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Projecte incial proposat

El nou centre tindrà capacitat per a més d’un centenar de
xiquetes i xiquets de zero a tres anys

Les obres per a la construcció de l’Escola
Infantil Municipal han començat amb
l’enderrocament de l’antiga casona que
estava situada en uns terrenys que
l’Ajuntament de Picanya havia adquirit
prèviament. Es va realitzar un estudi de
l’estat de l’edifici per tal de veure quines
parts es podien rehabilitar per a integrar-
les al nou edifici. Finalment, es va decidir
mantindre només la façana principal, a
causa de l’avançat estat de deteriorament
de la resta de la casa que portava molts
anys sense estar habiatada i sobre la
qual, malauradament, i malgrat les perma-

nents sol·licituds de l’Ajuntament a la
Generalitat Valenciana, no es va poder
desenvolupar una escola taller que hague-
ra permés altres tipus de solució.
L’enderrocament de l’edifici no ha estat
lliure de dificultats. Es va haver de retirar
la teulada amb mesures de seguretat
especials, ja que estava formada per teu-
les d’amiant, substàn-
cia tòxica que actual-
ment està prohibida
com a element de
construcció. Una vega-
da enderrocat l’antic
edifici, la façana ha
quedat assegurada i
servirà d’element sin-
gular de l’escoleta.

Un centenar d’alumnes
L’Escola Infantil Muni-
cipal de Picanya cobri-
rà una necessitat im-
portant de les famílies
amb fills menuts, l’es-
colarització dels xi-
quets i xiquetes menors de tres anys.
L’Ajuntament va convocar un concurs per
tal de construir i gestionar aquest nou ser-
vei. L’empresa que finalment ha estat tria-
da és la cooperativa Ninos, especialitzada
en la gestió d’escoles d’educació infantil.
Aquesta cooperativa es planteja un model
d’ensenyament basat en les més moder-
nes tècniques educatives i pedagògiques.
L’escoleta infantil, disposarà d’un aula per
a xiquets de zero anys, tres aules per als

d’un any i tres més per als de dos anys. Es
preveu que hi haurà capacitat per a 107
menuts. La nova escola infantil disposarà
també d’una cuina i un menjador, així com
espais per a les tasques administratives i
de direcció del centre. En total, l’escola
infantil serà un edifici de nova construcció
de més de 500 metres quadrats distribuïts

a una sola planta.
Totes les aules seran exte-
riors i tindran porta d’accés
directe des del pati de jocs,
per tal d’integrar aquest
espai a les activitats habi-
tuals de l’aula. El pati de
jocs envoltarà pràcticament
tot l’edifici, millorarà la inte-
gració de la nova construc-
ció amb l’entorn, ple de
zones verdes.
El nou edifici, perpendicular
a la façana de l’antiga casa,
queda uns metres per dar-
rere de l’actual línia del
carrer Corts Valencianes.
Açò ha fet possible guanyar

davant de l’entrada principal de l’escoleta
un espai públic que formarà una xicoteta
plaça front a la passarel·la per a vianants
que creua el Barranc.
Està previst que les obres de construc-
ció de l’escola infantil estiguen finalitza-
des per al proper estiu. Si es complei-
xen els terminis, l’Escola Infantil Munici-
pal de Picanya podria obrir les seues
portes per al curs 2009-2010.

G Serrano

Les obres per a la
construcció de la nova

Escola d’Educació
Infantil de Picanya ja

han començat. Aquesta
nova escoleta, es

construix a uns terrenys
de propietat municipal
situats a Vistabella, al

carrer Corts
Valencianes, on estava

la coneguda “Casa
Emiliot”. D’aquesta

antiga construcció es
conservarà la façana,
per tal d’integrar-la al

nou edifici com a
element singular. La

construcció i gestió de
l’escola infantil recau
sobre una cooperativa

valenciana, Ninos,
especialitzada en la

gestió d’aquest tipus de
centres educatius.

L’Escola Infantil
Municipal de Picanya
comptarà amb aules

per a xiquets de 0, 1 i 2
anys i està previst que
tinga capacitat per a un

centenar d’alumnes.

Comença la construcció de
l’Escola Infantil Municipal

L’escoleta infantil,

disposarà d’un

aula per a xiquets

de zero anys, tres

aules per als d’un

any i tres més per

als de dos anys.

Obres en marxa
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Mirant Picanya

Carabasses
al sol

Més d’un estudiant (o d’un
enamorat o enamorada) s’haurà
ficat a tremolar de cap a peus
al passar per baix d’aquest bal-
có del carrer València en com-
provar que estava completa-
ment ple d’unes fantàstiques
carabasses. Estaran preparades
per als exàmens de setembre?
El cas és que, en aquests
temps d’embogides tecnolo-
gies i embranzinades de formi-
gó, resulta recomfortant i tran-
quilitzador descobrir com enca-
ra es mantenen vives coses
senzilles com deixar les cara-
basses al sol. Coses que ens
recorden que fa ben poc, els
aliments no arribaven en una
safata de suro blanc, envolicats
de plàstic i amb deu etiquetes
incomprensibles.

