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Ante la crisis global el Ayuntamiento de 
Picanya apuesta por MANTENER la atención a las personas 
No es necesario explicar la 

actual situación de crisis 
económica internacional. En el caso 
de los Ayuntamientos, también en 
el nuestro, la situación se ha visto 
agravada por una reducción de in
gresos de aproximadamente el 30% 
dado que la Generalitat Valenciana 
no ha puesto en marcha el fondo 
para los Ayuntamientos comprome
tido desde el año 2009. También 
sería necesario que, el ordenamien
to jurídico clarificara, de una vez 
por todas, las competencias munici
pales y otras administraciones asu
mieran competencias les son pro
pias y que, en este momento, no 
atienden.
Un pueblo diferente
Que Picanya es un pueblo diferente 
tampoco es algo que necesite expli
carse, se hace evidente al recorrer 
sus calles, plazas... es obvio que se 
trata de un modelo en el que sus 
habitantes han apostado por la cali
dad de vida frente a otras opciones 
basadas siempre en el crecimiento 
desaforado y la cultura del “ladrilla
zo”. En Picanya cada euro invertido 
es perfectamente visible. Picanya 
mantiene un nivel de calidad del en
torno (media de más de 25m2 de 
zona verde y más de dos árboles 
por habitante), baja densidad po
blacional y una calidad de servicios 

en materia de educación, instala
ciones deportivas, culturales, servi
cios sociales muy por encima de su 
entorno. Ejemplo claro es la educa
ción pública desde los 0 años hasta 
las personas mayores con todas las 
peticiones atendidas en todos los 

segmentos y pudiendo decir que 
ningún niño se ha quedado fuera de 
la escuela pública y nadie estudia 
en barracones. Ejemplo claro son 
los servicios para las personas ma
yores y ejemplos claros son los pro
gramas culturales, deportivos, de 
solidaridad, de apoyo a desemplea
dos, familias, etc, etc. 

Apostar por mantener
A diario vemos como a nuestro alre
dedor la solución propuesta ante la 
crisis pasa por “recortar”. Vemos re
cortes en educación, en sanidad, en 
servicios sociales... Picanya no quie
re “recortar” en estos aspectos por
que es ir directamente contra el 
modelo de pueblo diferente y de 
calidad por el que los ciudadanos y 
ciudadanas han apostado año tras 
año. Tampoco, evidentemente, es 
el momento de pensar en grandes 
inversiones ni grandes dispendios. 
Es la hora de la mayor responsabili
dad, es la hora de un ejercicio (difí
cil) en el que nuestro pueblo debe 
apostar por mantener, en la medida 
posible, su nivel de servicios, su ca
lidad de vida, su identidad.
Optimizar recursos
Con la idea de no recortar ningún 
servicio fundamental el Ayuntamien
to de Picanya ha iniciado un proceso 
en el que se están estudiando por
menorizadamente todos aquellos as
pectos en los que es posible reducir 
gasto corriente de manera que se 
pueda conservar el actual nivel de 
servicios. El reto es enorme, la apues
ta difícil, pero, sin duda, la recom
pensa merece la pena: mantener 
nuestro modelo de pueblo. Con el 
esfuerzo de todos y todas podremos 
hacerlo posible.

[+ qualitat de vida]

Defender nuestro  
modelo de pueblo  

Parc de les Albízies

Reducir gastos

Optimizar recursos
Diferentes medidas buscan seguir 
reduciendo el gasto municipal sin 
recortar ningún servicio

Un pueblo de calidad

En Picanya, cada 
euro invertido es 
perfectamente 

visible en calles, 
plazas, instalacio
nes deportivas, 

educativas, cultu
rales y servicios a 

la ciudadanía.

Reducir en un día, y pasar a la  
mañana, la recogida de basura

Apagar una parte de la farolas

Revisión y optimización de horarios

Ajuste de servicios

Disminución del gasto de personal

Si separamos plásticos y envases (contenedor 
amarillo), papel cartón (contenedor azul) y vidrio 

el resultado es una bolsa de la 
basura menor. Esta situación 
permite pensar en eliminar la 
recogida de basura en domin
go. Si además, la recogida se 
realiza por la mañana (aquí de

bemos cambiar el hábito de sacar la basura por la 
noche para hacerlo al salir por la mañana, más 
cómodo incluso) tendremos un ahorro muy im
portante al no tener que pagar horas extra y ho
rario nocturno a la empresa de recogida.

Además de un evidente ahorro 
presupuestario esta medida 
sintoniza con la nueva con
ciencia en materia de contami
nación lumínica en las ciuda
des a nivel mundial donde la 

“sobreiluminación” supone un 25% del consu
mo y donde ya se está planteando la necesidad 
de atajar el problema.

Análisis de los horarios de utili
zación de las instalaciones pú
blicas y ajuste de horarios de 
apertura y cierre para optimi
zar su uso.

La limpieza de vías públicas, 
por ejemplo, es un servicio 
que, con un mínimo de colabo
ración ciudadana (no ensu
ciando) puede optimizarse sig
nificativamente.

En los últimos años la plantilla 
municipal ha decrecido (man
teniendo servicios) al no cu
brirse las bajas por jubilación 
producidas.

En estudio también es
tán otras medidas que 
seguirán en la línea de 
mantener los servicios 
actuales sin tener que 
acudir a recortes. 
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De vegades trobem joves 
que, amb el seu exem

ple, deixen ben a les clares que 
tots els tòpics sobre la joventut 
actual, no són més que això: tò
pics. Aquest és el cas de Vicente 
Blanch i David Lizandra, dos es
tudiants de l’IES Enric Valor que 
van guanyar un dels 10 premis 
atorgats al 24é Certamen de 
Joves Investigadors organitzat 
ple Ministeri d’Educació amb la 
col·laboració de l’Institut de la 
Juventut (Injuve). 

