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Cambio climático global, 
responsabilidad local
Pequeños gestos, repetidos por todos, 

pueden cambiar la tendencia actual
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UUnnaa  vviieejjaa  mmááxxiimmaa  eeccoollooggiissttaa  rreezzaa  ““PPeennssaarr

gglloobbaallmmeennttee,,  aaccttuuaarr  llooccaallmmeennttee””..  LLaa  ssoolluucciióónn

aall  ggrraavvee  pprroobblleemmaa  ddeell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  nnoo

lllleeggaarráá  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ssoollaa  ffóórrmmuullaa  mmáággiiccaa..

LLaa  ssoolluucciióónn,,  ssii  lllleeggaa,,  vveennddrráá  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa

ssuummaa  ddee  eessffuueerrzzooss  ee  iinniicciiaattiivvaass..  LLaass

aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  ddeebbeerráánn  iinntteerrvveenniirr

yy  lleeggiissllaarr  ddee  ccaarraa  aall  mmeeddiioo  aammbbiieennttee..  LLaass

eemmpprreessaass  ddeebbeerráánn  aassuummiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd

aammbbiieennttaall  ddee  ssuuss  aacccciioonneess..  FFiinnaallmmeennttee,,  llaa

cciiuuddaaddaannííaa  ddeebbeerráá  aabbaannddoonnaarr  hháábbiittooss  ((eenn

mmuucchhííssiimmooss  ccaassooss  iinndduucciiddooss  ppoorr  iinntteerreesseess

ccoommeerrcciiaalleess))  qquuee  ddííaa  aa  ddííaa  ccoonnvviieerrtteenn  nnuueessttrraa

úúnniiccaa  ccaassaa,,  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa,,  eenn  uunn  lluuggaarr,,

ssiimmpplleemmeennttee,,  iinnhhaabbiittaabbllee..

UUnn  jjeerrsseeyy  mmááss,,  uunn  ggrraaddoo  mmeennooss

La generación de energía electríca
es una fuente muy importante de
gases de efecto invernadero. Es
hora de reducir nuestras facturas

de luz y gas. 
Cambiar las bombi-

llas tradicionales
por unas de
bajo consumo
(que duran unas

diez veces más)
reducirá en cuatro o cinco veces
nuestro consumo en iluminación.
En nuestro municipio todo el
alumbrado público ya dispo-
ne de bombillas de bajo
consumo. 
En verano, abrir las ven-
tanas, y en invierno,
ponerse un jersey evi-
tará un uso excesivo
de calefacción y aire
acondicionado.
RReecciiccllaa  ttuu  ppaappeell  

rreecciiccllaaddoo

El papel usado no es
basura, es un arma con-
tra la deforestación. Si
depositamos el papel usa-
do (usado por las dos caras, con-
sumido racionalmente...) en los
contenedores adecuados y, sobre-
todo, si exigimos papel reciclado
en nuestro día a día estaremos
evitando la tala de millones de
árboles.
Pide una caja para reciclaje de
papel en el Ayuntamiento e inten-
ta reducir tu consumo de papel
(puedes pedir facturas electróni-

cas de gas, luz, teléfono...) y utili-
zar papel reciclado.
El Ayuntamiento de Picanya utiliza
papel reciclado en toda su papele-
ría (sobres, folios, carpetas...) y en
la gran mayoría de los materiales
que edita (folletos, carteles, este
mismo periódico). Propón lo mis-
mo en tu empresa, asociación...
TTrraattaa  bbiieenn  ttuu  bbaassuurraa

En 1990 un español generaba una
media de 323 kilos de residuos al
año. En 2004 eran 524. Es hora de
reducir, reutilizar y reciclar. En
Picanya podemos separar, en con-
tenedores a pie de calle: papel y

cartón, vídrio, embalajes
y pilas. Para otros pro-
ductos (voluminosos,
electrodomésticos,
aceites, peligrosos, etc.
el Eco-Parc, o los servi-
cos municipales, ofrecen
buenas opciones.
CCaammiinnaa,,  eess  ssaannoo  ppaarraa  ttii,,

((yy  ppaarraa  llooss  ddeemmááss))

El transporte es responsa-
ble de un tercio de las emi-

siones de CO2 en España.
Uno de cada diez desplaza-

mientos en coche se realiza para
cubrir una distancia inferior a los
500 metros! Las distancias en
nuestro municipio son realmente
cortas. El uso sistemático del vehí-
culo privado se convierte en un
abuso irresponsable. Aceras sin
barreras arquitectónicas, pasos
para peatones elevados y una red
de carril bici de más de 15 kilóme-
tros invitan en Picanya a caminar y

utilizar la bici. El proyecto munici-
pal “mi bici conmigo” busca la ins-
talación de aparcamientos para
bicis en el interior de los edificios e
impulsar así su utilización diaria.
EEnneerrggííaa  ssoollaarr  ““ssaabboorr  ccaasseerroo””

La normativa municipal obliga a la
instalación de paneles solares en
los edificios de nueva construc-
ción y en los que se rehabiliten.
Además los edificios públicos
(muy evidente en la piscina cubier-
ta por ejemplo), están siendo dota-
dos de este tipo de placas para la
producción de agua caliente.
Estudia la posibilidad de instalar
este tipo de placas en tu casa. Las
compañías eléctricas están obliga-
das, por ley, a comprar tu energía
a un precio con incentivo.
PPiieennssaa

Y por encima de todo, la gran
arma contra el cambio climático,
siempre será aquello que sacó al
hombre de Neardental de la caver-
na: la inteligencia. Piensa. ¿Necesi-
tas toda esa ropa? ¿La tirarás solo
porque un tipo con gafas de sol en
Italia ha decidido que ya no es
moda? El 15% de la población es
adicta al consumo. El 46% de los
jóvenes compran en exceso. Los
paises desarrollados (20% de la
población) consumen el 80% de
los recursos naturales.
Como dice otra máxima de  la sos-
tenibilidad: hemos de vivir más
sencillamente para que otros (los
que están, los que vendrán, nues-
tros hijos, nuestros nietos) puedan
sencillamente vivir.

Los árboles en las calles absorven una parte del CO2 que

generan los vehículos. Árboles en la C/ Sant Vicent

FFinalmente, después de años y
años de denuncias y advertencias
por parte de los grupos ecologis-
tas, parece que algo empieza a
cambiar y la comunidad científica
denuncia una realidad hoy ya inne-
gable: el cambio climático induci-
do por el actual modelo económi-
co fundamentado en la dilapida-
ción de los recursos
naturales.
Pocas son ya las voces
capaces de negar la
amenaza real que supo-
nen las variaciones cli-
matológicas derivadas
del llamado “efecto
invernadero” (subida de
las temperaduras, se-
quía, tormentas, enfer-
medades, extinción de
especies...) más allá de aquellos
que simplemente proponen no
preocuparse apoyados en la opi-
nión de algún experto familiar.
PPoonneerrssee  eenn  mmaarrcchhaa
El primer paso, el de la conciencia-
ción, parece estar dándose. Con-
gresos, conferencias, cumbres
internacionales... Pesos pesados
de la política mundial se reunen y
denuncian el problema. Pero, más
allá de ese primer paso, es donde
el camino se vuelve más difícil y
los intereses de los grandes gru-
pos económicos e
industriales amenazan
desde la sombra cual-
quier iniciativa. Cabe
esperar una reacción
por parte del poder
político pero, mientras
tanto, es hora de que la
ciudadanía, de que
todos y cada uno de
nosotros y nosotras,
comencemos a cami-
nar por la senda de la
sostenibilidad.
PPeeqquueeññooss  ggeessttooss,,  
ggrraannddeess  rreessuullttaaddooss
Es fácil caer en el “pesimismo
cómodo” (en realidad más como-
didad que pesimismo) y pensar
aquello de que nuestras acciones,
por insignificantes, no van a tener
ninguna influencia en el problema.
No es verdad. Cuando un peque-