ED
IT
O
RI
A
L

Educación pública.
Compromiso público

Vivimos días en los que la educación pública parece ser moneda de
cambio para la lucha política y asistimos atónitos a como, mientras
en nuestro instituto, y gracias a una iniciativa de la Generalitat Valen-
ciana, dos profesores imparten “al alimón” la misma asignatura en la
misma aula y en el mismo momento en una especie de “juego de
ventriloquía” en el que lo que un profesor dice, otro lo traduce al
inglés, en nuestros colegios de primaria no se puede cumplir la ley
(estatal) y no se puede introducir el inglés en el último curso de edu-
cación infantil por falta de profesorado capacitado.
Un poco de racionalidad aconsejaría destinar el profesorado capacita-
do en inglés (y el dinero público que ello supone) a enseñar a los más
pequeños. No es el caso. La educación de nuestros hijos e hijas se
sacrifica en aras de “sabotear”, como sea, la “temible” educación
para la ciudadanía.
Inaceptable.
La educación pública es la que permite que los hijos e hijas de las
personas con menos recursos puedan, si quieren y tienen capacidad,
llegar a la Universidad. Evidentemente, esto es algo que no interesa
a determinados grupos sociales decididos a proteger su situación de
privilegio y conservar para ellos y sus hijos (las hijas en este caso no
suelen preocupar tanto) oportunidades de conseguir una educación
de élite que, paradójicamente, también pagamos entre todos y todas.
Educación pública de calidad
Desde el Ayuntamiento de Picanya se sigue apostando por la educa-
ción pública de calidad como garantía de las máximas oportunidades
para todos y todas, sin dudas, sin escatimar esfuerzos, sin responder
a más intereses que los de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Con el inicio de las obras de construcción de la Escuela de Educación
Infantil destinada a niños y niñas de cero a tres años, Picanya com-
pleta una oferta permanente de edación pública que acompaña a
nuestros ciudadanos y ciudadanas desde su nacimiento hasta, si así
les interesa, el último de sus días.
La “escoleta” será un primer paso en este proceso formativo. De
cero a tres años, padres y madres tendrán la posibilidad de dejar a
sus hijos e hijas en un centro especialmente adaptado, con profesio-
nales cualificados y con un horario que permitar hacer compatible la
vida laboral y familiar de la
mejor manera posible.
Más tarde las dos escuelas
públicas de Picanya garantizan
la continuidad de esta educa-
ción de calidad. El Ayunta-
miento ha realizado importan-
tes esfuerzos para conseguir
mejoras que, por ejemplo, han
permitido que en nuestro
municipio se admitan TODAS
las solicitudes de educación
infantil (desde 3 años), un
hecho que, lamentablemente,
no es muy habitual en nuestro
entorno.
El IES Enric Valor, remodelado
hace poco tiempo, continua la
senda formativa de la educa-
ción pública de calidad en
nuestro municipio.
Finalmente, el Centro de Formación de Personas Adultas, la popular-
mente conocida EPA, que, precisamente este año, alcanza el cuarto
de siglo de vida, ofrece posibilidades de formación (acceso a la Uni-
versidad, graduado en secundaria, idiomas, informática...) permanen-
tes. Sin límite de edad, de forma gratuita. Este centro, de titularidad
municipal, acoje cada año a más de 500 alumnos y alumnas interesa-
dos en mejorar su educación con la vista puesta en la mejora profe-
sional o simplemente interesados e interesadas en aprender por el
sencillo placer de saber más.
Quien quiera formarse, educarse, tener las mejores opciones encon-
trará en nuestro pueblo un camino público, para todos y todas, un
camino abierto en el que se podrá entrar el primer día y no abando-
narlo en toda la vida.

televisió local per internet
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Quien quiera
formarse, educarse,
tener las mejores

opciones encontrará
en nuestro pueblo
un camino público,
para todos y todas,
un camino abierto
en el que se podrá

entrar el primer día y
no abandonarlo en

toda la vida.
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Els nostres majors
visiten la Diputació de València

El passat dijous 2 d’octubre una representació dels nostres majors van visitar la Diputació
de València convidats per aquesta institució. Els picanyers i picanyeres va compartir visita
amb els majors de Godella. La visita, a més de diverses explicacions sobre el funciona-
ment de la Diputació provincial i les seues dependències i un recorregut pel museu de la
Beneficència es va tancar amb un dinar i una xicoteta actuació. L’Alcalde de Picanya també
va estar present com a representant de l’Ajuntament durant la recepció que el president
de la Diputació, Alfonso Rus, va oferir als nostres veïns i veïnes.

El grup durant la visita
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Rosa Giménez reb el premi “Dona Llauradora” 2008
de la Generalitat Valenciana

”Existeix, entre el camp i jo,
un vincle molt important”

Rosa, veïna de Picanya, ha
estat homenatjada enguany per
la Generalitat Valenciana, amb
el premi “Dona Llauradora” en
reconeixement per la seua tas-
ca com a agricultora i treballa-
dora del camp.
Compta’m què és això de ser
“Dona Llauradora”.
L’homenatge a la “Dona Llaura-
dora” s’organitza des de fa
catorze anys a Mercavalència, i
aquest reconeixement es fa a la
dona pel seu important paper
en el món de l’agricultura donat
que les dones eren les que ana-
ven a vendre al mercat en el
passat perque els homes no
podien arribar a tot. Amb
aquest acte es reconeix el valor
que tenen les dones en el
camp, tot i ajudant a traure
endavant les explotacions en
una tasca molt important per a
elles. Se seleccionen a dues
dones agricultores com a reco-
neixement de tot aquest treball.
Parla’m de la coneguda “Tira de
Contar”.
L’origen està en el fet de que
els agricultors venien les seues
collites al soterrani del Mercat
Central quan aquest fou inaugu-
rat al 1928 però tenien molts
problemes perque els carros
esbaraven per les rampes i per
tant es traslladaren a un altre
lloc. Quan es construí el mercat
d’Abastos s’oblidaren de la tas-
ca dels agricultors i la seua
famosa “tira de contar”. Ales-
hores els agricultors que tenien
molt de pes en l’abastiment de
la ciutat, donat que venien arti-
cles de primera necessitat,
decidiren col·locar la “tira de
contar” en mig dels carrers que
hi havien entre les paradetes de
venda i vendre allí.
Quan es va construir Merca-
valència els agricultors es mobi-
litzaren i es formà una associa-

ció, es demostrà el volum de
venda que teina la “tira de con-
tar” en eixos moments, i es va
aconseguir la construcció d’una
nau de 5.000 metres quadrats
que es batejà com a “La Tira de
Contar”.
Quin és el teu treball?
El meu treball és fer de tot un
poc, des d’anar al camp a collir
els productes que es venen a
Mercavalència fins a dur la
qüestió administrativa de la
xicoteta empresa. De tot un
poc perquè l’agriculor té un tre-
ball molt dur, de sol a sol.
Sempre has estat vinculada al
camp?
Sí, sempre he estat unida a la
vida del camp, des de molt
menuda, donat que tota la
meua familia han sigut llaura-
dors i el meu home també ho
és. De fet, el meu treball és
aquest, a banda clar, del treball
de la casa.
Què suposa per a tu aquest
homenatge?
Em donà molta alegria perque
anys enrere ho havien rebut
altres dones i com a dona que
ven a Mercavalencia, em feia
molta il·lusió i enguany m’ha
tocat a mi i l’he rebut amb mol-
ta emoció. És una cosa molt
bonica per a mi.
Parla’m un poc del paper de la
dona al món de l’agricultura.
Penses que està poc valorat
socialment?
La veritat és que a hores d’ara
no hi ha molt de reconeixe-
ment, però espere que això vaja
canviant a poc a poc. Fins i tot,
aquest homenatge és un indici
de que alguna cosa s’està fent.
Cal ser conscients de que la fei-
na al camp és molt dura, tant
per a l’home com per a la dona,
i la veritat és que el nostre tre-
ball està socialment molt poc
reconegut.