Moltes hores de treball
Sols Vicente i David i el profes
sor coordinador del projecte Jo
sep Furió (catedràtic de l’IES En
ric Valor) saben les hores i hores 
de treball invertides en l’estudi 
“Lo innato y lo adquirido en 
las adaptaciones de una planta 
psamófila”. Un treball que per
tany a l’àrea de Ciències de la 
Terra i la Vida i ha estat realitzat 
en el seu vessant de laborari a 
les instal·lacions de l’Institut 
(amb puntuals desplaçaments al 

Departament de Bioquímica de 
la Facultat de Biològiques de Va
lència) i al seu vessant d’estudi 

de camp a les platges d’El Saler i 
El Perelló i als jardins de Picanya 
i de València.
Centre investigador
Són ja quatre els guardons obtin
guts per alumnes de l’institut de 
Picanya en la història d’aquest 
Certamen, a més de dos premis 
aconseguits en uns altres certà
mens de jóvens investigadors. 
Així, l’Institut Enric Valor es va 
consolidant, curs a curs, com a 
Centre capacitat per a formar 
futurs investigadors.

“Seguirem fins que la música pare”
L’associació de ballet és una de les entitats amb més història del  
nostre poble i les seues actuacions en Festes són un èxit aclaparador 

Entrevista

A la Casa de la Cultura ens 
reunim amb les dones i 

xiquetes (i algun xiquet) de l’As
sociació de Ballet de Picanya, 
una entitat amb més d’un quart 
de segle de treball a les seues 
esquenes. Al pati d’aquesta an
tiga escola fem una foto en la 
que ens costa poder situar da
vant a les dones de la directiva, 
elles no volen i argumenten la 
que sens dubte és la idea fona
mental que mou aquesta asso
ciació “les xiquetes han d’anar 
davant, no?”.
Feta la foto en mig de l’expecta
ció de pares i mares ens endin
sem en la sala on el parqué, els 
espills i les barres ja ens parlen 
de les hores i hores dedicades a 
la recerca de la perfecció en el 
moviment, dedicades al ballet.
Allà ens reunim amb quatre 
dones amb un denominador 

comú: són mares de ballarines 
o ballarins i mantenen intactes 
les seues ganes de treball i el 
seu entusiasme.
“Mi hija empezó con seis años 
y desde entonces a ayudar en 
lo que se pueda” diu Julia Ló
pez, actual vicepresidenta de 
l’Associació amb una frase que 
resumix el sentir i la vivència de 
tota la directiva.
Paqui Muñoz és l’actual presi
denta i va viure els inicis en pri
mera persona “Al principi el ba
llet es fea a la part del dalt del 
Centre Cultural, que encara era 
un bar, i en l’any 85 se passaren 
al pis de dalt de l’antic Centre 
de Salut  on compartien espai 
amb altres grups. A l’any 87 se 
registrà com a associació sen
se ànim de lucre i en el 89 fou 
quan es traslladarem a la Casa 
de la Cultura. Ara ja som tanta 

gent que també ocupen aules 
de l’escoles Ausiàs March i Ba
ladre”. I és que, als darrers anys, 
l’Associació viu un creixement 
molt significatiu. Carmen Mar

tínez, secretària de l’Associació 
ho conta “A l’any 82 eren 40 les 
xiquetes matriculades, unes 60 
a l’any 87 i arran dels festivals al 
Centre Cultural la gent va anar 
coneguent més el ballet i l’any 
passat acabarem amb 112 xi
quetes i enguany hem matricu
lat ja a 150 xiquetes” ací Paqui 
intervé “la majoria comencen 
als 4 anys i hi ha fins a xiques 
que ja estan en la Facultat o que, 
fins i tot, han acabat els estudis 
però no poden deixar el ballet, 
tenen una necessitat de vindre 
a fer ballet encara que siga dos 
o tres dies a la setmana” . Molt 
més difícil sembla el tema del 
xics “Tenemos dos chicos. Está 
David, el mayor, que está desde 
los cinco años y Jaume, mi hijo, 
que lleva cuatro cursos” la que 
parla, orgullosa, és Isabel Añó, 
també membre de la directiva.
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Membres de la directiva de l’Associació de Ballet junt a 
part de les alumnes al pati de la Casa de la Cultura

El Ministeri 
d’Educació  

premia el treball 
de dos alumnes de 

l’IES Enric Valor

Premi

Ja són quatre els guardons aconse-
guits per l’Institut al certamen

Vicente Blanch i David Lizandra 
junt al professor Josep Furió

Treball diari
Un altra part fonamental de 
l’associació són les professores, 
Carmen les presenta i les anima 
a participar de l’entrevista “Estan 
Eva Escolá i Rosa Siurana, com a 
professores de clàssic i Inmacu
lada López com a professora de 
dansa espanyola” i és que el ba
llet clàssic i la dansa espanyola 
són els dos eixos fonamentals de 
treball tot i que també es practi
quen altres moviments com ara 
la dansa contemporània i el ball 
modern en un treball que mos
tren al seu gran moment: els fes
tivals. “Fem tres a l’any i un d’ells 
l’Ajuntament ens proposà ferho 
a la plaça en Festes i ha sigut un 
èxit, ha agradat molt i les xique
tes tenen molta il·lusió en fer
ho” comenta Paqui. Aquests fes
tivals són un magnífic punt final 
als cursos de ballet una activitat, 
el ball, que, en paraules de les 
professores “aporta mucha co
ordinación, mucha psicomotri
cidad, mucha disciplina que hoy 
en día hace mucha falta porque 
hay muy poca...” (rialles) “ayuda 
a mejorar la memoria a corto y 
largo plazo”.
Agraïments i ganes de més
No volen tancar l’entrevista 
sense expressar el seu agraï
ment “Gràcies a l’Ajuntament 
perquè si l’Ajuntament no ens 
donara el seu suport, en forma 
d’instal·lacions i subvenció, això 
no existiria. Estem agraïdes. El 
que passa és que demanar sem
pre tenim que demanar més” i 
ací fan palés el seu somni “Con
tinuarem fins a que puguem, 
estem orgulloses de mantindre 
això viu. Ens agradaria fer un 
centre de grau mitjà, això seria 
allò ideal perquè permetria que 
qui estiguera interesat puguera 
passar després al grau superior 
al Conservatori encara que com
prenem que no es pot fer tot”.
El temps dirà. De moment, 
deixem a aquestes dones valen
tes amb el seu major tresor: les 
xiquetes i les seues ganes de tre
ballar per autèntic amor a l’art, a 
l’art del moviment al compàs de 
la música.

