
DE CASA EN CASA
PER IÒD IC LOCAL DE P I CANYA - I I È POCA , ANY XV I , NÚM. 95 , OCTUBRE -NOVEMBRE ‘08

www.a jun tamen t . p i c anya .o rg/de ca saen ca sa

En determinats aspectes com ara
la seguretat ciutadana o, com en
el cas que ens ocupa, la neteja
de carrers, places i jardins, resul-
ta molt difícil aconseguir un ele-
vat grau de satisfacció ciutadana.
La raó és ben sezilla, és suficient
l’actuació incívica d’uns pocs per
a tirar per terra el treball realitzat.
Per molt que s’agrane diàriment,
que s’instal·len papereres, conte-
nidors, etc. els carrers no estaran
nets sense un mínim de civisme
per part de totes i tots.
Evolució del servei
L’any 1997 l’Ajuntament de Pican-
ya contractà l’empresa SAV per a
la neteja viària i de jardins. Tres
persones, a peu, agranaven car-
rers i places i dos més s’encar-
regaven dels jardins. L’any 1999
aparegué al nostre municipi la pri-
mera agranadora mecànica que,
junt a 4 persones, es dedicaven
durant sis dies a la neteja viària i
de jardins. Durant 2001 el servei
fou ampliat amb dos persones
més i augmentà el nombre d’ho-
res dedicades. Al 2003 una perso-
na més es dedicava a la neteja de

la nostra població. Durant 2007 es
va substituir l’anterior agranadora
mecànica per una més moderna i
dedicada exclussivament a la ne-
teja de Picanya. A més s’incor-
poraren els aparells que expulsen
aire i que permetien completar la
neteja de l’agranadora mecànica
tot i accedint a la part de baix del
cotxes o als racons on els raspalls
de la màquina no hi arribaven. El
servei s’incrementà a més, en els
mesos de caiguda de les fullles
dels arbres.
Finalment, al 2008, s’han afegit
al servei dos nous treballadors
que, amb una dedicació de mitja
jornada, reforcen la plantilla dedi-
cada de forma exclusiva. A més
un altra agranadora mecànica
s’ha afegit a mitja jornada a aque-
lla que ja teniem amb dedicació
exclussiva.
Entre l’any 1997 i l’any 2008 el
pressupost destinat per l’Ajunta-
ment de Picanya a neteja viària i
de jardins s’ha multiplicat per
cinc en el que ha suposat una
aposta molt decidida per un
poble més net.

Compromís ciutadà
Però tot aquest esforç resultarà
inútil si es mantenen hàbits com
llençar papers, envolcalls, bor-
ses, burilles, etc. a terra sense
més mirament o abandonar a les
voreres i jardins els excrements
dels gossos. Resulta desolador
comprovar com un jardí que
queda net després del pas dels
equips de neteja pot estar ple de
brutícia poques hores després
pel “píc-nic” de menjar ràpid
d’un grupet d’incívics. És molt
trist que la irresponsabilitat
d’uns pocs “mine” d’excre-
ments les voreres per on tots
caminem.
Per molt de pressupost que es
puga destinar, per molt de per-
sonal que es puga contractar, en
la neteja dels nostres carrers és
perfectament certa aquella dita
popular que diu “no és més net
qui més neteja, sinò aquell que
no embruta” i aquest és el com-
promís que tota la ciutadania del
nostre poble hem d’assumir per
tal d’aconseguir una Picanya
com tots la volem: més neta.