Penses que hi ha una desvincula-
ció entre la societat i el camp?
Sí. L’agricultura es veu com a
una darrera opció. El treball al
camp és complicat com he dit
adés i pot no estar ben remune-
rat. Però tot això depén de les
vendes, de la solvència del
camp. Obtindre beneficis no
sempre és fàcil i la gent
s’estima més una cosa més
segura, més senzilla. La vida de
l’agricultor no respon a un dia a
dia monòton, és un treball intrè-
pid que et fa mirar al cel per a
veure com serà l’oratge, on te
taques les mans per a collir allò
que has conreat, és un treball
apasionant però no entra dins
les espectatives del jovent.
Personalment existeix entre el
camp i jo un vincle molt impor-
tant i la veritat és que és una
llàstima que es perga aquesta
tradició. Jo he vist com les per-
sones han marxat del camp i
s’han dedicat a altres coses i és
una llàstima que, en un futur,
tot això s’acabe.
Quin és el motiu d’aquest abandó?
Simplement, allò que ja he
comentat. El camp és compli-
cat. T’ha d’agradar treballar en
ell. A mi m’encanta, fins i tot
quan no ix rendible i no tenim
els beneficis esperats. Però tre-
ballem molt en ell el meu home
i jo, i ens agrada molt, encara
que siga dur. La gent veu que
és dur, que no dóna tant com
abans, que hi ha altres treball
més valorats socialment i per
això se’n va.
Per últim unes paraules sobre
el teu treball.
Estic molt contenta de treballar
en el camp, i el meu home tam-
bé. Ho donem tot en cada colli-
ra i darrere de cada producte hi
ha un gran treball, amb un gran
vincle afectiu amb la terra.

Tere Juan Tato

Rosa, en el moment de rebre el premi, junt a Rita Barberà i la presidenta de Merca València
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Sobre la educación
para la ciudadanía

A pesar de la idea inicial de ”boutade” que en principio generó el chis-
te del Sr. Conseller de obligar a impartir la Educación para la Ciudadanía
en inglés, lo cierto es que nuestra máxima autoridad académica se ha
emperrado en ello, y no ha tenido ningún prejuicio a la hora de utilizar el
dinero público en colocar en las clases de 2º de ESO (niños de 14 años,
no nos olvidemos…) dos (2) profesores en cada aula de la asignatura,
uno que explique el contenido en castellano o valenciano, y otro que
haga la traducción simultánea al inglés, como si de la ONU se tratase.
El tema no deja de tener gracia, y me imagino que dará que hablar, con-
tando con la imaginación que tienen los estudiantes a esas edades,
sobre todo si se juntan 30 alumnos en un aula. Ya se habla entre el
alumnado de los profes como Tip y Coll. No sabemos en qué idioma se
expresará cada uno.
Lo que no parece tan gracioso es que el dinero público se utilice para
esa idea feliz del Sr. Conseller, muy respetable, y no se utilice en cubrir
bajas del profesorado, bajas ya anunciadas y que no se han cubierto
imagino que “por falta de medios” o “por falta de competencia”.
En concreto, mi instituto tiene tres (3) profesores de matemáticas de
baja por enfermedad, y a estas alturas del curso, aún no se ha sustitui-
do a ninguno. El Sr. Inspector, imagino que siguiendo “instrucciones de
la superioridad”, llama por teléfono todos los días y pasa varias veces a
la semana para interesarse por la historia de la educación para la ciuda-
danía y que haya dos profes por aula, pero aunque sé de buena tinta
que el equipo directivo del centro le pregunta siempre por las bajas de
matemáticas, no parece que este tema le preocupe demasiado.
No deja de ser curioso que los mismos alumnos que en educación para
la ciudadanía tienen dos profesores, en matemáticas no tienen ninguno,
y aún no han podido empezar el curso.
Esta situación, solamente posible en nuestra autonomía, me ratifica a
mí y a muchos en la idea de que el Sr. Camps debería poner al frente
de la Conselleria de Educación a una persona que, en lugar de crear pro-
blemas con sus ideas felices, se preocupe realmente por su departa-
mento, se dedique a conocer la enseñanza y a intentar resolver los pro-
blemas del día a día, sin inventarse nuevos problemas para marear la
perdiz. Porque no nos engañemos, el problema de mi instituto ahora no
es la educación para la ciudadanía (que en todo caso será problema del
Sr. Font de Mora en su batalla con el gobierno central), sino la falta de
profesorado de matemáticas.
Atentamente

Jesús Herreros
Profesor de Matemáticas del IES Enric Valor de Picanya

L’Escola d’Adults de
Picanya celebra el seu

25é aniversari
La comunitat educativa de l’Escola d’Adults de Picanya
(EPA) celebra enguany el 25é aniversari de la seua
fundació. Amb aquest motiu, ha organitzat un com-
pletíssim repertori d’activitats del que participen el
personal docent de l’escola, l’Associació de l’EPA
i l’alumnat. A més, ha aprofitat l’ocasió per retre
homenatge als milers d’ex- alumnes que s’han
format a l’escola al llarg dels darrers 25 anys.
L’EPA va nàixer l’any 1984 a Picanya per tal
d’oferir un servei educatiu públic, gratuït i de qualitat
al col·lectiu adult que, per la seua edat, no podia accedir
a l’educació bàsica. El primer curs que es va impartir, 1984-1985, va
reunir un total de 60 alumnes. Aleshores, l’oferta es reduïa a dos pro-
grames: Alfabetització i Graduat Escolar. Amb el primer, els adults
aprenien a escriure i a llegir; amb el segon, aconseguien el títol oficial
corresponent a la ja obsoleta Educació General Bàsica (EGB).
Després d’un quart de segle, l’EPA forma i educa unes 500 persones
adultes cada any. Al curs escolar 2006-2007, la Conselleria d’Educació
de la Generalitat Valenciana va autoritzar l’escola de Picanya per poder
realitzar els exàmens corresponents al títol oficial de Graduat de
Secundària. A l’actualitat, ofereix més d’una dotzena de tallers, cursos
d’informàtica, d’idiomes com ara anglés, francés o castellà per a
estrangers; de valencià, adreçats a la consecució dels certificats de
nivell de la llengua emesos per la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià; d’alfabetització o d’accés a la Universitat per a
majors de 25 anys i a cicles formatius de Grau Mitjà, entre d’altres.
Tota aquesta oferta formativa fa palesa la seua evolució constant i
progressiva, i consolida l’escola com a un referent per a les persones
adultes de Picanya. A més, l’EPA s’ha posicionat en l’àmbit cultural
de la vila amb l’organització i l’execució d’iniciatives pròpies com les
trobades de boixets i de patchwork o els certàmens de poesia “Camí
de la nòria” i el Premi de Pintura Ràpida, l’èxit dels quals està avalat
per l’elevada participació de promeses artístiques a les darreres
convocatòries.

Reportatge disponible a:
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L’Escola de Danses
exporta talent
El 17 d’octubre comença el
curs de l’Escola Municipal de
Danses Tradicionals. Els alum-
nes de l’escola de danses, xi-
quets i xiquetes d’entre 5 i 12
anys, aprendran els diferents
ritmes i balls del nostre folklo-
re i participaran a diferents
actes festius que es realitzen
a Picanya, com ara l’aplec de
dansà o les dansetes del
Corpus.
A més a més, l’Escola Munici-
pal de Danses Tradicionals de
Picanya comença ja a ser
coneguda més enllà del nostre
poble i a fer actuacions a
altres localitats valencianes. El
passat mes de juny, els alum-
nes de l’escola de danses van
participar a un aplec infantil de
danses a Alzira. Aquesta va
ser la seua primera actuació
fora de Picanya i de segur que
a partir d’ara en vindran més.