Vídeo i entrevista íntegra 
disponible a:

Creixent

L’any passat 
van inscriure  

a 112 
estudiants. 
Enguany ja 

han matriculat 
a 150 xiquetes 

i xiquets.

Premi Nacional

Al premi van 
optar 262  
treballs de 

tota Espanya

Associació de Ballet de Picanya
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Excel·lent resposta  
del nostre teixit educatiu

Formació d’Adults

De casa en casa
Núm. 108 
setembre 

octubre 
2011

Educació

Alumnat i professorat de l’EPA a la 
porta de l’IES Enric Valor

Ja està en marxa el curs 
2011-2012 i, un any 

més, el model educatiu del 
nostre poble ha demostrat la 
seua eficàcia.
Tots admesos
En educació infantil i primària 
a les nostres escoles han tra
mitat la matriculació de 942 
alumnes. D’aquesta xifra, 317 
corresponen a educació in
fantil, un nivell educatiu no 
obligatori. Al nostre municipi 
s’han atés totes les sol·licituds 

presentades una situació que 
contrasta fortament amb altres 
poblacions on trobar una plaça 
per a l’alumnat de 3 a 6 anys 
resulta molt difícil.
També secundària
També molt destacable és la 
matriculació a l’IES Enric Valor 
on han estat 614 joves els ma
triculats. D’aquesta xifra 451 
corresponen a Educació Secun
dària Obligatòria (ESO) i 163 
a Batxillerat (educació secun
dària postobligatòria).

De 0 a 3 anys
Per la seua part l’Escola Infan
til Municipal “la Mandarina” 
també ha pogut atendre les 
sol·licituds presentades i, un 
curs més, el nobre de xiquets 
i xiquetes matriculats arriba 
als 100. Recordem també ací 
que aquest, és l’únic centre del 
nostre poble homologat per 
la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat Valenciana. 

El nou curs comença al CEIP Ausiàs March amb una impor
tante novetat, Carmen Romero es fa càrrec de la direcció 

del centre en substició d’Alfred Ramos que, complida l’edat, s’ha 
jubilat. 
Carmen Romero porta ja 17 anys a l’Ausiàs March i, tot i que reco
neix que la docència i el contacte directe amb xiquets i xiquetes 
(especialment els més menuts) és la seua pasió, afronta aquest 
nou repte amb tota la il·lusió del món. I diguem repte, perquè 
no es fàcil substituir a persones com l’Alfred que deixen rere seu 
una inesborrable empremta de treball, esforç i entusiasme per 
l’escola pública amb una trajectòria que, fins i tot, rebrà el reco
neixement de la Federació Escola Valenciana. 
Alfred es va fer càrrec de la direcció de l’escola l’any 1999, quan 
la sobtada mort de la primera directora de l’Ausiàs March, Dolors 
Arribas, va deixar en totes i tots la sensació d’una pèrdua irrepa
rable. Des d’aleshores el seu treball al capdavant del centre ha 
estat tot un exemple.

Escolars a l’eixida del CEIP Baladre

Els centres picanyers atenen totes les 
sol·licituds presentades en aquest nou curs 

Carmen Romero substituix 
Alfred Ramos en la direcció Aula Mentor amplía su catálogo formativo

Aquesta formació suposa, en 
molts casos, una nova oportunitat
La difícil situació econòmica que es viu al país als darrers 

anys ha fet que moltes persones busquen millorar la 
seua formació com a mitjà per a trobar feina. L’Escola Permanent 
d’Adults de Picanya continua acollint cada vegada més alumnes 
que busquen acabar els estudis interromputs o aconseguir un tí
tol que els permeta optar a un millor treball.
Matriculació rècord
L’Escola d’Adults de Picanya té aquest mes de setembre 450 alumnes 
matriculats. Això suposa uns 200 més que el mes de setembre de 
l’any passat. Segons Maria Antonia Aguilar, la coordinadora del cen
tre, des del començament de la crisi s’ha notat l’augment al nombre 
d’alumnes. La gent vol obtindre eixe títol acadèmic que es va deixar 
penjat quan abandonà els estudis o aconseguir un de superior, ne
cessari per a optar a una oposició.
Els estudis més demandats a hores d’ara 
són el Graduat en Secundària, l’Accés a 
cicles formatius de grau superior i els 
títols de Valencià de la Junta Qualifica
dora.
Formació flexible
Des de l’Escola d’Adults de Picanya 
es tracta d’oferir una àmplia oferta 
d’horaris i cursos complementaris, per 
tal d’arribar al major nombre de perso
nes possible. De fet, s’ofereix als alum
nes un alt grau de flexibilitat per tal que 
puguen compaginar els seus estudis amb el seu treball. Aquesta fle
xibilitat i amplitud d’horaris, ha fet que les classes de l’Escola d’Adults 
del nostre poble siguen molt demandades fins i tot per gent dels 
pobles del costat. Ara mateix hi ha una llista d’espera de persones, 
la majoria de fóra de Picanya, que esperen poder entrar al llarg del 
curs. De fet, l’any passat van passar per l’Escola d’Adults de Picanya 
fins a 650 alumnes.
Aposta per l’educació pública
Aquest èxit de l’Escola d’Adults de Picanya és fruit de l’aposta deci
dida de l’Ajuntament per la formació de les persones des de la seua 
creació a l’any 1984. Aquesta aposta per l’educació pública suposa 
una important dotació pressupostària per par de l’Ajuntament. I el 
resultat no pot ser més positiu, ja que la formació de les persones té 
una rendibilitat que va més enllà dels simples balanços econòmics.