ño gesto se repite por millones de
personas ya no es pequeño, ni
para lo bueno, ni para lo malo.
Enterrar una colilla en la playa
parece no tener importancia  pero
multipliquemos esa colilla por los
millones y millones de cigarrillos
que ciudadanos irresponsables

abandonan en las playas espa-
ñolas en un verano y

la imagen no puede
ser más desoladora. 
De la misma manera
podemos pensar si
hablamos de accio-
nes positivas. Renun-
ciar a una bolsa inne-
cesaria en la tienda no
supone gran cosa, pero
este gesto repetido por
millones de persones
libraría al planeta

de una parte de los casi
1.500 millones de bol-
sas que diariamente se
fabrican en el mundo. En
algún momento se regulará
su uso (y sobretodo su abuso)
pero, mientras tanto, hagamos
algo!
AAccttuuaarr  llooccaallmmeennttee
Vivimos en Picanya, y desde aquí
debe iniciarse nuestra pequeña
gran contribución. Aquí tenemos
algunas sugerencias:

CCaalllleess  ccoonn  áárrbboolleess

Se calcula que, por
término medio, un
árbol absorve una
tonelada de CO2

(principal causante
del efecto inverna-
dero) a lo largo de
su vida. En Pican-
ya, tenemos más
de 20.000 árboles.
El cálculo es fácil y
apreciar el benefi-
cio que reportan

también. AAúúnn  aassíí,,  hhaayy  qquuiieenn

pprrooppoonnee,,  ssiimmpplleemmeennttee,,  ttaallaarr--

llooss..  ¿¿RRaazzoonneess??  MMaanncchhaann  llooss

ccoocchheess,,  mmoolleessttaann  ppaarraa  aappaarrccaarr

oo......  ““mmee  iinnccoommooddaa  llaa  ccaaiiddaa  ddee

llaass  hhoojjaass””..  SSiinn  ccoommeennttaarriioo..

PPllaanntteemmooss  áárrbboolleess,,  ppiiddaammooss

qquuee  hhaayyaa  mmááss,,  ddeeffeennddáámmooss  ssuu

pprreesseenncciiaa  eenn  nnuueessttrraass  ccaalllleess..

Los árboles
de Picanya
eliminarán

20.000 
toneladas de

CO2 de la
atmósfera
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EEddiittaa: Ajuntament de Picanya
tel. 961 594 460

AAllccaallddee--PPrreessiiddeenntt:
Josep Almenar Navarro

DDiirreecccciióó: Ajuntament de Picanya

RReeddaaccttoorr  eenn  ccaapp: Gerard Serrano

EEnnttrreevviissttaa: Tere Juan Tato

FFoottooggrraaffiiaa,,  iill··lluussttrraacciioonnss,,
ddiisssseennyy,,  mmaaqquueettaacciióó  ii  eeddiicciióó  eelleeccttrròònniiccaa:

Departament de CCoommuunniiccaacciióó  Ajuntament de Picanya

www.ajuntament.picanya.org/decasaencasa

Amb el suport per a l’ús del valencià de

Podeu ampliar algunes de les informacions ací publicades a:
www.ajuntament.picanya.org/picanyatv

IImmpprreessssiióó: Gràfiques Vimar, S L - DDiippòòssiitt  lleeggaall: V-257-1992
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Mirant Picanya

Ponts
EEn els darrers mesos, els ponts
i passareles sobre el barranc de
Xiva han estat renovats i repin-
tats. El secular gris formigó ha
estat substituït per tota una
varietat de colors: roig, verd,
blau... I els nostres ponts ara
lluen amb més alegria. 
A més al més airós de tots
aquests vials, la passarel·la
entre el mercat i el carrer
Almassereta la més apreciada
per les treballadores del magat-
zem de taronja) la creació
d’uns cossiols i la plantació
d’uns curiosos mini-arbres l’ha
canviat totalment l’aspecte i
ara, mirat des del barranc i a
poqueta nit, ens oferix una
imatge bucòlica i carregada de
poesia que no hem volgut dei-
xar de portar-vos. 
Esperem que us agrade.
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Es necesario pasar 
a la acción contra el

cambio climático
EEl pasado mes de noviembre, el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático se reunió en Valen-
cia para debatir y dar a conocer su informe sobre la salud
de nuestro planeta. El diagnóstico no es bueno: la tempera-
tura global de la Tierra está subiendo por la acción del hom-
bre y esto está provocando cambios en el clima en todo el
planeta. Estos cambios, aún impredecibles a largo plazo, ya
están empezando a mostrar algunos efectos inmediatos: la
superficie de hielo se está reduciendo; en las zonas coste-
ras se están produciendo mayores y más frecuentes episo-
dios de lluvias torrenciales con inundaciones catastróficas;
los ciclos hidrológicos están variando, con un aumento de
los períodos de sequía... De continuar la emisión de gases
de efecto invernadero al ritmo actual, el nivel del mar subirá
a nivel global entre 18 y 59 centímetros mucho antes de la
mitad del siglo. Esto supondría perder el 30% de las tierras
fértiles del planeta.
Cuando en 1987 el químico mexicano Mario J. Molina aler-
tó al mundo del adelgazamiento excesivo de la capa de ozo-
no sobre la Antártida, ni gobiernos ni científicos le tomaron
en serio. Sin embargo, Molina y los grupos ecologistas lle-
varon el “agujero de ozono” y el “efecto invernadero” a la
primera página de todos los periódicos del mundo y la gen-
te comenzó a hacerse preguntas. Ocho años más tarde
Molina recibió el premio Nobel de Química por sus estudios
sobre cómo la acción humana estaba afectando negativa-
mente a la atmósfera. Para entonces el “agujero” era una
preocupación real para la población de los países industriali-
zados. Por primera vez en la historia de la humanidad la
acción del hombre tenía efectos negativos sobre el propio
hombre y no sólo sobre el entorno natural o los animales.
La gente empezó a pedir tímidamente soluciones.
En 1997, en la ciudad japonesa de Kioto, los países indus-
trializados firmaron un protocolo de actuación para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5%
para el año 2012. El Protocolo de Kioto se está cumpliendo
con mayor, menor o nulo interés en diferentes partes del
mundo. Los grandes lobbys de presión económica se que-
jan de que si reducen los niveles de contaminación sus
beneficios caerán y amenazan asegurando que el nivel eco-
nómico de los ciudadanos también caerá. Pocos gobiernos
se han atrevido a enfrentarse a los poderes económicos y
exigirles una actitud más responsable.
Sin embargo, en los diez años que han pasado desde Kioto,
se ha producido un cambio psicológico importante en los
países industrializados. Los ciudadanos ya no dependen
únicamente de las comunicaciones oficiales de los gobier-
nos ni de los medios de comunicación tradicionales para
informarse. En la era de Internet la información es más libre
y esto ha ayudado a crear la conciencia global de que las
víctimas del cambio climático seremos los ciudadanos de a
pie.
En los años 80 del siglo XX sólo una minoría muy compro-
metida y ecologista se hizo eco de los avisos de los científi-
cos y comenzó a actuar para cambiar la situación. Ahora, en
la primera década del XXI, grupos cada vez mayores de ciu-
dadanos han hecho suyos los principios sobre consumo
responsable que desde hace décadas vienen propugnando
los grupos ecologistas.
Aunque el cambio climático parece avanzar imparable, la
situación actual invita a un tímido y cauto optimismo. Ahora
la ONU y la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo
reconocen el problema que supone el cambio climático.
Ahora sólo falta que ese reconocimiento comience a tradu-
cirse en políticas realmente eficaces de lucha contra el
deterioro del planeta. Los ciudadanos tienen el derecho de
exigir a sus políticos acciones contra el cambio climático y
el deber de comenzar a actuar ellos también.