Arranca l’any faller
El 5 d’octubre, a les 18,30 hores
el Centre Cultural, la Junta Local
Fallera de Picanya celebrà l’acte
de proclamació de les falleres
majors del poble. Eixe dia, Am-
paro Perales Olmos i Beatriz
Suárez Sanz, prenguerenn pos-
sessió com a Fallera Major i Fa-
llera Major Infantil, respectiva-
ment. Les noves falleres majors
estigueren acompanyades de les
seues respectives corts d’honor.
La proclamació fou el primer
acte de les noves falleres ma-
jors. El segon serà la seua exalta-
ció, que tindrà lloc el 29 de
novembre.

La nova temporada de teatre a
Picanya arranca amb una impor-
tant novetat, hi haurà represen-
tacions també els dissabtes. El
primer dissabte que podem
gaudir de teatre al Centre Cultu-
ral fou el quatre d’octubre. Eixe
dia, la companyia El Pont Flo-
tant presentà Com a pedres, un
espectacle que reflexiona sobre
el pas del temps i la memòria a
partir de tres personatges que
comparteixen els seus àlbums
de fotografies amb els especta-
dors. Aquest espectacle ha
rebut el Premi Max Aub 2007 i
va estar nominat com a millor
espectacle revelació als premis
Max de 2007.
Divendres 17 d’octubre, la Com-
panyia de Comèdies La Rexula
presenta Baco, Eros i Fortuna.
Aquesta obra, narrada en un to
de comèdia que recorda els
còmics d’Asterix per les seues
referències actuals, conta la
història d’un grup de personat-
ges a una colònia de vacances
romana situada ala costa entre
Tarraco i Saguntum fa més de
2.000 anys. Aquesta divertida
obra està basada en tres comè-
dies clàssiques de Plaute, L’olla
de monedes d’or, El soldat fan-
farró i Els bessons. Les tres,

convenientment barrejades, do-
nen com a resultat unes diverti-
des situacions i interrelacions
entre els personatges.
Divendres 31 d’octubre, la com-
panyia Cuarta Pared represen-
tarà Rebeldías posibles, una tra-
gicomèdia que parla de la lluita
contra les injustícies que ja tots
considerem normals i impossi-
bles de canviar. Un home comú,
amb un nom comú, Garcia, de-
cideix reclamar a una teleopera-
dora uns cèntims ja que consi-
dera que la tarifa no és correcta.
La seua lluita el portarà a un
laberint judicial on haurà de gas-
tar més diners per tal de
demostrar que la seua reclama-
ció és justa.
Per finalitzar, dissabte 8 de
novembre, Alain Vigneau, al
front de la seua companyia, La
Stravagante, presentarà Alarm.
Alarm parla dels sentiments de
desesperació, de por o de
l’esperança de veure el final
d’un conflicte bèl·lic a través de
la interacció de dos personat-
ges: un compositor musical i un
pastor de vaques. Els seus
somnis i il·lusions els demostra-
ran que ambdós no són tan dife-
rents davant el monstre de la
guerra, al qual volen sobreviure.

Hinduisme,
Horta i “blusons”

Alain Vigneau ens oferirà Alarm

Teatre també
els dissabtes
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Escola de ballet...
L’Escola de Ballet de Picanya ha obert el període de matricula-
ció per al curs 2008/2009. Totes les persones interessades
poden passar per la Casa de la Cultura de Picanya dilluns i
dimecres entre les 18 i les 20 hores per tal de rebre informació
i poder formalitzar la matrícula. El curs començarà aquest mes
d’octubre.

...i escola de música
La Unió Musical de Picanya manté obert el període de matriculació per
a l’Escola de Música. El curs començà el dia 1 d’octubre.
L’Escola de Música permet als xiquets i xiquetes començar a endinsar-
se al món de la música des de zero i arribar a dominar un instrument.
Els alumnes reben les indicacions dels professors per tal de trobar
l’instrument que millor s’adapte a les seues qualitats i interessos.

El calendari d’exposicions per a
les properes setmanes a Pican-
ya està carregat de propostes
ben interessants i variades. Els
fotògrafs Lorna Arroyo i Miguel
Marquez mostraren fins al 30
de setembre a la Sala d’Expo-
sicions les seues instantànies
preses a l’Índia. Una selecció
de fotografies preses a Varana-
si, ciutat santa de l’hinduisme,
on els cadàvers floten al riu
sagrat Ganges mentre els
fidels es renten a les seues
aigües.
Una proposta ben
diferent és la que
s’ha vist fins el 30
de setembre al
col·legi Baladre. Es
tracta de la exposi-
ció del Pla d’Acció
Territorial de Pro-
tecció de l’Horta,
organitzada per la
conselleria de Medi
Ambient. Aquesta
exposició consta
de diferents panells
informatius on s’ex-
plica la importància paisatgísti-
ca com a medi natural de
l’horta i s’explica el pla de pro-

tecció dissenyat per la Genera-
litat Valenciana. El dia 24 de
setembre, tècnics de la conse-
lleria i personal de la Facultat
de Geografia explicàren als visi-
tants el pla de protecció en una
jornada divulgativa.
Finalment, del 8 al 19 d’octu-
bre, tot i coincidint amb la
celebració del 25 aniversari del
Grup de Danses Realenc, la
Sala d’Exposicions Municipals
acollirà una mostra d’indu-
mentària tradicional. En aques-

ta exposició es
podran contem-
plar algunes pe-
ces de roba i joie-
ria originals dels
segles XVIII i XIX,
així com còpies
de peces més an-
tigues. Tant els
vestits exposats
com les joies per-
tanyen als mem-
bres del grup de
danses, els quals
es dediquen a in-
vestigar sobre els

costums i la indumentària tra-
dicional dels nostres avant-
passats.

Balls de saló
El proper curs de balls de saló a
Picanya començarà el 3 d’oc-
tubre. La data d’inscripció per al
primer quadrimestre serà fins al
proper 26 de setembre. Els
alumnes que vulguen continuar
al segon quadrimestre hauran
d’inscriure’s al llarg del mes de
gener de 2009. Les classes
s’impartiran els divendres, esl
dissabtes i els diumenges, al
col·legi Baladre i al Pavelló Es-
portiu Municipal.
El curs està organitzat en dife-
rents nivells. Hi ha tres nivells
d’iniciació per tal de començar a

ballar i anar coneixent els dife-
rents balls llatins i de saló de
manera progressiva. Les perso-
nes que ja dominen els passos
bàsics dels balls llatins i de saló,
poden inscriure’s al nivell de per-
feccionament, per tal de perfec-
cionar els seus coneixements.
Després es podrà accedir al ni-
vell mitjà, on els alumnes ja
aprenen figures i passos de ma-
jor complexitat. Finalment, hi ha
un últim nivell avançat, per a
aquells que volen dominar la tèc-
nica del ball i, fins i tot, preparar-
se per a donar classes de ball.