Matriculació rècord  
a l’Escola d’Adults 

Relleu al front del 
CEIP Ausiàs March 

i
L’any passat van 

passar per l’Escola 
d’Adults de Picanya 
fins a 650 alumnes

iTotes les 
sol·licituds de 
matriculació a 

les escoles 
públiques de 
Picanya han 
estat ateses i 
cap xiquet o 
xiqueta ha 

quedat fora.
 

Ya son más de 200 las personas que 
han participado, hasta el momento, 

del Programa de Fomación OnLine que ofre
ce el Ayuntamiento de Picanya.
El catálogo de cursos que se ofrecen en este 
modalidad es muy extenso (puede consultar
se en el apartado Alqueria de Moret de la web 
municipal) y se amplía periódicamente.
A medida
Flexibilidad horaria, coste reducido, plazas ili
mitadas, material didáctico de gran calidad y 
certificación oficial, son algunas de las ven
tajas de éste tipo de formación  y favorecen 
que las personas interesadas en aprender una 
profesión o en mejorar y actualizar sus cono
cimientos, elijan alguna de las especialidades 
que se ofrecen. Certificación en Manipulación 

de Alimentos, Prevención de Riesgos Labo
rales, Informática y Comunicación, Cursos 
CISCO, Gestión Comercial y Financiación 
de PYMES, Gestión de RR.HH., Instalacio
nes y Automatismos, Diseño y Autoedición, 
Salud, Turismo, Ecología, Energías Renova
bles, etc.
Información
Si estás interesado o interesada en este 
tipo de formació puedes consultar 
www.picanya.org o visita el CDL Alque
ria de Moret, o seguir a Aula Mentor 
Picanya en Facebook y en Twitter.

Más de 200 alumnos “on-line” 

www.aulamentor.picanya.org
www.

Carmen Romero i Alfred Ramos a la 
porta del CEIP Ausiàs March
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Cultura

Tornen els ritmes
més ballables

Nova agenda jove

Majors

OCTUBRE
Propuesta de lectura
La propuesta de lectura para 
este trimestre es la  novela  
“El club de la buena estrella” 
de Amy Tan.
Sinópsis: En 1949, cuatro mu
jeres chinas emigradas a San 
Francisco se reúnen regular
mente para comer, jugar al ma
hjong y hablar. Se hacen llamar 
El Club  de la Buena Estrella.

Taller de entrenamiento 
de la memoria
4ª edición
Días: 4 y 18 de octubre
Horario: de 17’00 a 19’00h
Lugar: Centre Persones Majors
Taller dirigido a 30 personas
Inscripciones: del 28 de sep
tiembre al 3 de octubre en el 
Ayuntamiento.

Cames fora
Caminata  por el cauce del río 
Túria.
Día: 19 octubre
Salida desde la estación de me
tro de Picanya a las 10.30h
Regreso a las 13.00h

NOVIEMBRE
Taller. Fet a mà
Patchwork con la realización de 
motivos navideños.
Días: 8, 15 y 22 de noviembre
Horario: de 16.30 a 19.00h
Lugar: Centre Persones Majors
Taller dirigido a 15 personas
Inscripciones: del 2 al 7 de no
viembre en el Ayuntamiento.
Cada persona aportará el mate
rial necesario.

Cine
Proyección de la película  
“Que se mueran los feos”
Comedia española interpretada 
por Kira Miró, Javier Cámara, 
Hugo Silva y Carmen Machi.
Eliseo piensa que lo peor de 
su vida está por llegar. Nati 
piensa que lo mejor de su vida 
está por llegar. La muerte de la 
madre de Eliseo vuelve a cruzar 
sus caminos después de veinte 
años, para darles una última 
oportunidad de ser felices.
Día: 9 noviembre
Hora: 17.30h
Lugar: Centro Cultural

DICIEMBRE
Exhibición baile
Actuación del grupo de gimna
sia de personas mayores “Balla  
Picanya” en la gala contra el 
cáncer, organizada por la Falla 
de Santa María del Puig.
Día: 10 diciembre
Lugar: Centro Cultural

Taller. Fet a mà
Se confeccionarán distintos de
talles para regalar en navidad.
Día: 13 diciembre
Horario: de 16.30  a 19.00h
Lugar: Centre Persones Majors
Este taller es continuación del 
que  se empezó en el mes de 
noviembre.

Taller lectura
Reunión del grupo amig@s de 
la literatura, para hacer el co
mentario de la novela 
“El club de la buena estrella”  
de Amy Tan
Día: 20 diciembre
Hora: 17.30h
Lugar: Centre  Persones Majors.