12a edició dels Premis a la
Investigació d’Estudis Locals 

EENNTTIITTAATTSS  CCOONNVVOOCCAANNTTSS
••  AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  PPIICCAANNYYAA

••  AAMMPPAA  AAUUSSIIÀÀSS  MMAARRCCHH

••  AAMMPPAA  BBAALLAADDRREE

••  AAMMPPAA  IIEESS  EENNRRIICC  VVAALLOORR

••  AAMMPPAA  EESSCCOOLLAA  GGAAVVIINNAA

••  AATTEENNEEUU  DDEE  PPIICCAANNYYAA

••  AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ  AALLUUMMNNEESS  EEPPAA

••  CCEEPPAA

••  EEDDIICCIIOONNSS  VVOORRAAMMAARR--SSAANNTTII--

LLLLAANNAA

••  EESSCCOOLLAA  AAUUSSIIÀÀSS  MMAARRCCHH

••  EESSCCOOLLAA  BBAALLAADDRREE

••  EESSCCOOLLAA  GGAAVVIINNAA

••  GGRRÀÀFFIIQQUUEESS  VVIIMMAARR

••  IIEESS  EENNRRIICC  VVAALLOORR

••  LLAA  CCAAIIXXAA

••  MMEESSTTRREESSSSEESS  DDEE  CCAASSAA

““TTYYRRIIUUSS””

Consulteu els treballs guanyadors d’edicions anteriors a: wwwwww..aajjuunnttaammeenntt..ppiiccaannyyaa..oorrgg
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UUn any més les institucions orga-
nitzadores convoquen el 12é premi
per a la Investigació d’Estudis
Locals del municipi de Picanya
amb les següents característiques:
11..--  L’objectiu del premi és promou-

re la realització d’estudis sobre
la realitat local en diferents
àmbits i moments històrics, per
tal de contribuir a millorar el
coneixement.

22..--  Es convoca un sol premi amb
una dotació de 1.500 euros.

BBAASSEESS
11aa Els projectes hauran de ser ori-

ginals i inèdits, i tenir una exten-
sió màxima de 10 fulls per una
sola cara.

22aa Els projectes poden ser indivi-
duals o realitzats en equip.

33aa Els projectes es presentaran
per triplicat i hauran d’anar
acompanyats de la següent
documentació:
a) Sol·licitud amb les dades

personals.

b) Memòria sobre el treball
que es vol realitzar amb
indicació del tema, la justi-
ficació, els objectius, les
fonts i la metodologia.

c) Currículum vitae de les
persones autores del pro-
jecte.

44aa Les persones que desitgen
concursar hauran de presen-
tar els projectes fins el 26
d’abril del 2008 al CIG de l’A-
juntament de Picanya.

55aa Els projectes seran seleccio-
nats per un jurat format per
representants de les entitats
convocants, el qual farà públi-
ca la resolució del guanyador
durant el transcurs d’un acte
organitzat a Picanya, el dia 22
de maig del 2008.

66aa Una vegada adjudicada la
beca d’investigació i accepta-
da pels autors o les autores,
aquests es comprometen a
lliurar a les entitats convo-

cants a través del CIG de 
l’Ajuntament el treball final,
en suport informàtic i imprés
sobre paper abans de l’1 
de maig de 2009. L’extensió 
d’aquest pot oscil·lar entre
les 50 i les 150 pàgines.

77aa  Els projectes seleccionats
rebran el 30 % del premi en
el moment de l’adjudicació i
l’altre 70% al lliurament del
treball final. Si no es porta
endavant el projecte selec-
cionat, la persona es com-
promet a tornar el 30%
rebut.

88aa Les entitats convocants valo-
raran la publicació dels tre-
balls guanyadors en la col·lec-
ció Pont Vell, editada per 
l’Ajuntament de Picanya.

99aa El veredicte del jurat serà ina-
pel·lable i la participació en
aquesta convocatòria suposa
l’acceptació total de les
bases.
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”La sonrisa de un 
niño es lo máximo”

Miguel Querecuto reside en Picanya 
y trabaja para la ONG Payasospital
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QQuan arriben els Nadals els
xiquets es converteixen en el
públic perfecte per a una ves-
prada de teatre, una opció d’oci
alternatiu al consumisme d’a-
questes dates. Per això, al Cen-
tre Cultural es represen-
ten dues propostes
per als més menuts
de la casa. El dijous
27 de desembre, la
companyia Cienfue-
gos Danza porta a
Picanya La
Cerillera, la història
d'una xiqueta que
fuig de la seua trista
realitat tot i ence-
nent els seus mistos.

Xicotetes llums que la porten a
situacions de color i alegria.
El diumenge 30 de desembre,
PTV Clowns presenta Invisible,
una història sobre un viatge al
voltant del món de tres pallas-

sos. En aquest viatge
sorgirà un imprevist
que llançarà els pro-
tagonistes a un

món paral·lel i invi-
sible. Però en

aquest misteriós
viatge no estaran
sols, ja que Orfeo els
guiarà per tal d'arri-

bar a aconseguir re-
soldre un molt compli-

cat enigma.

DDavant l’allau publicitari i con-
sumista que aquests dies
pateixen mares, pares i
sobretot xiquets i xiquetes
l’Ajuntament de Picanya, en
col·laboració amb les esco-
les públiques de Picanya ha
editat una xicoteta guia
anomenada “A què
juguem?” que tracta de
donar consells i recomana-
cions a l’hora d’afrontar
quines i, molt important,
quantes joguines podem
demanar als Reis o Pare
Noel. La guia tracta d’ex-
plicar també la importàn-

cia del joc en l’educació i el
correcte desenvolupament
dels menuts i de les menudes.

Teatre i dansa 
per als menuts

Els Nadals són un bon moment per a que xiquets
i xiquetes s’acosten al món de la cultura

A què juguem?