Totes i tots volem un
poble més net

Treballs de neteja viària

Durant els darrers deu anys l’Ajuntament ha
multiplicat per cinc el pressupost destinat a la

neteja viària i de jardins

Evolució del personal i mitjans mecànics destinats per anys

Evolució del pressupost municipal destinat a neteja viària
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Mirant Picanya

En record
dels difunts

El passat dissabte 1 de no-
vembre i en coincidència amb
el dia de Tots Sants l’Ajunta-
ment de Picanya va voler
sumar-se a l’homenatge que,
tradicionalment, retren les fa-
mílies als seus difunts en
aquest dia tan assenyalat on
flors i plors plenen els solitaris
cementeris.
Així, des del consistori es va
encomanar a una floristeria
local la decoració de la creu de
l’entrada al cementeri amb
unes flors i una cinta on podia
llegir-se: “El poble de Picanya
als homes i dones que ens han
deixat”, una frase que pretenia
resumir un sentiment d’home-
natge col·lectiu a unes perso-
nes que, malauradament, ja no
estan entre nosaltres.
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(re)Acciones ante la crisis
De la noche a la mañana. Un día en el telediario nos hablaban del
récord de ventas de todoterrenos en España y, pocos meses des-
pués, se habla de récord de despidos de trabajadores y trabajado-
ras en la industria automovilística. Nadie sabe donde han ido los
ingentes beneficios de las empresas multinacionales en los últi-
mos años. Las astronómicas cuentas de resultados de los bancos,
presentadas hace prácticamente nada, no han impedido que estas
entidades ahora necesiten el apoyo de los gobiernos para prose-
guir su actividad. No entendemos nada.
Administración local
Se calcula que de los servicios prestados por las administraciones
locales, más de un 30% no les corresponden. Los ayuntamientos,
como administraciones más cercanas a la ciudadanía tratan, con
sus limitados recursos, de dar solución a problemas que corres-
ponden a otras administraciones pero que éstas no asumen. Esta
realidad se convina además con el hecho de que en el reparto de
los recursos públicos los ayuntamientos sólo alcanzan el 13% del
presupuesto a distribuir. En otros paises tan descentralizados
como el nuestro, el montante destinado a los ayuntamientos
alcanza cifras del 25 o el 30% del total del presupuesto público. La
crisis sólo ha venido a provocar lluvia sobre un terreno ya muy
mojado y los ayuntamientos se ven en la tesitura de tener que
reducir gastos (o aumentar ingresos vía impuestos) ante una ciu-
dadanía que se vuelve hacia ellos en busca de soluciones ante su
propia, y difícil, situación.
En Picanya
El Ajuntament de Picanya
no es una excepción en la
difícil situación de la admi-
nistración municipal, con un
catálogo de servicios exten-
so (es difícil encontrar a
algún picanyero o picanyera
que no haya formado parte
de algún programa munici-
pal en materia de cultura,
deportes, educación, servi-
cios sociales...) y un entor-
no urbano cuidado y de cali-
dad es fácil pensar en el
volumen de la factura a
final de mes.
La fórmula planteada en los
nuevos presupuestos de
2009 opta por el manteni-
miento de los servicios y
programas que afectan
directamente a las perso-
nas, a las actividades ciuda-
danas y los servicios públi-
cos, sin desmantelar ningu-
na de estas posibilidades
aunque intentando reducir presupuestos en aquellas partidas don-
de sea posible (fiestas, compras...). También se plantea el aplaza-
miento de nuevas inversiones en equipamiento asegurando, eso
sí, la finalización de las obras en marcha.
No “trasladar” la crisis
Además el Ajuntament de Picanya ha decidido no aplicar incre-
mento alguno en determinados impuestos como son vehículos,
plusvalías, tasas, la mayoría de precios públicos... o aplicar subidas
muy ligeras (como máximo cercanas al IPC) a otros gravámenes.
Muy destacable es el caso del IBI, cuya revisión al alza por el
incremento del valor de mercado de las viviendas ha sido “amorti-
guada” por la reducción del tipo aplicado por nuestro consistorio
que ha pasado del 0’90% al 0’80% por primera vez en 20 años.
Otras de las medidas tomadas han sido la congelación de sala-
rios de los cargos políticos (Alcalde, asistencia a plenos de con-
cejales y concejalas...) que, en este próximo 2009, no tendrán
aumento alguno.
La decisión del pleno municipal ha sido intentar no “trasladar” a la
ciudadanía los problemas financieros municipales. “Trasladarlos”
no, hacerlos visibles, sí, porque ya es hora de entender que los
ayuntamientos merecen otro modelo de financiación.