Actividades para mayores

Ja pot recollirse gratuïtament la nova 
agenda jove editada per la xarxa Jo

ves.net a la que pertany el nostre poble. En 
aquest nou curs l’agenda  continua abor
dant la problemàtica medi-ambiental però 
en aquesta ocasió des del punt de vista de 
l’alimentació humana i la seua influència en 
la salut del Planeta. Fins a exhaurir existèn
cies aquells joves (menors de 27 anys) in
teresats en disposar d’un exemplar poden 
passar a recollir-lo per les oficines munici
pals a l’edifici de l’Ajuntament.    

Des de fa anys el Departament de Cul
tura de l’Ajuntament de Picanya 

organitza tot un seguit de cursos de balls de 
saló en el que les persones interesades po
den aprendre a dominar els passos bàsics (o 
avançats) de la salsa, el xaxaxa, merengue, 
pasdoble, etc... 
A més de l’evident benefici físic que una 
activitat d’exercici suau, com és el ball de 
saló, proporciona a les persones també cal 
destacar l’oportunitat de fer noves amistats 
que suposen aquestes classes on, en molts 
casos, la perfecció tècnica no és l’objectiu 
fonamental i, la diversió i el bon ambient, 
estan molt per damunt. 
Informació completa al web municipal. 

Primera temporada de  
concerts  de la Societat  
Filharmònica Música i Art

Picanya animada

A més hi haurà cursos de piano, exposicions 
d’arts plàstiques i classes magistrals

Titelles, música, dansa i teatre  
de carrer per a tota la família

La recent creada Societat “Filhar
mònica Música i Art” de Pican

ya, ha preparat per a la temporada 
2011-2012 un programa d’activitats 
que inclou concerts, cursos de pia
no, classes magistrals i exposicions 
d’art. La programació, preparada 
amb col·laboració de l’Ajuntament 
de Picanya ha arrancat aquest mes 
de setembre amb el curs 
internacional de piano im
partit per Nelson Delle-Vig
ne Fabbri i Antonio Galera 
López. Al mes de desembre 
se celebraran noves ses
sions del curs. Ja per a l’any 
2012 hi ha preparats dos 
nous cursos per als mesos 
de febrer i maig.
Al mes d’octubre s’ha iniciat 
la temporada de concerts 
d’aquesta societat artística 
amb l’actuació del quintet 
de vent Piu Forte i del pianista Fran
cesco Bergamasco, el qual va oferir la 
primera classe magistral de la tempo
rada. A partir d’ací, cada primer dijous 
de mes se celebrarà un nou concert. 
El mes de novembre serà el torn dels 
joves músics de Picanya, Carlos García 
Atienza, al clarinet i Beatriz Almenar, al 
piano. L’1 de desembre, la companyia 
Espacio Latente presenta l’espectacle 

de dansa i música “Niños de escenas”. 
El 29 de desembre se celebrarà el con
cert extraordinari de Nadal, amb An
tonio Galera al piano, Juan Pechuán a 
l’oboè i Elena Pechuán al fagot.
Ja al mes de febrer de 2012, la pianista 
italiana Chiara Cipelli oferirà un reci
tal i una classe magistral. El recital del 
mes de març estarà dedicat a la gui

tarrista valenciana 
Mariangeles Sán
chez Benimeli. Al 
mes d’abril serà el 
torn per a l’òpera, 
amb l’actuació del 
duet Dolce Rima. 
El concert del mes 
de maig correrà a 
càrrec del quartet 
de corda Samaruc 
String Quartet, 
acompanyat al pia
no per Antonio Ga

lera. Al mes de juny serà el torn per al 
Trio Viorel, amb la pianista Hye-Youn 
Park, els quals oferiran també una 
classe magistral.
A més a més de música, la societat 
filharmònica ha preparat una exposi
ció de pintura amb l’obra de l’artista 
britànica Alison Darby per al mes de 
gener de 2012.

iEl reconegut 
músic picanyer 
Antonio Galera 

està al capdavant 
d’aquest nou 

projecte

F. Bergamasco

N. Delle-Vigne

Hye-You Park

En els propers mesos, el nostre poble es plena de 
titelles, pallasos, música i contes amb una progra
mació adreçada al públic familiar i que ix del Cen
tre Cultural i creix, com les flors, als jardins i places. 
Aquestes són les cites:
DIUMENGE 23 D’OCTUBRE, 
12.00h  Passeig de la Primavera 
(junt al parc infantil)
TEATRE BUFFO  presenta:
“CONTES DEL CAVALLET DE 
FUSTA”
Espectacle de titelles. Un ca
vallet de fusta arriba carregat 
de contes, titelles i cançons...
DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE, 
12.00h  Parc Europa
TEATRE BUFFO  presenta:
VISCA RODARI !
Contes de titelles en homenatge 
a Gianni Rodari.
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE, 
18.30h  Centre Cultural
CIA. BLANCO Y NEGRO  presenta:
“NARICES DE COLORES”
Aventures i desventures d’una 
trouppe de pallassos que arriba 
a Picanya amb les maletes plenes 
de sorpreses.

DIUMENGE 18 
DE DESEMBRE, 
18.30h  Centre 
Cultural
RODAMONS  pre
senta:
“MENUT ESPECTACLE!”
Hi ha música en directe... Hi ha 
contalles... Hi ha instruments 
originals... Menut espectacle!
DIMARTS 27 DE DESEMBRE, 
18.30h  Centre Cultural
LA COJA DANSA  presenta:
“RETRATS HABITATS”
Imagina que aprens a volar 
ajudat per una bandada d’ocells, 
que creixes un metre de sobte, 
que has de lluitar contra els per
sonatges d’un videojoc...
DIJOUS  5 DE GENER, 18.00h
TROBADA AMB ELS REIS MAGS 
Pl. País Valencià

Imatge de la primera representació 
el passat 23 d’octubre

Informació completa: www.picanya.org

Vídeo disponible a:
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Festes ‘11