Visita dels 
Reis Mags d’Orient

EEl proper 5 de gener, tots els xiquets i xiquetes estan convidats a
esperar l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient al
Pavelló Esportiu de Picanya.
Però enguany, els Reis Mags s'emportaran una sorpresa quan
arriben a Picanya. Al Pavelló no només els esperaran els xiquets i
xiquetes del poble. També hi haurà un grup de personatges vin-
guts des d'una galàxia molt llunyana. Aquests estrangers porten
un missatge de pau per a tots els habitants de la Terra i volen
conèixer els Reis Mags perquè saben que són molt poderosos i
fan molt feliços als xiquets. Per això participaran amb tots ells a la
festa de benvinguda dels Reis Mags de l'Orient.

wwwwww..ppaayyaassoossppiittaall..oorrgg

MMiguel Querecuto, residente en
Picanya, trabaja en el proyecto
Payasospital, una asociación de
ayuda a niños enfermos que
pretende alegrar y hacer más
cómoda la estancia de estos en
un hospital porque como dicen
ellos mismos “siempre es más
fácil curar a un niño feliz”.
- ¿Qué es Payasospital?
- Es una asociación sin ánimo de
lucro cuyo propósito principal es
mejorar la calidad de vida de los
niños hospitalizados. Payasospi-
tal desarrolla una serie de pro-
gramas en diversos hospitales

que consiste en llevar payasos
que hagan actuaciones para
estos niños, sobretodo para los
que son de larga estancia y
padecen una enfermedad muy
grave como cáncer. La actua-
ción de los payasos siempre
está consentida por los padres
del niño y del propio niño.
- Tu trabajo exactamente ¿ en
qué consiste?
- En Payasospital hay varias par-
tes que componen la asociación,
una sería la parte del equipo
artístico con el director artístico
que se encarga de realizar el tra-
bajo en los diversos hospitales
en los que tenemos actividad. Y
otra es la parte del trabajo que
se realiza en la oficina, estaría-
mos hablando de la parte admi-
nistrativa y de la parte de capta-
ción de fondos y comunicación
de la que yo personalmente me
encargo.
- Háblame de los fondos que
recibís .¿Son suficientes?
- Al ser una asociación sin ánimo
de lucro obviamente vivimos de
los fondos y apoyos que recibi-
mos. Afortunadamente desde
que empezamos con esto en
1999 ,que por entonces sólo
podíamos ir a un hospital, la can-
tidad de colaboraciones econó-
micas y ayudas han ido aumen-

tando y ahora tenemos la suerte
de poder ir a cinco hospitales de
la Comunidad Valenciana. Aun-
que como es obvio siempre
necesitamos más ayudas por-
que queremos poder ayudar a
más niños y queremos hacer
muchas más cosas para ellos y
abarcar el mayor número de
hospitales de la Comunidad
Valenciana. Pero hemos notado
un incremento en las aportacio-
nes que nos permite poco a
poco ir haciendo más cosas.
- El equipo artístico, ¿quién lo
conforma?

- El equipo artístico está forma-
do por payasos profesionales,
no con voluntarios, porque el
programa que hemos realizado
así lo requiere;. La gente que
trabaja en este equipo tiene
unos horarios, trabajar con
voluntarios es muy complicado
porque cada uno tiene sus ocu-
paciones personales y el progra-
ma planteado no tendría una
continuidad; nosotros necesita-
mos gente que se dedique a
esto, que sea profesional, que
sea actor, músico y que des-
pués tenga la capacidad de ser
payaso de hospital. Los payasos
pasan por un casting y  luego
entran en un periodo de prueba
para que ellos mismos decidan
si se quedan o no. Trabajar en
esto realmente es duro y com-
plicado, por eso el equipo artísti-
co tiene detrás una serie de psi-
cólogos para poderles ayudar y
hacen terapias; los payasos tra-
bajan y aprenden a la vez. 
- A parte de vuestra labor en
hospitales también ofrecéis
charlas y colaboráis en otros
eventos; cuéntame.
- Sí, también colaboramos dan-
do charlas, enseñando nuestros
vídeos y fotografías, en institu-
tos, hemos participado en tea-
tros de calle, y hemos visitamos

otros lugares donde nuestra
ayuda puede servir de algo.
- Y tú ¿cómo llegaste a este pro-
yecto?
- Siempre me han interesado
los temas sociales. Yo hice
Comunicación Social en Vene-
zuela. Desde que me gradué
siempre he tenido inquietudes
sobre los temas sociales y  me
he inclinado por el tercer sector
por eso siempre he trabajado
para organizaciones de dere-
chos humanos, de participación
ciudadana etc...Cuando vine a
Valencia también busqué un tra-

bajo relacionado con esto por-
que considero que no es lo mis-
mo estar en cualquier tipo de
trabajo que estar en uno que
tenga el agregado de estar ayu-
dando a gente, a niños enfer-
mos, a gente excluida. Siempre
he valorado ese agregado de
trabajar en un tema social, por-
que particularmente me gusta
trabajar en una entidad que está
haciendo una labor social de
ayuda; me parece gratificante y
bonito.
- Y por último, hablando de lo
bonito ¿Qué es la sonrisa de un
niño? 
- Aunque yo no estoy en contac-
to en sí con el trabajo que reali-
zan los payasos, porque yo  no
voy al hospital para ver a esos
niños, estoy seguro de que la
sonrisa de un niño es lo máxi-
mo, el trabajo bien hecho, una
ilusión cumplida. Cuando veo
las grabaciones y las fotografías
me siento realizado porque sig-
nifica que el trabajo está bien
hecho, aunque yo sea quien se
encarga digamos de la parte fría
de la asociación y no de la
actuación en sí; la sonrisa de un
niño es lo más satisfactorio y lo
más grande para un trabajo
como el mío.

Tere Juan Tato

Pallasos en plena actuación
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TotArt ‘07
Els artistes seleccionats a
Totart 07 realitzaran les
seues exposicions els pri-
mers mesos de 2008. L'ex-
posició col·lectiva es podrà
visitar a la Sala d'Exposicions
de Picanya entre els dies 11 i
27 de gener. Allí, el visitant

podrà trobar la proposta plàs-
tica i audiovisual de Jacobo
Muñoz; les pintures de

Rubén Martínez; les fotogra-
fies de Iago Eireos i les foto-
grafies recolzades per mitjans
audiovisuals de Juan Pérez.

Entre l'1 i el 16 de febrer, l'e-
quip artístic SILGGRA expo-
sarà la seua obra de vídeo

poesia, que ha estat seleccio-
nada en la categoria individual
de Totart 07. L'equip SILG-
GRA està format per dues
joves artistes: Silvia Ramos i
Silvia Gimeno, que han sor-
prés amb la seua proposta de
poesia extreta dels cartells
que es troben pels carrers i
els quals que graven amb
vídeo i fotografien.

Concert de Nadal
EEl proper 22 de desembre, la
Unió Musical de Picanya ofe-
rirà el seu tradicional Concert
de Nadal. Aquesta és una
gran oportunitat per a poder
gaudir d'un repertori especial-
ment escollit i magistralment
interpretat pels nostres
músics.
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Les falleres majors i la seua cort al Centre Cultural

Presentació de les Falleres
Majors per al proper any

EEl passat 24 de novembre tingué lloc l’exaltació de les Falleres
Majors de Picanya per al proper any. Elizabeth Masegosa Muñoz
(fallera major) i Paula Talaya Angurel (fallera major infantil) van viu-
re al Centre Cultural l’acte d’exaltació, un primer pas, d’allò que,
sens dubte serà un any ple d’emocions i alegries.

Tennessee Wiliams 
al Centre Cultural
La companyia de Blanca Marsillach 
presenta El Reino de la Tierra

AAmb el començament del nou
any, l'escenari del Centre Cultural
torna a omplir-se de bon teatre.
L'11 de gener, Titzina Teatro
representarà Entrañas. Aquesta és
la història de Sole, una dona
embarassada la qual, davant les
preguntes del seu ginecòleg sobre
els seus avantpassats, s'adona
que no sap res sobre el seu avi,
desaparegut durant la batalla de
l'Ebre. A partir d'ací comença una
recerca que la portarà a recórrer
tot el país per tal de saber coses
sobre el seu avi. Aquesta recerca
la portarà a reflexionar sobre la
guerra, un fet social que de mane-
ra cíclica colpeja a l'home.
L'1 de febrer, Varela Producciones
i la Companyia de Blanca Marsi-
llach presenten El Reino de la Tie-
rra, de Tennessee Wiliams.
Aquesta obra del dramaturg nord-
americà conta la història de tres
personatges atrapats en una gran-
ja abandonada i a punt d'inundar-

se a Nova Orleans. Myrtle, inter-
pretada per Blanca Marsillach, és
una dona sense sort a la vida que
se sent atreta per la masculinitat
de Gallina, germà del seu marit,
Lot, que viu l'última fase de la
tuberculosi. La disputa per la pos-
sessió de la granja entre els dos
germans i la influència de la mare
ja morta en les seus relacions ser-
veixen de rerefons per a aquest
triangle psicològic.
Finalment, el 29 de febrer, Grap-
pa Teatre presenta la seua diver-
tida Teràpia de grup per a gafes.
Cinc personatges, psicòlegs
especialitzats en psicologia apli-
cada i membres de l'associació
GAFE (Grup d'Ajut a la Fatalitat
Emergent), realitzen una divertida
teràpia de grup per tal d'afrontar
la mala sort. Al final, els pacients
aprendran a acceptar la fatalitat
per tal de reclamar el seu lloc a la
societat. Perquè els gafes també
són persones.