televisió local per internet
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“Pueblo del mes”
Picanya recibió el 26 de noviembre esta distinción de la Generalitat
Valenciana por su esfuerzo en pro de la donación de sangre
E l pasado miércoles 26 de
noviembre el salón de sesio-
nes del edificio consistorial
fue el escenario en el que la
Conselleria de Sanidad, de la
que depende el Centro de
Transfusión de la Comunidad
Valenciana, quiso reconocer
la solidaridad y el compromi-
so de nuestro municipio en
materia de donaciones de
sangre.

Esfuerzo solidario
Hasta 41 vecinos y vecinas
de nuestra localidad recibie-
ron una especial distinción
por haber donado su sangre
en más de 25 ocasiones.
También fueron galardonadas
Pepita Valero, Mª José Pla-
nells Valero y Teresa Barberà
por su especial vinculación,
trabajo y esfuerzo para favo-
recer las donaciones en nues-

tro municipio y la empresa
Transportes Zamorano que
facilita sus instalaciones para
que sus trabajadores y traba-
jadores puedan donar sangre.
Así mismo, la Conselleria de
Sanidad quiso reconocer la
colaboración del Ayunta-
miento, la Policía Local y el
Centro de Salud de Picanya
que también recibieron una
distinción.

Personas galardonadas

Reportatge disponible a:
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El hermanamiento
va sobre ruedas

Como prueba de la vigencia del hermanamiento podemos destacar la
organización, por parte del club ciclista Picanya, de la IV Marcha de la
Fraternidad. Un nuevo encuentro entre los cicilista picanyeros y los de
Panazol que tuvo lugar en agosto pasado.
Viella fue, esta vez, el punto de encuentro y hasta esta población nues-
tros deportistas llegaron en tan solo tres etapas (dos de ellas por enci-
ma de los 200 kilómetros). Una vez en la población catalana picanyeros
y franceses compartieron tres días de convivencia y harmonía en los
que no faltaron las excursiones y el tradicional intercambio de regalos e
incluso, el día 23, se agotaron las últimas fuerzas en el asalto a la mítica
cima del Col de Menté y sus temibles 9 kilómetros y medio al 9% de
desnivel.
De nuevo en casa los ciclistas picanyeros ya están pensando en la orga-
nización de la V marcha para, de nuevo, volver a encontrarse con su
buenos amigos de Panazol. Una prueba más de que el conocimiento
mútuo, el intercambio de experiencias, de aficiones... enriquece a los
pueblos y acerca culturas.

Nuevo impulso
El recién elegido equipo de gobierno

del Ayuntamiento de Panazol visitó Picanya
Entre los días 25 al 29 de octubre, tuvimos entre nosotros una
delegación de Panazol, compuesta por su nuevo Alcalde, Jean-
Paul Duret, y diferentes concejales, recientemente elegidos, ade-
más de un grupo de técnicos del Ayuntamiento de Panazol todos
ellos acompañados por representantes de la Asociación de Her-
manamiento.
Venían a conocer Picanya, nuestra manera de trabajar, instalacio-
nes culturales y deportivas, a recorrer las calles, parques, jardines
y especialmente a preparar nuevos encuentros entre los dos
pueblos.
Durante estos días los representantes de Panazol mantuvieron
reuniones, y recorrieron las diferentes dependencias municipales,
observando el trabajo que se estaba realizando y preguntando
todo aquello que les llamaba la atención.
Hay que destacar el interés de una de las personas de la delega-
ción que solicitó una de las bicis de las que dispone el Ajuntament
para recorrer el carril bici y hacerse una idea para poder “traspor-
tarla” a Panazol.
Un encuentro en la Alquería de Moret cerró una visita que ha de
servir para dar un nuevo impulso al programa de hermanamiento.
Relevo en la asociación de hermanamiento
Podemos también comentar el hecho de que la asociación de her-
manamiento ha renovado cargos y finalmente M Victòria Navarro
sucede a Manolo Dasí al frente de la entidad.
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Reunión de las corporaciones de Picanya y Panazol