Les Festes de  
tot el poble

Sopar a la Pl. del País Valencià

Actuació de folk en 
acabar la Processó

Processó de la Psma. Sang

Nit de folk

Festival Picanya Rock

Música i ball a la Plaça

Berenar per a les 
Persones Majors

Actuació de ballet

Torneig de bàsquet

Entrada falsa Moros i Cristians

Torneig de futbol 7

Gran Premi de ciclisme Coetà Zona de les casetes 
de les penyes

DiscomòbilMostra de Teatre i Música 
de Cercavila

Ara que totes i tots 
hem tornat als 

nostres quefers habituals, 
és moment de tornar la 
vista enrrere i recordar les 
nostres Festes Majors 2011. 
Unes festes que passaran a 
la història com les de major 
participació de les viscudes 
al nostre poble. Cada nit 
foren centenars i cente
nars (o fins i tot milers) els 
picanyers i picanyeres que 
van voler viure la festa en 

primera persona i les pla
ces i carrers es van plenar 
a vessar per a gaudir de 
sopars, música, balls, tea
tre, esports... i tantes altres 
activitats en les que la par
ticipació del nostre veïnat 
fou fonamental. Un anys 
més les dificultats pressu
postàries foren superades 
gràcies a la col·laboració 
ciutadana i el programa de 
festes continuà creixent i 
sumant activitats.    

i
La Festa, també per internet
Per segon any consecutiu la plana web 

municipal ha realitzat un intens se
guiment de les Festes Majors amb un resum 

diari anomenat “A peu de Festa” i la publicació 
de foto galeries dels diferents esdeveniments 
d’aquestes animades setmanes de festa. 
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Medio ambiente

Desenvolupament

Més facilitats per a la  
creació d’empreses

Gran éxito de las  
bolsas reutilizables

L’Ajuntament posa en marxa un centre que  
donarà suport als emprenedors

Las nuevas bolsas reutilizables se han convertido  
en un elemento muy habitual en el paisaje picanyero

Del 14 al 19 de novembre diferents establiments han 
organitzat, per mitjà de l’Associació del Xicotet Co

merç de Picanya i l’Agència AFIC del nostre Ajuntament, una 
setmana d’ofertes plena de descomptes, premis i sorpreses. 
Fins a 44 comerços del nostre poble ofereixen promocions que 
van des del clàssic 2x1, importants descomptes, sortejos o fins 
i tot regals directes.
Tot un ventall d’oportunitats oferides pel Xicotet Comerç de 
Picanya, tot un món, sense anar més lluny!

Ja funciona a l’edifici de 
l’Alqueria de Moret el 

nou Centre d’Empreses. Aquest 
és un projecte innovador de 
l’Ajuntament de Picanya que 
pretén facilitar un espai físic per 
a la instal·lació de noves empre
ses on oferir serveis comuns i 
assessorament amb l’objectiu de 
consolidar els projectes empre
sarials en els primers i més difícils 
anys de vida i, al mateix temps, 
fomentar la cooperació interem
presarial que permeta un creixe
ment mutu.

El nou centre ofereix cinc despa
txos que disposen de les infraes
tructures necessàries per a ga
rantir el funcionament autònom 
de cadascuna de les empreses.
En aquests moments ja són 
dos els joves 
emprenedors del 
nostre poble que 
han instal·lat allà 
les seues oficines. 
Per una part Javier 
Gardell, Ingenyier 
Agrònom, ha muntat la 
seua empresa Incofil dedi

cada a l’estabilització de talussos 
i de sóls contaminats i, en altre 
despatx, Víctor Benet, enginyer 
Tècnic en disseny industrial ha 
instal·lat la seua empresa Latizo 

on dissenya i promou 
mobiliari soste
nible de qualitat.

Según datos de la 
Comisión Eu

ropea, en la actualidad hay unos 
250.000 millones de partículas 
de plástico con un peso total de 
500 toneladas flotando sólo en el 
Mar Mediterráneo, lo que supo
ne un claro daño para las criatu
ras marinas y un alto potencial de 
contaminación de los suelos y los 
cursos del agua. 

Buscando soluciones 
El 31 de marzo se inició, con una 
acción en mercado, el reparto 
de las bolsas reutilizables con las 
que el Ayuntamiento de Pican
ya (a través de la agencia AFIC) 
pretende reducir el exagerado 
consumo de bolsas de plástico en 
nuestra sociedad y en pocos me
ses se han repartido un total de 
7.500 bolsas.

Excelente respuesta
Un simple paseo por nuestras 
calles permite comprobar el uso 
intensivo que nuestra ciudada
nía hace de estas nuevas bolsas. 
Estas bolsas acompañan las com
pras de una muy importante par
te de nuestra ciudadanía y supo
nen un ejemplo más de la  la con
ciencia y el compromiso medio
ambiental de nuestro pueblo.

Víctor i Javier van explicar els seus 
projectes davant l’Ajuntament

Taula “Batcher” de Latizo, 
una de les joves empreses 
instal·lades al nou Centre

Les borses són utilizades a diari

iEn datos

Cada español consume una media de 
300 bolsas de plástico al año.

Si cada bolsa reutilizable, repartida en 
Picanya, permite reducir la media de 

consumo, en, al menos, 100 bolsas de 
plástico al año...