Actes al voltant del
Premi Enric Valor
Exposicions, lectures, cinema i música 
completen la programació

EEls propers dies 23 i 28 de desembre,
l'associació Cáritas de Picanya oferirà
el seu festival solidari. A la primera jor-
nada, actuaran al Centre Cultural el
grup de Tabal i Dolçaina de Picanya, la
Rondalla Faitanar, el Grup de Danses
Carrasca i el Grup de Danses Realenc.
La segona jornada d'aquest festival
actuaran la Unió Musical de Picanya i
l'Associació de Ballet de Picanya.

Festival solidari 
de Cáritas
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El Reino de la Tierra

Presentació a la

Sala d’Exposicions
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Reportatge disponible a:

Foto de Juan Pérez

Pintura de Rubén Martínez

Foto de Iago Eireos

Treball de l’equip Silggra

EEls actes al voltant del lliura-
ment del Premi de Narrativa
Juvenil Enric Valor ocuparen
bona part del mes de desembre
a Picanya. Enguany, a principis
de mes, s'inaugurà l'exposició
La cal·ligrafia com a pont entre
l'Orient i València, de Ricardo
Juan Ballester i Hsieh Chi
Chang, una proposta de poesia
oriental i valenciana, on la
cal·ligrafia acaba convertint-se
en pintura.
També a la Sala Municipal d'Ex-
posicions de Picanya, l'11 de
desembre se celebrà una pre-
sentació sota el nom Nova visió
de les Rondalles d'Enric Valor.
Al llarg de la vesprada es van
escoltar fragments d'algunes de
les rondalles més conegudes
de l'autor. També es van a pre-
sentar nous mitjans, com ara la

nova edició de les Rondalles en
llibre amb CD-Rom i l’audiovi-
sual “Sendes i carenes” publi-
cat per Escola Valenciana.
Al dia següent, Enric Lluch,
guanyador de la 26ena edició del
Premi Enric Valor, va oferir dues
xerrades per als alumnes de
l'Institut i els de l'Escola de For-
mació de Persones Adultes.
El dissabte 15 de desembre, el
Centre Cultural va servir d'esce-
nari per al lliurament del Premi
Enric Valor d'enguany. Aquest
acte comptà amb l'actuació del
grup L'Horta Folk.
Finalment, el diumenge es pre-
sentà a la Sala d'Exposicions el
llibre Crònica d'estiu, de Josep
Chapa. Ja de vesprada, al Centre
Cultural, es projectà la pel·lícula
d'animació Azur i Asmar, en la
seua versió en valencià.



Mobilització contra la 
violència de gènere
Prop de 90 dones mortes enguany

D
O

N
ES

JO
VE

S

EEl 25 de novembre és el dia
internacional contra la Violència
de Gènere. Per aquest motiu i
perquè des del començament
d’any han perdut la vida  prop
de 90 dones a mans de les
seues parelles o ex-parelles.
L’Ajuntament de Picanya va
organitzar tot un seguit d’actes
per a continuar en el camí de
l’eradicació d’aquesta xacra
social que suposa la violència
masclista.
L’aprovació de la  Llei Integral
contra la Violència de gènere
ha suposat l’esperança per a

les dones que pateixen aques-
ta situació,  perquè tenen a la
seua disposició tota una sèrie
d’accions a nivell social, penal,
laboral, educatiu, judicial, poli-
cial, mediàtic, etc.. Les  mesu-
res de la LLei aniran donant
fruits  poc a poc, encara que
sabem que ha de lluitar contra
atavismes masclistes profun-
dament arrelats en la nostra
cultura que fan que els canvis
no siguen immediats.
Conscients de la magnitud del
fenomen i  de la complexitat de
la seua eradicació, des de l’A-

juntament de Picanya, es conti-
nua  impulsant  l’Acord ciutadà
contra la violència de gènere
amb l’objectiu de renovar el
nostre compromís i sostenir
amb fermesa la nostra determi-
nació d’intensificar els esforços
per a  sensibilitzar i conscienciar
a  la societat contra aquests de-
lictes. 
Enguany, xerrades, tallers i
conferències han format part
de la programació municipal al
voltant del 25 de novembre, un
dia que esperem que, no tinga
sentit en el futur.
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Concentració i lectura de manifest a la porta de l’Ajuntament

Tallers nocturns per a joves 
Nova opció d’oci creatiu per als dissabtes nit

LL'oferta de tallers per a joves
per a l'inici del nou any porta
una novetat ben interessant:
tallers d'oci nocturn.
Per a començar amb aquesta
nova proposta s'han preparat
unes sessions per a aprendre
balls moderns, com ara funky o
hip-hop. Aquests tallers s'im-
partiran els dissabtes a la nit,
de 23 a 1 de la nit al Col·legi
Baladre. La primera sessió serà
el 19 de gener. Ja per al mes
d'abril s'ha preparat un altre
taller nocturn dedicat als mala-
bars.
Els tallers de sempre, els que
s'imparteixen de dia, també
plantegen propostes ben inte-
ressants. Per a començar, un
poc de cuina. Un taller de cuina
fàcil s'encarregarà de demos-
trar que portar una
dieta equilibrada i
sana no està renyit
amb la senzillesa a
l'hora de preparar el
dinar. Aquest taller
constarà de 10 ses-
sions de tres hores de
duració i es realitzarà des del
16 de febrer fins al 10 de maig
al Col·legi Ausias March.
Un altre taller mostrarà al llarg
de 12 sessions tots els secrets
de la guitarra elèctrica. Aquest
taller teòric i pràctic oferirà la
possibilitat de conèixer la tècni-
ca per tal d'arribar a poder rea-

litzar improvisacions en dife-
rents estils musicals. El taller
de guitarra elèctrica s'impartirà
al Local d'assaig entre els
mesos de febrer i maig.
I per a finalitzar, un poc de ball
amb el taller de sevillanes.
Aquest ball, probablement el
més internacional del país pre-
cisa del moviment compassat
de braços i cames. Els assis-
tents a aquest taller aprendran
la tècnica d'aquesta dansa. El
taller de sevillanes s'impartirà a
la Casa de la Cultura entre el
16 de febrer i el 31 de maig.
Per tal d'apuntar-se a qualsevol
d'aquests
tallers cal
adreçar-se al
CIG de l'Ajunta-
ment de Picanya.