Amparo Perales

Beatriz Suárez
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Nova oferta de viatges
per a joves

Bilbao, Barcelona o el Marroc esperen
La xarxa Joves.net continua amb el seu programa de
viatges Escapa’t, no et quedes a casa, que arriba
aquesta tardor amb un bon grapat de propostes ben
interessants.
La primera d’aquestes propostes viatgeres ha estat
una visita a la ciutat de Tàrrega, tot coincidint amb
el festival de teatre al carrer que s’ha celebrat el
cap de setmana de l’11 al 14 de setembre. Ja per
al mes d’octubre, s’ha aprofitat el pont del 9
d’Octubre, i s’ha preparat un viatge de quatre
dies a Bilbao, per tal de visitar el Museu Guggen-
heim, Gernika i el bosc d’Oma.
Els amants del comic tenen la seua oportunitat de visitar el saló
del manga de Barcelona el cap de setmana del 31 d’octubre al 2
de novembre. També a Barcelona, els dies 15 i 16 de novembre
s’ha organitzat un viatge anomenat Barcelona literària, per tal de
recórrer alguns dels llocs i paratges descrits a les novel·les La
sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón i La catedral del mar,
d’Ildefonso Falcones.
Més a prop de casa, per als amants de la natura i la bicicleta, s’ha
organitzat per al dia 1 de novembre una ruta per la via verda que
uneix Jérica i Barraques.
Per a finalitzar l’any, una estada solidària al nord del Marroc, a Bab-
taza, on es podrà dormir a les muntanyes del Rif i realitzar excur-
sions per aquesta zona.
Per a obtindre més informació sobre aquests viatges cal adreçar-
se al Punt d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Picanya o es
pot accedir a la web de la xarxa Joves.net.

5DE CASA EN CASA NúM. 94 - AGOST-SETEMBRE ‘08

Es consoliden els tallers
d’oci nocturn
Aprendre a ballar flamenc, sevillanes o
streetdance entre les diferents opcions

Els tallers per a joves per als
propers mesos d’octubre, no-
vembre i desembre, vénen car-
regats de propostes ben inte-
ressants per a ocupar els dies i
també les nits.
Entre les propostes diürnes, hi
ha dues relacionades amb el
ball, un taller de sevillanes i un
altre de flamenc. El taller de
sevillanes començarà el proper
18 d’octubre i constarà de huit
sessions de dues hores que
s’impartiran els dissabtes pel
matí a la Casa de la Cultura. El
taller de flamenc, començarà
el 19 d’octubre i també cons-
tarà de huit sessions. El taller
de flamenc s’impartirà diumen-
ges de matí també a la Casa
de la Cultura de Picanya.
Una altra proposta és el taller
de baix elèctric, que comença
el 18 d’octubre i que s’impar-

tirà en el local d’assaig tots
els dissabtes fins al 29 de
novembre. Amb aquest taller
es podrà aprendre la tècnica
bàsica d’aquest instrument,
així com interpretar el llen-
guatge musical.
Per aquells que volen aprendre
a menjar de manera saludable,
a partir del dissabte 18 d’oc-
tubre, tenen el taller de cuina
sana. Es tracta d’aprendre a
cuinar per a gaudir d’una dieta
saludable sense haver de pas-
sar hores a la cuina.
Una altra proposta ben inte-
ressant és el taller de teatre
espontani, que ensenya els
alumnes a interpretar i impro-
visar a partir històries o situa-
cions plantejades en el mateix
moment. Aquest taller s’im-
partirà divendres de vesprada
al col·legi Ausiàs March i dura-

rà fins a juny de 2009. Com
que és molt llarga la durada,
s’ha organitzat en tres trimes-
tres.
Una de les novetats de la
temporada passada van ser
els tallers nocturns. En
aquesta tardor es tornaran a
oferir els tallers d’oci noc-
turn. Un d’aquests tallers
pretén donar a conèixer el
ball anomenat streetdance,
ritmes nascuts als carrers de
les grans ciutats nord-ameri-
canes: el hip-hop, el funky, el
breakdance, etc. Aquest
taller s’impartirà divendres a
la nit a la Casa de la Cultura. I
per a dissabtes a la nit, jocs
de taula, campionats de Wii
Sports i de Pro Evolution
Soccer, de Jungle speed, ela-
boració de begudes saluda-
bles, etc.

Arriba el
Taronja Rock,
amb
reggae,
hip-hop i
fusió
tropical
El proper 18 d’octubre
a la nit, al Parc de les Albí-
zies, se celebrarà la huitena
edició del Taronja Rock. A les
19.30h una exhibició de breakdance

i una batalla de galls (concurs entre
intèrprets de hip-hop), obriran el

festival. Més tard actuarà el grup
de Picanya Nanai i 121DB amb

una proposta de fusió i ritmes tro-
picals. A més a més, actuaran dos

grups seleccionats al Circuit de
Música Jove de la xarxa Joves.net:

The Funktastik Force 4.1, una interes-
sant proposta de hip-hop i Produkcio-

nes Forzadas Crew, amb ritmes reg-
gae i ragamuffin.

L’Agenda Jove està dedicada als
problemes ambientals i a les
desigualtats entre els pobles de
la Terra
L’Agenda Jove 2008/2009 ja està a disposició de tots
i totes. Enguany, l’agenda està dedicada al medi
ambient i les desigualtats entre els pobles, sota el
lema Planeta Terra... planeta jove.
Al llarg de les pàgines de l’agenda, es dóna informa-
ció medi ambiental i dades sobre l’estat real de la
destrucció del planeta que l’home porta a terme i de
les injustícies i desigualtats de
l’actual sistema econòmic.
Cada mes de l’agenda està
dedicat a un problema am-
biental o social. Així, octubre
és el mes de la contamina-
ció atmosfèrica i el soroll,
novembre el de l’entorn
social i desembre el del
consum responsable i el
comerç just.
L’Agenda Joves està a
la vostra disposició a
l’Ajuntament.

Ha arribat l’hora de
contar-ho tot!

Dos corresponsals juvenils serviran d’enllaç
entre l’Ajuntament i l’Institut

L’Ajuntament de Picanya vol que els joves tinguen un accés més
fluid a la informació sobre els recursos que l’Ajuntament o altres ins-
titucions posen al seu abast. Per tal d’aconseguir aquest objectiu
s’ha creat la figura del corresponsal juvenil, un alumne de l’IES Enric
Valor que ha de fer de connexió entre el Servei de Joventut de
l’Ajuntament i els alumnes.
Per a aquest curs s’han creat dos beques per a corresponsals juvenils,
dotades amb 200 euros cadascuna. Poden optar a aquestes beques els
alumnes de l’últim curs d’ESO i els de Batxillerat. La sol·licitud ha d’anar
acompanyada d’una redacció on els aspirants hauran de demostrar els
seus coneixements sobre el que és un Punt d’Informació Juvenil i
exposar els seus projectes com a corresponsal juvenil.
Els dos alumnes seleccionats hauran d’encarregar-se de mantindre
actualitzades les cartelleres d’informació juvenil de l’IES, així com repar-
tir quan calga material divulgatiu de campanyes, difondre entre els

alumnes les iniciatives locals que esposen en marxa des de
l’Ajuntament, etc.

