va acompanyar,
els participants van gaudir d’una passejada
per la capçalera del llit del riu Túria, a la ciutat
de València.
Propera eixida
Per a la propera eixida de “Cames Fora”, que
es realitzarà el dia 17 de juny, s’ha triat una
caminada per la platja de Pinedo.
Com a les anteriors ocasions, abans de
començar el passeig es realitzarà una taula
d’exercicis dirigits i adaptats per a persones
majors que els permeta preparar el cos per a
l’activitat física.

El grup al llit del riuFesta al final del Recreo-Cross
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Éxito del Handbol Picanya
en el torneo de Calella

El equipo sénior masculino del club Handbol Pican-
ya ha conseguido alzarse con el título de campeón
en la 26a edición del torneo de balonmano que
anualmente se organiza en la localidad catalana de
Calella. Entre el 11 y el 15 de abril más de 80 equi-
pos de hasta 9 nacionalidades diferentes tomaron
parte en las distintas categorías (tanto mas-
culinas como femeninas) en las que
se dividía el torneo.

Partida d’escacs contra el
campió del món

Unes simultànies enfronten Leiner
Domínguez amb els xiquets de l’escola

municipal
El passat 10 de març , el campió del món
d’escacs ràpid, Leinier Domínguez i el gran
mestre Arian Abreu, van jugar una partida
simultània contra 40 xiquets a l’auditori del
poble veí de Paiporta. A aquesta partida van
participar huit alumnes de l’Escola Esporti-
va Municipal d’Escacs de Picanya.
El gran campió cubà, va animar els
xiquets i les xiquetes que van par-
ticipar a aquesta partida simultà-
nia a continuar entrenant i practi-
cant aquest esport. Segons Do-
mínguez, els escacs ajuden els
xiquets i les xiquetes a desenvo-
lupar el pensament lògic i els
processos per a prendre deci-
sions.
Els joves jugadors participants
van rebre com a premi un tauler
d’escacs signat pels dos grans
mestres amb qui no van perdre
l’oportunitat de fer-se una foto
de record (que ací us presen-
tem) en una activitat que sens
dubte els ha de servir de moti-
vació per a continuar en el dur
camí dels escacs.

Participants pedalejant per l’horta

Hanbol PicanyaEls jugadors de Picanya amb el camió del món

El Consorci Esports Horta, de què forma part el Servei d’Esports
de l’Ajuntament de Picanya organitza per als més intrèpids tot
un ampli programa d’activitats esportives d’aventura.
Entre les activitats que s’han organitzat per a enguany desta-
quen una eixida que es va relitzar al mes de febrer a la serra
de Javalambre, a Terol, per a realitzar una ruta de senderisme
sobre neu amb raquetes.
Per als propers mesos de maig i juny, destaquen una eixida per
a fer descens de barrancs pel riu Maimona, una ruta amb bici-
cleta per la via verda que uneix Sagunt amb Ojos Negros o un
cap de setmana multiaventura a Antella.
Ja per als mesos d’estiu, les activitats estan més adreçades als
esports aquàtics, com ara la navegació a
vela, el busseig, el rafting o la navegació
amb kaiak.
Per tal d’obtindre més informa-
ció i inscriure’s a aquestes acti-
vitats cal adreçar-se al Pavelló
Esportiu de Picanya.
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