Dña.Maria a l’escola del C/ Bonavista

Blog sobre 
franquisme i escola

JJa teniu a internet una web sobre l'estudi "Escola i Societat a
Picanya.  Els anys del franquisme" que els germans Rodrigo i
Muñoz ( guanyadors del 10é premi d'Estudis Locals") han creat
per a qui desitge veure com va el treball i fins i tot participar mit-
jançant comentaris que es poden adreçar a la web.
Aquesta es l’adreça: http:// escolapicanya.blogspot.com

El pati de la Casa de la Cultura permet l’accés lliure a Internet

Biblioteca wi-fi
JJa és possible accedir a internet de forma lliure i gratuïta pel sim-
ple procediment d’acostar-se a la biblioteca amb un ordinador
portàtil. Ara, a més de poder fer ús dels ordinadors del propi cen-
tre la biblioteca s’ofereix connexió wi-fi (sense cables) i oberta a
qualsevol persona interessada sense més tramitació que obrir l’or-
dinador i registrar-te com a persona usuària. D’aquesta manera,
espais com el pati de la Casa de la Cultura esdevé un punt obert
d’accés a la xarxa.
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CCuuiinnaa  ffààcciill

Del 16 de febrer  
fins al 10 de maig
Dissabtes d’11.00 a 14.00h.       
LLOC: C.P. Ausiàs March

GGuuiittaarrrraa  eellèèccttrriiccaa

Del 16 de Febrer 
fins al 24 de maig
Dissabtes  de 12.00 a 14.00h.    
LLOC: Local d'assaig

SSeevviillllaanneess

Del 16 de febrer al 26 de maig
Dissabtes d’11.00 a 13.00 h
LLOC: Casa de Cultura

NNOOCCTTUURRNNSS

““BBaallllss  mmooddeerrnnss::  

hhiipp--hhoopp,,  ffuunnkkyy……””

Dies 19 i 26/gener; 
16 i 23 de febrer
Dissabtes de 23.00 a 1.00h. 
LLOC: C.P. Baladre

MMaallaabbaarrss

Dies  5, 12 i 19 d’abril 
Dissabtes de 23.00 a 1.00 h
LLOC: C.P.Baladre

Reportatge disponible a:

L’Associació del Xicotet
Comerç omplirà el poble
d’estreles nadalenques

LL'Associació del Xicotet Comerç de Picanya, de recent creació, ha
preparat la seua primera campanya de foment del comerç local
per a aquests Nadals. Uns 50 comerços, integrats a l'associació
col·locaran a les seues façanes i aparadors una gran estrela nada-
lenca dissenyada per l'escultor picanyer David Díaz. Aquesta
estrela està formada per
una estructura de ferro de
prop d'un metre de llarg, on
es col·loca una mànega
amb llums roges i verdes.
La estrela ha estat dissen-
yada per a col·locar-la tant
en posició horitzontal com
vertical, en funció de l'es-
pai.
A més a més, els comerços
col·locaran a l’entrada una
catifa roja per tal de cridar
l'atenció dels compradors
sobre les ofertes especials que oferiran als clients.
Amb aquesta campanya es pretén no només atraure els
clients, sinó també donar a conèixer a tot el poble l'excel·lència
del comerç local, més proper al consumidor que les grans
superfícies.
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Ayudas para el alquiler de
viviendas para jóvenes

EEl Ministerio de Vivienda ha lanzado una serie de medidas para
favorecer el alquiler de pisos por parte de los jóvenes ya que es el
colectivo que más problemas encuentra
en la actualidad a la hora de acceder a una
vivienda por los elevados precios que
imperan en el mercado inmobiliario. La
medida más clara es la ayuda directa de
210 euros mensuales para el pago del
alquiler. Esta aayyuuddaa  aa  llaa  eemmaanncciippaacciióónn

está destinada a los jóvenes, con edades
entre 22 y 30 años y durante un máximo
de cuatro años.
A esta primera ayuda se añade también la de 600 euros para la fianza
y pago del coste financiero del aval necesario.
Podrán percibir la renta básica de emancipación aquellos jóvenes que
sean titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que
residan con carácter habitual y permanente. Además, sus ingresos
brutos anuales deben ser inferiores a la cantidad de 22.000 euros.
Estas medidas de apoyo a la emancipación entran en vigor a partir del
1 de enero de 2008.
TTrraammiittaacciióónn
El Ayuntamiento de Picanya a través del Servicio de Vivienda ofre-
ce información, asesoramiento y tramitación para estas subven-
ciones. 
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Publicadas las listas de admitidos
provisionales para las viviendas
adaptadas para mayores 

UUna vez concluida la cons-
trucción del bloque de vivien-
das adaptadas de la Av. 9
d’octubre la Conselleria de
Bienestar Social ha hecho
públicas las listas tanto de
solicitudes admitidas a trámi-
te como las de solicitudes
rechazadas. También se han
publicado los plazos para rea-
lizar reclamaciones.
En total se han admitido 79
solicitudes de las cuales 24
corresponden a mayores
empadronados en Picanya. El
hecho de vivir en Picanya es
un importante criterio a la
hora de valorar las solicitudes

gracias al acuerdo establecido
entre la Conselleria y el Ayun-
tamiento de Picanya que
apuntó esta condición como
determinante en el momento
de baremar las solicitudes
para, de este modo, garanti-
zar las mejores opciones para
nuestros mayores.
VViivviieennddaass  aaddaappttaaddaass
El grupo de viviendas que
ahora se asignan suponen
una importante novedad a
nivel de nuestra comunidad
puesto que suponen un
modelo pionero de atención a
los mayores donde se man-
tiene su privacidad e indepen-

dencia. Las viviendas, com-
puestas de baño, comedor,
cocina, habitación, galería y
un pequeño patio trasero no
tienen ningún tipo de barrera
arquitectónica, tienen puertas
y baños adaptados incluso
para sillas de ruedas y dispo-
nen de todas las condiciones
para que los mayores que en
este momento están en peo-
res situaciones (pisos altos
sin ascensor, solos, altos
alquileres...) puedan mejorar
sus condiciones de vida.
Las listas están disponibles
en el web municipal:
wwwwww..aajjuunnttaammeenntt..ppiiccaannyyaa..oorrgg

Grupo de viviendas adaptadas para mayores

Mayores en el hidromasaje de la Piscina Cubierta Municipal

Se inicia el proceso definitivo de asignación

Entrenar la memoria
Un taller enseña a los mayores
como mejorar su memoria

EEs bien conocido el tópico de que con la edad
se va perdiendo memoria. Decimos tópico por-
que lo primero que aprendieron los 30 mayores
que formaron parte del taller de entrenamiento
de la memoria celebrado durante el mes de
noviembre fue que, la edad, no implica necesa-
riamente la pérdida de facultades mentales. En
este taller se realizaron ejercicios prácticos para
reforzar y agilizar la memoria y se ofrecieron
pautas que, en el día a día, pueden ayudar a las
personas mayores a conservar su cerebro en
plena forma. El éxito de participación así como
el alto grado de satisfacción de las personas
que siguieron esta primera edición ha animado
al Ayuntamiento a valorar la realización de nue-
vas sesiones.

Formar cuidadores
Talleres sobre atención a 
personas dependientes 

EEntre el 16 y el 25 de octubre el Centro de Perso-
nas Mayores acogió un taller formativo para perso-
nas cuidadoras de mayores dependientes; una
situación cada vez más habitual en nuestra socie-
dad y que sin duda necesita de especialización tan-
to a nivel profesional com en el ámbito doméstico.
En este seminario destinado a 15 personas se
abordaron aspectos com los diferentes tipos de
demencias, los recusos sociosanitarios, los aspec-
tos jurídicos, cuidados básicos para el paciente y
también para la salud de la persona cuidadora...
Una trabajadora social, un médico, un enfermero y
un psicólogo fueron el profesorado de este peque-
ño curso formativo organizado como parte del pro-
grama permanente de atención a los mayores
organizado por el Ayuntameinto de Picanya.