...evitaremos el consumo y el residuo 
de 750.000 bolsas al año lo que supo-
nen más de 10 toneladas de plástico.
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Salut

Places per a les persones 
Prompte començaran les obres a  
les places Major i Constitució
Les  obres per a la peatona

lització del carrer Sant 
Joan Baptista, al seu tram ini
cial, ja estan pràcticament aca
bades. També estan a punt de 
finalitzar les obres al carrer Sant 
Josep. Amb aquests treballs es 
donen passos decisius per a fer 
el centre històric de Picanya un 
espai on les persones tinguen 
prioritat sobre els vehicles. La 
construcció d’una plataforma 
única de pedra, tot eliminant 
les voreres, contribueix a millo
rar la seguretat dels vianants. 
Aquesta nova  calçada té aspec
te de vorera i fa reduir la veloci
tat als conductors, que tenen la 
sensació d’estar envaint l’espai 
de les persones.
Primera fase
Els treballs a aquests dos carrers 
només són l’inici del projecte 
per a la peatonalització de part 
del centre. Ara mateix estan en 

fase de contractació les obres 
per a la reurbanització de les 
places Major i Constitució. El 
projecte parteix de la mateixa 
filosofia: eliminació de les vo
reres, molt estretes en alguns 

trams, i creació d’una única ca
lçada coberta amb pedra. La pa
vimentació seguirà el traçat dels 
carrers i integrarà el mobiliari 
urbà, així com la senyalització 
i les zones enjardinades i amb 
vegetació existents, així com els 
arbres que hi ha als carrers.
Un espai únic
El termini d’execució d’aquestes 
obres és de sis mesos i, una ve
gada finalitzades, tot el conjunt 
tindrà l’aspecte de zona reser
vada per a vianants. Es limitarà 
el trànsit de vehicles i, clara
ment, la preferència serà per a 
les persones.
La reurbanització d’aquestes 
dues places tindrà la seua conti
nuació en la de la Plaça del País 
Valencià. D’aquesta manera, les 
tres places del centre històric de 
Picanya quedaran com un espai 
únic per a que els picanyers pu
guen gaudir més del seu poble.

Urbanisme

Mamás de nuestro pueblo comparten 
experiencias e información

Iniciativas novedosas consi-
guen cuidar mejor jardines 
y medio ambiente  

Participantes en el 
taller de lactancia

El taller de lactancia  
reanuda su actividad

Nuestros jardines, 
ahora, más ecológicos

Millores al carrer S. Joan Baptista

Endoterapia

Suelta de insectos

Cortasetos eléctrico

Noves tecnologies

Plenos por internet
Pleno del Ayuntamiento

El nuevo curso político en el 
Ayuntamiento de Picanya 

se abre con una novedad tec
nológica. A partir del Pleno del 
6 de octubre de 2011, todas las 
sesiones se publicarán de forma 
íntegra a través de PicanyaTV. De 
esta manera, cualquier persona 
interesada podrá ver los Plenos 
y consultarlos en cualquier mo
mento a través del espacio web 
municipal www.picanya.org 
Máxima transparencia
La emisión en directo queda, 
de momento, aparcada por su 
muy elevado coste y se opta por 
una vía que garantiza la máxima 
transparencia y el mejor acceso 
de la ciudadanía a lo discutido y 
acordado en cada Pleno munici
pal: la de la publicación íntegra, 
sin ningún tipo de omisión, de 
toda la sesión plenaria.    

i

Vídeo disponible a:

Una plana web 
més accessible 

per a totes i tots
Amb les darreres modifica
cions la plana web municipal 
de Picanya ha millorat la seua 
accessibilitat i su
pera els exigents 
test T.A.W. i W3C 
que garanteixen 
la usabilitat de 
tota la plana per 
part de la gran 
majoria d’usuaris d’internet, 
fins i  tot, per a aquells amb 
dificultats de tipus tècnic, físic 
o d’experiència en l’ús de les 
noves tecnologies.

El taller de lactancia de 
Picanya reanuda su ac

tividad. Se trata de un espacio 
abierto donde las mamás se re
unen de forma periódica junto 
a sus bebés para disfrutar de 
la experiencia de amamantar. 
Es un lugar donde compartir 
dudas, problemas, soluciones, 
aprender técnicas y recursos. 
Otro de los objetivos del taller 
es informar acerca de las ven
tajas de la lactancia materna a 
las embarazadas.
Formación
Este año en el taller se organi
zarán charlas sobre la crianza 
de los hijos y las hijas, talleres 
de portabebés, primeros auxi

lios, sesiones de masajes para 
bebés y también muchas otras 
actividades. 
Al frente del grupo y como 
coordinadora del taller está 
Graciela, asesora de lactancia 
materna de la asociación ama
manta, que además cuenta con 
la colaboracion y asesoramien
to de la matrona del Centro de 
Salud.
Horario 
Este taller de lactancia se re
úne todos los jueves de cinco 
y media a siete y media de la 
tarde en la primera planta del 
Centro de Salud de Picanya y 
está abierto a la participación 
de cualquier mujer interesada.

Obertes

Es limitarà el 
trànsit de  

vehicles i, de 
forma molt 

clara, la  
preferència 

serà per a les 
persones.

Ya hace tiempo que en el cuidado de nuestros 
jardines se están llevando a cabo diferentes 

experiencias que buscan convinar los mejores resul
tados con la máximo respeto al medio ambiente y el 
entorno.
Endoterapia
La endoterapia consiste en inyectar en el arbol el 
producto fitosanitario para eliminar las plagas. Con 
este sistema, se evitan las molestias para los vecinos 
de las fumigaciones, la contaminación innecesaria, 
mayor persistencia del producto, etc.
Insectos beneficiosos
Desde el año pasado se están realizando tratamien
tos biológicos con la suelta selectiva de insectos que 
se alimentan de otros insectos perjudiciales para el 
arbolado. De esta manera se evita reducir de mane
ra muy sensible el uso de plagicidas.
Nuevas maquinarias
Los cortasetos tradicionales de motor a gasolina han 
sido sustituidos por cortasetos eléctricos que gene
ran menos de la mitad de contaminación acustica 
que el de motor de explosión y no emiten ningún 
tipo de gas evitando la contaminación por CO2.
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Esports