El club ciclista Picanya en el Col de Menté
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y deben ser respetados”
Chema López, vecino de Picanya y director de la asociación
herpetológica valenciana (SO.HE.VA.), nos habla de su labor
¿Qué es la asociación SO.HE.VA?
Es la Sociedad Herpetológica
Valenciana que es una asociación
que tiene 27 años. Y nació a partir
de una serie de amantes de los
reptiles y anfibios que constituye-
ron este grupo que además fue el
primero de España.
¿Qué es realmente a lo que se
dedica esta asociación? ¿Qué acti-
vidades hacéis?
Las actividades que realizamos
nosotros tienen realmente dos
vertientes, la vertiente de la con-
servación de las especies, y por
otro lado la vertiente de enseñar a
la gente cómo mantenerlas, por-
que está claro que a la gente le
gusta tener animales, eso ha
pasado toda la vida, y hay perso-
nas a las que les gustan los gatos
y hay personas que prefieren los
lagartos; y mientras en las tiendas
de animales haya a disposición
del público lagartos pues la perso-
na que lo adquiera debe saber cui-
darlo, en vista de esto nosotros lo
que organizamos son cursos para
que esas personas que quieran
mantener esos reptiles o anfibios
en cautividad pues sepan cómo
hacerlo. Luego por otro lado
hemos colaborado con la Generali-
tat en programas de reintroduc-
ción, y con nuestra ayuda hemos
recuperado ciertas especies que
estaban en peligro de extinción
aquí, aunque no fuera. Participa-
mos también como una entidad
que informa en ferias de venta de
animales e intentamos contactar
con tiendas que venden este tipo
de animales para que cuando lo
hagan aporten la información
necesaria a los compradores en el
cuidado de esos animales. Tene-
mos también un teléfono de aten-
ción y estamos abiertos a todas
las posibilidades.
Háblame de la jornada de activida-
des que vais a hacer en Picanya.
Como ya te he dicho nosotros
somos una asociación que intenta
tener la vertiente de conservación
y la vertiente de terrariofilia, creo
que esas dos cosas no pueden ir
separadas y que prohibir por prohi-
bir es absurdo. Siguiendo esta filo-
sofía hemos invitado a varias per-
sonas; a una serie de veterinarios
con mucho peso en el mundo aca-
démico, y el objetivo es que ven-
gan a aprender veterinarios tanto
en proceso de formación como
licenciados. Hemos ideado tres
ponencias en las que esos veteri-
narios aprendan ciertos aspectos
que no son comunes en su pra-
xis. Hemos dedicado otro bloque
a la conservación, invitando gente
de la Conselleria e invitando tam-
bién al responsable del centro de
recuperación de anfibios y reptiles
de Cataluña que es también un
veterinario bastante importante.
Hemos invitado también a Merce-
des Laso que es la responsable
del convenio CITES en España del
SOIVRE que depende del ministe-
rio de industria y comercio, por-
que el CITES aunque es un conve-
nio de protección de la naturaleza

también es un convenio comercial
que lo que regula es el tráfico y
comercio de especies protegidas,
así que vendrá un poco a hablar
cómo está la legislación. Viene
gente de toda España, y están
involucradas muchas personas.
¿Hasta dónde llega el límite del
término mascota? ¿Cuál es la con-
cepción de la gente?
Es una cosa que hemos hablado
muchas veces, nosotros pensa-
mos que nadie que tenga un reptil
puede pensar que tiene una mas-
cota, y al igual te digo que nadie
que tenga un hámster puede pen-
sar eso. Pensamos que una mas-
cota es un animal que tiene cierta
empatía contigo, que te quiere.
Una persona que tiene un reptil, lo
que quiere es tener un trocito de
naturaleza donde estudie todo el
proceso tanto de alimentación,