Asistentes al taller Imagen del taller

Programa de balnearios
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
hecho pública la convocatoria del programa

de TERMALISMO SOCIAL
DDesde hace años el Ministerio de Trabajo dependiente del Gobierno
de España, ofrece un programa destinado a las personas mayores y
que tiene por objetivo permitir el acceso de nuestros mayores a los
beneficios para la salud que ofrecen las estancias en los balnearios
españoles, ofreciendo así mismo, unos días de vacaciones fuera de
la rutina diaria. El precio por estas estancias, que incluyen
tratamiento y alojamiento en pensión completa, está cubierto en
una parte importante por la aportación del Ministerio con lo que el
jubilado/a sólo debe correr con una pequeña parte de los gastos.
Los requisitos para acceder a este programa son ser pensionista
del sistema de la Seguridad Social por el concepto de jubilación o
invalidez o por el concepto de viudedad u otras pensiones pero sólo
en caso de ser mayor de 60 años. Otra condición indispensable
para participar en el programa es poder valerse por sí mismo/a para
las actividades de la vida cotidiana.
Desde ya, el Ayuntamiento ofrece el asesoramiento y tramitación
de las solicitudes en el Centro de Información y Gestión. 

Nuevas ayudas por
nacimiento o adopción

PPara aquellos hijos/as nacidos o adoptados a partir del 1 de julio de
2007 el Gobierno Central ha establecido una ayuda directa de 2.500
euros. Esta ayuda se hará efectiva a través de un pago único o de
una deducción del IRPF. Se puede pedir el pago anticipado
mediante la presentación de la solicitud correspondiente ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o aplicar la deducción
en la declaración de renta correspondiente. 
También en el supuesto de familias numerosas, monoparentales y
en los casos de madres discapacitadas (igual o superior al 65%) se
incrementa en 1.000 euros. 

wwwwww..sseegg--ssoocciiaall..eess

wwwwww..aallqquuiilleerrjjoovveenn..eess
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Renovació integral de la
vorera del carrer València

LLa vorera del carrer València va a ser totalment refeta per tal
de  millorar la seguretat dels vianants. Les obres afectaran al
tram comprés entre els carrers Josep Segrelles i Guillem de
Castro.
En una primera actuació, s'ha fet una poda de tots els arbres
que hi ha a aquesta part del carrer, amb la intenció de poder
trasplantar-los mentre es realitzen les obres.
Tot i aprofitant aquesta intervenció per a refer per complet
l'actual vorera, també està previst aprofitar per a realitzar tre-
balls de millora de la xarxa d'aigua potable d'aquesta part del
carrer.

Les fortes pluges posen a 
prova les obres del clavegueram
Fins a 170 litres per metre quadrat evacuats 
pels nous col·lectors evitaren els problemes 

LLes fortes pluges registrades
als mesos de setembre i octu-
bre han posat a prova el nou
col·lector de la zona oest de
Picanya, així com les obres a
la xarxa que s'han vingut rea-
litzant a la zona est.
DDaaddeess
Al mes de setembre, el dia
14, es van registrar precipita-
cions de 96 litres per metre
quadrat i hora. Aquest registre
va arribar fins als 105 litres el

dia 21. Però les pluges més
fortes es registraren el dia 11
d'octubre, quan van caure 165
litres per metre quadrat i hora.
El nou col·lector que es va
instal·lar a la zona de l'Avin-
guda de l'Horta i els carrers
Hospitalaris, Jaume I i San
Juan Bautista, amb una capa-
citat de 110 litres per metre
quadrat i hora va permetre,
no només evacuar l'aigua cai-
guda a un ritme de 360 litres

d'aigua per segon, sinó tam-
bé alleugerar la càrrega que
fins el moment havia de
suportar el col·lector del
carrer Colón.
Les obres realitzades a la
zona est del poble, als carrers
situats al voltant de la Roton-
da del Vents i els situats entre
l'IES i el barranc també han
millorat la capacitat del clave-
gueram per a fer front a les
pluges torrencials.
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El barranc fou bona prova de la intensitat de les pluges

L’Ajuntament sol·licita a la Generalitat l’acaba-
ment del Centre de Salut en el termini previst
La suspensió de pagaments de l’empresa constructora 
paralitza el procés de construcció del nou centre
LLes obres del nou Centre de
Salut de Picanya estan a hores
d'ara paralitzades. El motiu:
l'empresa constructora, Reha-
bilitaciones Graman, ha sol·li-
citat el concurs de creditors, és
a dir allò que coneguem com a
suspensió de pagaments.
Les obres estan parades des del
començament del mes d'octu-
bre, quan l'empresa inicià el pro-
cediment per a la suspensió de
pagaments davant el Jutjat Mer-
cantil número 2 de València.
Els problemes econòmics de
l'empresa l'han obligada a

paralitzar diverses obres a Ara-
gó i la Comunitat Valenciana.
De fet, aquesta mateixa
empresa estava construint el
Centre de Salut de Paiporta,
obra que també està aturada.
La responsabilitat de l’adjudi-
cació i construcció del Centre
de Salut és de la Generalitat
Valenciana a través de la Con-
selleria de Salut.
El plenari de 12 de desembre
de 2007 de l'Ajuntament de
Picanya va acordar la sol·lici-
tud a la Conselleria el mante-
niment de la data prevista per

a l'acabament del nou Centre
de Salut, per la importància
que per a la població té una
infraestructura d'aquestes
característiques.
Ara mateix hi ha dues possibi-
litats, o bé la conselleria enca-
rrega a una nova constructora
l'acabament de l'obra o bé
Rehabilitaciones Graman con-
tinua amb la construcció. Però
aquesta última opció faria que
l'obra quedara en suspens fins
que la constructora no renego-
cie els seus deutes i es resol-
ga el concurs de creditors.

Obres aturades del Centre de Salut

Vorera del carrer València

Les bicicletes porten salut
FFa uns mesos la Unió Europea va acceptar una iniciativa de
l'Ajuntament de Picanya que, sota el lema “Mi bici conmigo”
pretén fomentar i facilitar l'ús de la bicicleta en els desplaça-
ments curts que es realitzen dins del poble. Aquesta iniciativa
consisteix, en primer lloc, en la instal·lació d'aparcaments per
a bicicletes a l'interior d’edificis públics, per tal que qualsevol
puga tindre la seua bicicleta segura. Aquests aparcaments per
a bicis s'estendran per les zones industrials i comercials del
poble, per tal que tothom puga fer ús de la seua bicicleta d'u-
na manera més còmoda. Ara ja es pot aparcar la bicicleta de
manera gratuïta al pàrquing soterrani de l'avinguda Sanchis
Guarner.
Però, a més a més, aquesta iniciativa pretén fomentar l'ús de la
bicicleta dins el nucli urbà mitjançant el préstec de bicicletes. A
cada edifici públic hi haurà un parell de bicicletes amb l’objectiu
que els treballadors puguen utilitzar-les als seus desplaçaments
per motius laborals. La idea és que les
grans empreses de la població també
disposen d'algunes d'aquestes bici-
cletes. Ara mateix ja hi ha un parell
al Centre de Salut de Picanya, que
utilitzen els ATS quan han
d'eixir per fer alguna aten-
ció a domicili.
A aquest projecte, el nostre
poble comparteix experiències amb
ciutat europees com ara Gènova o
Lisboa, i també de la Comunitat
Valenciana, com Manises, Torrent o Ala-
cant. També entitats com
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana o l'Empresa Muni-
cipal de Transports de València
hi participen.