Es tracta de crear un canal bidireccional d’informació
entre les institucions i els joves, per tal que aquests

puguen fer arribar també les
seues inquietuds a

les administra-
cions.
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Cantant
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Millors espectatives
professionals

L’Agència de Desenvolupament Local ha posat
en marxa, en L’Alqueria de Moret, dos Tallers de
Formació i Inserció Laboral (TFILS), dirigits a per-
sones aturades que vulguen capacitar-se profes-
sionalment i millorar les seues possibilitats
d’incorporació al mercat laboral. Aquests cursos
es desenvolupen en col·laboració entre l’Ajun-
tament de Picanya, el SERVEF i el Fons Social
Europeu.
AUXILIAR D’INFERMERIA EN GERIATRIA
Amb una durada de 500 hores aquesta especiali-
tat formativa permet obtindre una qualificació
molt demandada en el sector, de l’atenció a per-
sones majors, que creix dia dia. A més de la for-
mació teòrico-pràctica a l’aula, l’alumnat realit-
zarà 100 hores de pràctiques no laborals en

residències i centres de persones majors de la
zona. El curs ha començat el passat 21 d’agost i
té prevista la seua finalització el dia 15 de
desembre.
PINTOR/PINTORA
400 hores de formació ofereix aquest curs on
l’alumnat adquireix els coneixements necessa-
ris per a treballar en el sector de la pintura
mural y decorativa. Aquesta especialitat pos-
sibilitarà a l’alumnat, una vegada acabada la
formació, tant treballar per compte alié com
de forma autònoma. Després de la fase
teòrico-pràctica, l’alumnat realtzarà 100 hores
de pràctiques no laborals en empreses del sec-
tor de la pintura. El curs començà el 12 de
setembre i finalitzarà el proper 15 de desembre.

Dos tallers de formació i inserció laboral
comencen a funcionar en l’Alqueria de Moret

Plans integrals d’ocupació

La Mancomunitat de l’Horta Sud en col·la-
boració amb els ajuntaments de la comarca de
l’Horta Sud, preocupats per la situació social i
laboral de les persones desocupades dels nos-
tres municipis, desenvolupa diverses iniciatives
i programes destinats a la seua plena inserció
en el mercat de treball.
Entre d’altres, des d’aquest mes de setembre,
s’ha posat en marxa a través de l’Agència de
Desenvolupament Comarcal, en col·laboració
amb les agències locals de cada municipi de
l’Horta Sud, els Plans Integrals d’Ocupació per
a aquest any 2008-09.
Els Plans Integrals d’Ocupació (PIES) són un
programa que facilita la inserció laboral de les
persones desocupades en empreses, a través
d’un itinerari d’inserció personalitzat que per-
met una major preparació i un millor accés al
mercat de treball.
Públic objetiu
Estan destinats a aconseguir la inserció laboral
de les persones que es considera que tenen
dificultats subjectives d’inserció com ara :

• Risc d’exclusió social.
• Majors de 45 anys.
• Aturats de llarga durada.
• Majors de 25 anys: més d’un any atu-

rats/des.
• Menors de 25 anys: més de 6 mesos atu-

rats/des.

• Joves menors de 30 anys: més de 3 mesos
aturats/des.

A les persones desocupades se’ls ofereix:
• Atenció i tutorització personalitzades.
• Informació sobre ofertes de treball.
• Contacte amb empreses que s’ajusten al

seu perfil professional.
• Preparació per a la recerca d’ocupació i la

millora de l’ocupabilitat.
• Informació sobre condicions específiques

del lloc de treball.
• Acompanyament durant tot el procés

d’inserció.
A les entitats ocupadores se’ls ofereix:

• Un equip tècnic professional i qualificat a la
seua disposició.

• Un servei especialitzat, públic i gratuït, de
preselecció de personal.

• Una atenció ràpida, pròxima i eficaç.
• Una ajuda econòmica per cada inserció rea-

litzada, que pot arribar fins a 8.000 euros
per treballador.

Si esteu interessats a participar del projecte,
teniu cap dubte o si voleu ampliar la informació
ací publicada cal que vos adreceu al Centre de
Desenvolupament Local a l’Alqueria de Moret
de l’Ajuntament de Picanya, tot i demanant cita
prèvia al teléfon 961 295 400. També podeu fer
ús del correu electrònic de l’agència de desen-
volupament: adl@picanya.org.

Les persones amb majors dificultats per a trobar treball són
l’objectiu principal d’aquesta iniciativa

Més de 2.000 persones
passaren per la Fira del
Xicotet Comerç
Més de 2000 persones van visitar durant el cap de setmana del
28 i 29 de juny la I Fira del Xicotet Comerç de Picanya, un esdeve-
niment organitzat per l’Associació Empresarial de Picanya (AEPI) i
l’Ajuntament. Fins a 40 comerços van oferir els seus productes i
serveis en les carpes instal·lades a la plaça del País Valencià.
Aquesta primera fira va nàixer amb l’objectiu de donar a conèixer,
al veïnat de Picanya, la diversitat de professionals de tots els sec-
tors, que podem trobar sense eixir del nostre poble. Va haver-hi
actuacions en directe, animació al recinte firal i l’exposició: Pican-
ya desperta els teus sentits, a més a més de la Fira Medieval.
L’èxit de la primera edició de la Fira ha fet que més comerços
hagen mostrat ja el seu interés per a participar el pròxim any.

Fira del Xicotet Comerç ‘08

Pràctiques del curs
d’auxiliar d’infermeria

en geriatria

www.cma.gva.es/pathuerta

L’horta a debat
E ls valors més significatius de l’Horta de
València poden agrupar-se en dues categories.
Per una banda els valors històrics, paisatgístics
i culturals que fan del nostre territori un dels
darrers sis reductes de les hortes mediterrànies
metropolitanes que encara perviuen a Europa.
D’altra l’horta resulta essencial com a element de
millora medi-ambiental, control de riscos naturals,
etc... A més, aquest espai constituïx una de les

imatges de la nostra Comunitat millor valorades internacional-
ment i per tant una oportunitat com a espai recreatiu extensiu,
capaç de contribuir molt significativament a l’augment de la
competitivitat econòmica de l’Àrea Metropolitana de València.
Per tot això, el passat mes de juny la Generalitat Valenciana
presentà al públic el PLA D’ACCIÓ TERRITORIAL DE PROTEC-
CIÓ DE L’HORTA (PATH).