reproducción de esas especies, si
no, no es un verdadero aficionado.
Hay una gran diferencia entre una
persona que se compra un coco-
drilo para pasearlo por la calle, y
una persona como la que he dicho
antes, que tiene interés en todo
ese proceso, en esa especie en sí.
¿Crees que se tiene predisposi-
ción para aprender a cuidarlos?
No, en la mayoría de los casos
lamento decir que no. La mayoría
de las tiendas de animales tienen
concepto muy equivocado, es
decir, tienen sus perros, sus gatos
y una zona pequeña , casi siempre
muy mal acondicionada, donde
tienen cuatro reptiles; la gente se
suele encaprichar de un reptil
barato que se llevan a casa y que
luego no saben cuidar, ya que es
simplemente fruto de un capricho,
una pertenencia más, y además
como esas tiendas que ponen a
disposición del público estos ani-
males no deparan mucho en
poner al alcance información para
cuidar este tipo de animales , sal-
vo excepciones contadas claro,
pues esos animales duran cuatro
días en las casas de los compra-
dores inexpertos en esta materia.
Y en cuanto al abandono de ani-
males ¿qué tienes que decir?
Pues que las personas se cansan
de un perro, se cansan de un gato
y se cansan de una serpiente, en
definitiva, de cualquier animal, eso
está claro y no lo podemos evitar;
y cuantas más especies haya suel-
tas, más insensatos. Claro, cuan-

do una persona se cansa de un
animal lo suelta, y no es cons-
ciente del grado de peligrosidad
que ello conlleva; tenemos el
ejemplo de la tortuga de Florida,
de la cual se ha vendido un núme-
ro elevado, y luego mucha gente
se ha cansado de ellas y las ha
soltado en el río, y ahora, estas
tortugas están desplazando a las
tortugas autóctonas, evidente-
mente hay un problema y hay ver-
daderas plagas, y por supuesto
tenemos que intentar que eso no
ocurra.
Una última pregunta, respecto a la
protección de los animales ¿crees
que la gente se mueve por ello y
se interesa por la protección de
los animales?
Realmente sí, y creo que tienen
efecto, y hay ciertos parajes que
se han salvado gracias a la presión

ecologista. Si hablamos de este
tema, de la protección de anima-
les, hay tres vertientes muy cla-
ras, por un lado tendríamos la eco-
logista de base, es decir gente
que está muy concienciada con
los animales, que piensa que
siempre tienen que ser libres, se
tienen que preservar sus hábitats
y no se tiene que tocar absoluta-
mente nada, son en definitiva aso-
ciaciones que hacen mucho ruido
y lo hacen muy bien; luego diga-
mos que hay una serie de asocia-
ciones que llamaremos interme-
dias que es donde estamos noso-
tros, SO.HE.VA. ; nosotros pensa-
mos que se tienen que mantener
todos esos lugares y hay que
hacer todo lo que se pueda por
ellos pero también pensamos
que no podemos evitar que exista
el tráfico de animales, por tanto el
objetivo es intentar que la gente
los tenga en condiciones, y que
por descontado no se toquen los
medios naturales, se realizan por
supuesto campañas de reinser-
ción de animales; y luego por últi-
mo están las asociaciones anima-
listas que no tienen nada que ver
con las anteriores y que reparan
tan sólo en el bienestar de los ani-
males sin tener en cuenta
muchos aspectos clave. Por tanto,
como ves, sí que hay un gran
colectivo de personas implicadas
en la protección de los animales
ya sea de un modo más viable o
no, con una filosofía u otra.