Reconeixements per als  
millors esportistes

Vora el 7% de la població 
s’inscriu als programes esportius

El passat mes de juliol, 
l’Ajuntament de Picanya 

va atorgar els premis locals en 
reconeixement als esportistes 
i entitats esportives més des
tacats de la temporada.
En esport de base, un dels guar
dons va ser per al Club Picanya 
Bàsquet, que enguany ha guan
yat el campionat provincial dels 
Jocs Esportius a la categoria 
infantil femení i ha aconseguit 
amb l’equip sènior masculí el 
subcampionat al Trofeu Federa
ció. En futbol, el premi va ser per 
a l’equip querubí del CD Juventut 
Picanya, que enguany ha quedat 
campió a la seua categoria.
En judo, va ser guardonat el 
Club Bushido Picanya, pels dos 

campionats provincials, per a 
Raul Torrijos i Roberto Franco, 
en categoria Benjamí i Cadet, i 
un campionat autonòmic, per a 
Ana Valentín, en categoria Aleví, 
a més de més de dos subcam
pionats provincials per a Andrea 
Sanchez i José Antonio Segovia 
i un dos subcampionats autonò
mics per a Paula Garcia i Rober
to Franco. Compartint aquest 
guardó, l’Escola Esportiva Mu
nicipal de Judo, que enguany 
ha aconseguit un campionat 
provincial a la categoria benjamí 
per a Adrián Senent.
En karate, Tania Navarro, va re
bre el guardó en reconeixement 
pel seu tercer lloc al Campionat 
d’Espanya Interestils.

En esport d’adults, el Club de 
Futbol Sebas-l’Horta va rebre 
el reconeixement per la seua 
excel·lent temporada dins la 
competició d’ACUDE, ja que en
guany ha ascendit a la primera 
divisió de la competició.
Un altre guardonat va ser Car
los Borja, qui va participar com 
a membre de la selecció espan
yola al Campionat d’Europa de 
Raid a Cavall, quedant en ter
cera posició. També va rebre 
el guardó que reconeix la seua 
trajectòria com a esportista 
Toni Avilés, el qual ha parti
cipat amb la selecció valen
ciana al campionat d’Espanya 
d’Espeleologia, obtenint tres 
medalles de bronze.

Ja estan en marxa totes les 
activitats de la nova ofer

ta esportiva municipal per a la 
temporada 2011-2012. Amb una 
oferta que abasta des dels 3 anys 
fins a les persones majors han 
estat 697 les inscripcions trami
tades una xifra molt significativa 
per a una població com la nostra.

Acte de reconeixement als 
esportistes destacats 2010-2011

Classe de gimnàstica rítmica  
al Pavelló municipal

Bàsquet, espeleologia, futbol, judo i kàrate foren 
els esports on van destacar els esportistes del nostre poble

La oferta abasta des dels 3 anys fins a les persones majors

Mario Villarroya, segon per  
l’esquerra amb el seu equip

Naix el Club de  
Tennis Picanya
El mes d’octubre ha començat a 

funcionar un nou club espor
tiu al nostre poble, el Club de Tennis 
Picanya. Els objectius que es plante
gen des del seu inici és fomentar la pràctica d’aquest esport al poble. 
Per això, des del club inviten a tots els aficionats a acudir als entrena
ments que fan cada dimarts i dijous de huit a deu de la nit al Polies
portiu Municipal de Picanya. En un primer moment, pensen organitzar 
competicions amistoses entre els membres del club i amb altres clubs. 
En un futur no molt llunyà, l’objectiu és federar el club i poder partici
par a competicions oficials, tant com a club com a nivell individual.

Un nadador picanyer, subcampió 
d’Europa en salvament i socorrisme
El nadador Mario Villarroya és un picanyer que ha participat 

aquest mes de setembre al Campionat Europeu de Salvament i 
Socorrisme. En aquesta modalitat de natació, el Club Esportiu Sirenas 
de Catarroja, on nada Mario, va aconseguir entrar a totes les finals. A la 
modalitat de relleus 4x25 amb arrossegament de maniquí van aconse
guir el subcampionat d’Europa i van batre el rècord d’Espanya en dues 
ocasions, la primera durant la classificació i la segona durant la final.

L’Associació Tai-txi anima a tot el 
poble a practicar aquest esport
Un grup d’aficionats al tai-txi ha decidit crear una associació 

per a fomentar la pràctica d’aquest esport. L’Associació Tai-
txi Picanya es reuneix tots els dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 hores 
al col·legi Baladre. Allí practiquen el seu esport favorit una quinzena 
de persones en dos grups. L’associació està oberta a tot el poble, així 
que animen a tots a passar una vesprada pel col·legi Baladre per tal de 
conèixer aquesta activitat física.

Vídeo disponible a:
xiq

uirit
me

fu
bol s

ala

es
ca

cs

judo

multies
port

g. 
rít

mica
pati

natg
e

ten
is

ball
 m

oder
n

66 61

40 43

30

29

18
28 2830

Inscripcions activitats de menuts

g. 
man

ten
im

en
t

ioga

tai
xi

g. 
co

rre
cto

ra
GAC i b

atu
ka

ae
rò

bic

50 52

27 25 26
12

Inscripcions activitats d’adults

Inscripcions activitats persones majors

Inscripcions totals
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Més persones majors
Molt destacable ha estat l’aug
ment de la participació de les per
sones majors amb una inscripció 
clarament superior a la d’altres 
anys i és que, poc a poc, l’afició 
a la pràctica esportiva creix entre 
els nostres majors com a sinònim 
de salut i qualitat de vida.   
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