Reportatge disponible a:

Curs
de pintor

Renovació del web municipal
Des de principis de setembre l’espai web municipal lluïx una nova imat-
ge completament renovada.
El Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Picanya ha
realitzat una actualització integral tant de continguts com
d’estructura.
Tot el mapa del web ha estat remodelat amb la idea d’acon-
seguir una navegació més senzilla i que permeta a les persones
usuàries accedir a tot tipus d’informació sense haver d’anar
més enllà d’un parell de clics. El nou menú ofereix tots els con-
tinguts d’una manera més explícita i intuitiva.
Així, a l’espai web de Picanya
es pot trobar des d’estadís-
tiques de població o resultats
electorals fins a la programació
cultural, esportiva, formativa...
o les ordenances municipals.
Permet també enviar correus
electrònics de consulta als
diferents departaments muni-
cipals i, fins i tot, la descàrrega
de determinats documents.
PicanyaTV
Una de les principals novetats del nou format, és el fet que les
diferents planes del nou web ofereixen un enllaç directe amb la
Televisió Local per Internet cosa que permet completar qualse-
vol informació amb el corresponent vídeo.
Aquesta opció és totalment pionera a les webs municipals del
nostre país.

Nou aspecte del web municipal
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Millors voreres
Tot i continuant amb els treballs de reparació i millora de voreres
que des de l’Ajuntament de Picanya s’està fent els darrers mesos,
s’ha dissenyat un projecte per a la reposició total de les voreres en
mal estat. Aquest projecte estableix tres sectors d’actuació. El pri-
mer està delimitat pels carrers Bonavista, Virgen de Montserrat,
Sant Pasqual, José Martí Ros, Torrent i Vicente Serrador. El segon
sector està integrat pels carrers Doctor Herrero, la segona meitat
del carrer Bonavista, Pio XII, Poeta Miguel Hernández i Cardenal
Cisneros. Finalment, el tercer sector el conformen els carrers Sant
Antoni Abad, Lluís Vives, Sant Vicent, Tenor Salvador Alejos, Mar-
qués del Túria i l’avinguda Santa Maria del Puig.
Els treballs consistiran en la substitució total del paviment de cada
tram de vorera, per tal que aquesta quede uniforme i així evitar els
pegats.
Una vegada executat aquest pla, s’hauran tornat a pavimentar una
bona part de les voreres del poble, cosa que millorarà la seguretat
dels vianants.

Continuen les obres
de la Ronda Oest

Continuen endavant les obres de la Ronda Oest, que desviarà el
trànsit de vehicles de l’actual pas a nivell del Metro.
El projecte inicial ha patit una important modificació després que
s’aprovara el soterrament de les vies del Metro al seu pas per
Picanya. Actualment, s’està construint el pont que salvarà les
actuals vies.
La Ronda Oest connectarà la rotonda situada front al Cementeri
de Picanya amb la que hi ha front al Parc de Bombers, permetent
així tancar al trànsit de vehicles el pas a nivell. Una vegada finalit-
zada l’obra, només els vianants creuaran les vies. No obstant això,
es mantindrà l’actual calçada per a permetre el pas dels cotxes
fúnebres camí del Cementeri.

Nova zona verda
Al final de l’avinguda Sanchis Guarner, a la zona on s’han cons-
truït les cases tutelades, s’han realitzat treballs d’enjar-
dinament. S’ha creat una nova zona verda amb més de trenta
arbres. A més a més, s’han plantat també prop d’un centenar
d’arbustos i més de cinc-centes plantes aromàtiques. També
s’han plantat unes dues-centes plantes per a formar una tanca
vegetal.

Acord amb la Conselleria per a la
construcció d’habitatges protegits
L’Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge signen un acord de col·laboració

E l passat 19 de setembre
Josep Almenar, en nom de
l’Ajuntament de Picanya i el
Conseller José Ramón García
Antón, en representació de la
Genaralitat Valenciana van
signar un conveni de col·labo-
ració per a elaborar un pla
concertat per a cobrir les
necessitats d’habitatges de
protecció oficial.
L’Ajuntament facilitarà a la
Conselleria tota la informació

referida a terrenys públics
susceptibles d’urbanització
per a la construcció d’habi-
tatges de protecció oficial,
així com els plans de desen-
volupament urbanístic de Pi-
canya. Per la seua banda, la
Conselleria, tot i basant-se en
la informació que li enviarà
l’Ajuntament i l’Estudi de de-
manda d’habitatge de la Co-
munitat Valenciana, elaborarà
un Programa Municipal Pluria-

nual per tal de cobrir la de-
manda d’habitatge protegit
durant el període 2008-2011.
Una vegada elaborat el Pro-
grama Plurianual, l’Ajunta-
ment de Picanya posarà al
mercat els terrenys públics
necessaris per a la construc-
ció dels habitatges protegits
requerits.
Aquest conveni està previst
que tinga una vigència de tres
anys.

U
RB

A
N
IS
M
E

Acte de signatura de l’acord

Semàfors més eficaços
La renovació integral dels semàfors permetrà estalviar
energia i millorar la visibilitat per als conductors

Les llums de tots els semà-
fors de Picanya seran canvia-
des per unes altres de major
eficiència energètica. L’IDAE,
Instituto de Diversificación y
Ahorro Energético ha concedit
a l’Ajuntament una subvenció
que permetran substituir les
actuals llums incandescents
dels semàfors per unes altres

de leds. Aquestes noves làm-
pades, consumeixen un 80%
menys d’electricitat que les
tradicionals i tenen una vida
útil de 10 anys, front a l’any
de vida útil de les actuals. A
més a més, són millors per a
la seguretat del trànsit, ja que
quan estan apagades no eme-
ten cap reflex, i eviten així

que els conductors i els via-
nants puguen dubtar sobre el
color del senyal. Els leds, a
més, es visualitzen des de
més lluny que les làmpades
incandescents, cosa que fa
que en situacions de poca
visibilitat els conductors no
tinguen problemes per a veu-
re el semàfor.