Bicicletes a la porta del Centre de Salut
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Dosmil atletes corren la
15ena Quarta i Mitja Marató
Enguany l’eixida es fa des de Paiporta
EEl 23 de desembre es disputa
la 15ena edició de la Quarta i
Mitja Marató Paiporta-Picanya.
En aquesta ocasió l'organitza-
ció de la prova recau sobre el
Club Esportiu Sprinters de Pai-
porta. Per això, l'eixida i l'arriba-
da de la prova es trobaran al
Poliesportiu Municipal de Pai-
porta. El Club d'Atletisme Ca-
mesllargues de Picanya
col·labora, junt amb els ajunta-
ments de Paiporta i de Picanya,
en l'organització d'aquesta pro-
va esportiva.

La Quarta i Mitja es disputa en un
circuit de10,548 quilòmetres que
recorrerà bona part dels termes
municipals de Paiporta i de Pican-
ya. Els participants a la Mitja
Marató prendran l'eixida una hora
i mitja abans que els de la Quarta,
ja que hauran de fer dues voltes.
Al llarg de tot el recorregut, l'or-
ganització preveu la provisió d'ai-
gua per als participants. A més a
més, a la línia d'arribada hi haurà
servei mèdic i de massatgista per
als atletes que ho necessiten.
La seguretat del recorregut està a

càrrec de les policies locals de
Paiporta i Picanya, que compten
amb el suport de Protecció Civil i
de desenes de voluntaris.
El disseny del recorregut, junt
amb l'acurada preparació de la
prova, i la seua ubicació al calen-
dari, ha convertit la Quarta i Mitja
en una cita important per a molts
atletes que es preparen per a la
Marató de València.
Finalitzada la prova, els resultats
de tots els corredors, s’ofereixen
al web municipal: 
wwwwww..aajjuunnttaammeenntt..ppiiccaannyyaa..oorrgg

Eixida de l’edició 2006 pel carrer ample

Escolars de tota la 
comarca es reunixen als
encontres esportius
Vora 400 xiquets i xiquetes
esportistes van prendre part
EEl passat 24 de novembre es va celebrar la
19ena edició de l'Encontre d'Escoles Esportives
Comarcals. Aquesta activitat va reunir uns 400
xiquets i xiquetes, d'entre 8 i 14 anys, vinguts
dels 13 pobles que formen part del Consorci
Esports Horta.
Al llarg de tot el matí es van realitzar les competi-
cions d'atletisme, escacs, futbol-sala, gimnàstica
rítmica, handbol, judo, patinatge i tennis al
Poliesportiu de Picanya, el Pavelló Esportiu Muni-
cipal i el Col·legi Baladre.
Any rere any, l'Encontre esdevé una festa de
l'esport per als xiquets i xiquetes que hi partici-
pen. Açò és possible per l'especial filosofia que
anima les Escoles Esportives:  fomentar la pràcti-
ca de l'esport entre els més menuts, sense fer
una selecció dels millors esportistes. D'aquesta
manera, s'aconsegueix introduir els xiquets i
xiquetes a la pràctica de l'esport des de ben
prompte i fer així, de la pràctica esportiva una
eina socialitzadora i de convivència més.

Gimàstica rítmica al Pavelló

ES
PO

RT
S

Picanya, capital nacional 
del cant timbrat

EEl Club de Cant Timbrat Espanyol de Picanya celebrà al comença-
ment del mes de desembre el seu concurs anual. Durant els dies
8 i 9, la seu del club reuneix a 70 dels millors criadors de canaris
de tot l'Estat. Enguany participen més de 400 canaris en un con-
curs que ha arribat a ser un dels més importants del país.
De fet, ja fa anys que s'està utilitzant la fórmula de la invitació prèvia
per a poder participar en aquest concurs. Amb això, s'ha aconseguit
evitar la massificació i crear un concurs d'un gran nivell només per
als criadors més selectes.

La prova de camp a través
recorrerà el Poliesportiu

PProp de 400 xiquets i xiquetes de tots els centres educatius de
Picanya participaran el 16 de gener en una de les proves esportives
més dures del calendari dels Jocs Escolars: el camp a través.
Els participants, agrupats en diferents categories, van córrer per un
circuit creat per a ells al Poliesportiu. La duresa i llargària del circuit es
va establir en funció de l'edat i la categoria dels xiquets.

El club de botxes torna a celebrar el
seu trofeu d’hivern

EEl Club de Botxes Parc de les Albízies celebrà el passat 15 de
desembre el seu trofeu d'hivern. Aquesta competició, que reuneix
any rere any a tots els membres del club, és l'excusa perfecta per a
gaudir de la pràctica del seu esport preferit entre amics. De fet, enca-
ra que s'organitza en equips de tres jugadors, el més important no és
el resultat de la competició sinó passar un matí tots junts. Per això
aquesta reunió anual del Club de Botxes és un dels actes més espe-
rats i amb més èxit.

El cotxe de Talleres La Peña guanya
en la seua primera participació

EEl passat 2 de desembre es va disputar a Serra (València) una prova
d’automobilisme puntuable per al Campionat de la Comunitat Valencia-
na de 2007. Aquesta cursa estava organitzada pels clubs Alcalans,
Apolo XI, Bengala i Rallye Club València. El cotxe, anomenat TECN-
CAR GT01 i que per primera vegada presentava Talleres La Peña de
Picanya, participà en la categoria Fórmula. En la sèrie de preparació el
cotxe va fer fer un temps de 2 minuts i 44 segons, i quedà classificat
el 6é. En la 1ª sèrie oficial va fer un temps de 2 minuts i 38 segons, i
pujà al segon lloc de la classificació. En la 2ª serie oficial i definitiva van
fer el millor temps en la suma de les dues categories (CM i Fórmula),
amb un temps de 2 minuts i 34 segons, i aconseguí el primer lloc.
En paraules de Javi La Peña i Copete, és “una gran satisfacció
ser la primera vegada que participem i quedar campions, i a més,
quan participava el campió d’Espanya de l’any passat que venia
des de Lleida”.

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:
picanya

Presentació oficial de
la penya valencianista
“Che que canya!”
L’acte comptà amb la presència
de jugadors del València CF       
TTot i estar en funcionament des de l’any
2000, el passat dimarts 4 de desembre tin-
gué lloc la presentació oficial de la penya
valencianista del nostre poble.
Per la vesprada castells unflables, tallers de
pintar cares i fins i tot xocolate amb bunyols
van fer les delícies dels més menuts. Ja per la
vesprada la presència dels jugadors del primer
equips del València CF Fernandes i Miguel i de
l’ex-capità xe Ricardo Arias va emocionar als
aficionats que van poder fotografiar-se amb els
seus ídols i aconseguir autògrafs i dedicatòries.
Per la nit, un sopar dels membres de la pen-
ya amb el seu president Sergio Moraga al
capdavant, i amb la presència del vice-presi-
dent del València Vicente Silla i representats
d’altres penyes (entre ells el president de l’a-
grupació de penyes Jaume Part), va tancar
aquest acte de presentació oficial.

La directiva de la Penya junt a Fernandes

El jutge davant la gàbia puntua l’actuació dels canaris

El Tecncar GT01 en competició

Reportatge disponible a:

wwwwww..ppeennyyaavvaalleenncciiaanniissttaa..oorrgg