Aquests semàfors seran
renovats en breu

Pont sobre la línia de metro
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Esport de tots els sabors
L’oferta esportiva munipal cobreix les
necessitats i els gustos més variats

Els clubs esportius
compten amb tu

Comença la nova temporada esportiva i els clubs de Picanya tornen
als entrenaments i a les competicions. Una vegada finalitzades les
vacances, per tal d’encarar la nova temporada, la majoria dels clubs
del poble busquen noves incorporacions que reforcen les seues plan-
tilles i obtenir millors resultats encara que l’any passat.
És el cas, per exemple, del Club de Frontennis, que vol reclutar nous
jugadors per a encarar la competició d’enguany, després de pujar de
categoria. Entrenen al Poliesportiu de Picanya dimarts i dijous, a par-
tir de les 19 i de les 20 hores respectivament i qualsevol que vulga
veure’ls en acció o posar-se en contacte amb ells pot assistir als
entrenaments.
També la gent de l’Escola de Futbol entrena al Poliesportiu de Pican-
ya. Estan allí tots els dies a partir de les 18 hores i busquen nous
jugadors per a les categories que van dels 6 als 15 anys. Els partits
oficials els juguen dissabtes de matí i diumenges de vesprada, tam-
bé al Poliesportiu.
El Club de Gimnàstica Rítmica de Picanya entrena a l’IES Enric Valor
dilluns i dimecres a partir de les 18 hores i divendres a partir de les
17.30h.
I la gent del Club de Patinatge entrena al col·legi Baladre dilluns i dime-
cres de 18 a 19.30h. Aquesta és una bona oportunitat per tal de veure
el que són capaços de fer sobre les xicotetes rodes d’uns patins.
Un altre punt d’activitat esportiva frenètica és el Pavelló Esportiu
Municipal. Qualsevol que s’acoste per ací pot veure en acció dife-
rents clubs esportius de Picanya. És el cas de la gent del Club de
Judo, que entrenen els dilluns, dimecres i divendres de 17,30 a
19,30 hores. També el Club Karate Picanya entrena al Pavelló,
dimarts i divendres, de 19.30h a 21.30 hores.
D’altra banda el Club d’Handbol entrena els dimarts i dijous
entre les 20 i les 22 hores i el club de bàsquet Picanya Bàsquet
que enguany celebra els seus 20 anys de vida amb la plantilla
més nombrosa de la història de l’esport picanyer (més de 200
jugadors i jugadores), entrena els dilluns a partir de les 18.30 i
els dimecres i divendres a partir de les 17.30 hores i fins a les
deu de la nit.
Qualsevol que estiga interessat en posar-se en contacte amb els res-
ponsables dels clubs esportius pot acostar-se fins als entrenaments
i, de pas, veure’ls en acció.
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Handbol Picanya

Amb el retorn de les vacances
arriba el moment de tornar a
fer esport per tal d’encarar el
nou període professional o
escolar en les millors condi-
cions físiques possibles. Per
tal de poder arribar al major
nombre de persones, des del
Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment s’oferta una àmplia
varietat d’activitats i instal·la-
cions esportives que cobrisca
les necessitats i els gustos de
tothom.
Nivell suau
Per a aquelles persones que
vulguen realitzar exercici per
tal de relaxar-se al mateix
temps que milloren la seua
condició física, s’ofereixen
tres activitats: ioga, tai-xi i la
gran novetat d’enguany, pila-
tes. Aquestes activitats, diri-
gides per professors experts,
s’estan realitzant en torns de
matí i de vesprada, excepte
el pilates que, de moment,
només es pot realitzar de
vesprada.
Una altra opció per a practicar
esport va adreçada a aquelles
persones que volen mantenir
el seu cos àgil amb un exercici
d’intensitat suau o mitjana. Per
a aquestes persones hi ha
vàries opcions, com ara la
gimnàstica de manteniment,
que s’ofereix en torns de matí
i vesprada al Pavelló Esportiu i
al col·legi Baladre. Una altra
activitat d’aquest tipus és
l’anomenada global forma,
que consisteix en realitzar
exercicis tot i utilitzant pilotes,
gomes elàstiques, cordes, etc.
Aquesta activitat s’oferta en
dos torns de vesprada.
Per a les persones que ne-
cessiten realitzar exercici
físic per a la recuperació
d’algun tipus de lesió, exis-
teix la gimnàstica correcto-
ra, supervisada per un fisio-
terapeuta i que es realitza de
matí al Pavelló Esportiu
Municipal.
Nivell intens
Per als més joves o que vo-
len practicar exercici d’alta
intensitat, l’oferta també és

ben àmplia. D’una banda,
GAC i batuka, un tipus
d’exercici acompanyat de
música específic per al treball
de glutis, abdominals i ca-
mes. D’altra banda tenim ac-
tivitats com ara l’Aeròbic,
step, funky i body pump,
una combinació d’exercici
físic, música i ball. Aquestes
dues activitats s’ofereixen de
vesprada. I per a aquells que
prefereixen treballar els seus
músculs, en el Pavelló Espor-
tiu tenen a la seua disposició
la sala de musculació des de
les 8 del matí fins les 9 de la
nit.

Majors
Per a les persones majors
s’ofereix des de fa temps la
Gimnàstica de manteni-
ment, que està adaptada a
les seues necessitats especí-
fiques i que es realitza el
Centre de Majors de Picanya.
Menuts i menudes
Els menuts i menudes de
Picanya disposen d’una àm-
plia oferta esportiva a partir
dels tres anys. A aquesta
edat, poden practicar xiqui-
ritme, una activitat física que
combina exercicis de coordi-
nació, psicomotricitat i elasti-
citat per a estimular els més
menuts. I a partir dels 6 anys,
les Escoles Esportives Mu-
nicipals ofereixen als xiquets
i les xiquetes una àmplia
varietat d’esports, com ara
l’atletisme, els escacs, el

tennis o el futbol sala, per tal
que puguen trobar el que
més els agrade o millor
s’adapte a les seues apti-
tuds.
Tota aquesta oferta esportiva
per als xiquets i xiquetes és
un complement i alhora ser-
veix per a reforçar el treball
que desenvolupen a les esco-
les de Picanya els responsa-
bles dels serveis esportius. De
la mateixa manera, l’oferta
d’activitats esportives que rea-
litza l’Ajuntament de Picanya
complementa i dóna suport al
treball que desenvolupen els
clubs esportius del poble.

I més...
A més a més, totes aquestes
activitats dirigides es comple-
menten amb les instal·la-
cions esportives municipals,
com ara el Pavelló Esportiu,
la Piscina Coberta Municipal
o el Poliesportiu, que l’Ajun-
tament posa a disposició de
qualsevol persona, grup o
associació que vulga practi-
car qualsevol tipus d’activitat
física.
Es tracta de fomentar la pràc-
tica de l’esport, ja siga d’una
manera dirigida o per lliure, ja
que l’activitat física té impor-
tants beneficis per a la salut.
A més a més, practicar
esport junt a altres persones
serveix per a crear relacions
personals i d’amistat.

G. Serrano

Entrenament al pavelló

Xiqui-ritme
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Reportatge disponible a:

El club d’handbol
forma equip sènior masculí

El Club Handbol Picanya ha format per a la present temporada un
equip sènior masculí. Feia deu anys que no hi havia un equip
d’aquesta categoria al nostre poble. La plantilla la formen 18 juga-
dors que competiran a la Segona Divisió Autonòmica. L’objectiu
per a la present temporada és l’ascens al grup Preferent de la
categoria.
D’altra banda, un jugador que es va formar a les categories del
Club Handbol Picanya, Marc Andreu Martinez, ha estat cridat per a
la Selecció Autonòmica Valenciana, en la categoria Juvenil.

Ball modern
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