Tere Juan Tato

Chema López

www.soheva.org
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El premi Enric Valor
plena de cultura el
nostre poble

Avantguarda
artística a la porta
de casa

L’acte de lliurament del 28é
Premi de Narrativa Juvenil
Enric Valor, al que enguany
han optat 26 obres, se cele-
brarà el proper 13 de desem-
bre. L’acte de lliurament
estarà amenitzat pels inter-
vals musicals de Dani Miquel
el Cantacançons. Aquest serà
l’acte central d’una setmana i
mitja en què l’activitat cultural
serà molt intensa.
Els actes organitzats al vol-
tant del Premi Enric Valor
començaran dijous 4 de de-
sembre, amb la inauguració
de l’exposició de Miquel
Mollà. La Sala Municipal
d’Exposicions acollirà algunes
de les millors obres d’aquest
il·lustrador. L’exposició ro-

mandrà oberta fins el 15 de
desembre.
Dimecres 10, de matí, l’autora
guanyadora de la 27ena edició
del Premi Enric Valor, Lourdes
Boïgues, oferirà una xerrada
per als alumnes de l’IES Enric
Valor i l’Escola Gavina al Cen-
tre Cultural. Eixa mateixa ves-
prada, Boïgues es traslladarà
a la Casa de la Cultura, on par-
larà amb l’alumnat de l’Escola
d’Adults.
Diumenge 14 de desembre, el
Centre Cultural acollirà un
espectacle de teatre multimè-
dia per a xiquets i grans a
càrrec de la companyia Fanàtik
Visual. El Camí de Washali.

Teatre i música
per a tota la família

El Centre Cultural de Picanya
ofereix per aquest Nadal una
programació teatral i musical
per a tota la família. La prime-
ra proposta serà l’obra teatral
multimèdia El camí de Wasa-
hali, de Fanàtik Visual i la com-
panyia d3N3. Aquesta obra,
que combina l’actuació de
personatges reals amb uns
altres animats mitjançant
l’ordinador, se representarà el
14 de desembre dins de la
programació d’actes organit-
zats al voltant del lliurament
del Premi de Narrativa Juvenil
Enric Valor.
Dissabte 27 de desembre un
grup de solistes de l’orques-
tra de València i l’actriu i pre-
sentadora de televisió Maribel
Casany, ens oferiran La volta
al Món en 80 melodies. Es
tracta d’un espectacle que
combina música i narració per
a conèixer la cultura musical i
les històries més curioses de
països com ara la Xina, els Es-
tats Units, Anglaterra, Itàlia,
Alemanya, Àustria, Rússia,

l’Iran, Argentina, Cuba, Ghana i
l’Egipte. Tot açò acompanyats
per la música de compositors
tan coneguts com Rossini,
Strauss, Ennio Morricone o
Rimski Korsakov.
Dissabte 3 de gener de 2009,
Combinats Teatre presenta
Tris, Tras, Trus!! Una història
de sentits. Tris, Tras i Trus són
els tres germans Trapella que
contaran cinc històries relacio-
nades amb els cinc sentits: la
vista, l’olfacte, el tacte, l’oïda i
el gust. Històries divertides de
personatges sense sentit i de
sentits amb humor.
Visita dels Reis Mags
Per a finalitzar les vacances de
Nadal, Ses Majestats els Reis
Mags de l’Orient visitaran els
xiquets i les xiquetes de Pi-
canya. Per tal de rebre’ls com
cal, se’ls ha preparat una gran
festa al Pavelló Esportiu Muni-
cipal. Aquesta festa se cele-
brarà la vesprada del 5 de
gener i a ells estan convidats
tots els xiquets i xiquetes del
nostre poble.

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:

El passat 27 d’octubre, el jurat
del concurs TotArt es va reunir
i va seleccionar els artistes que
han guanyat en cadascuna de
les dues categories del con-
curs, individual i col·lectiva. Els
artistes seleccionats a la moda-
litat col·lectiva han estat Enri-
que Sena, Toni Cárdenas, Paula

Bonet i Nuria Ferriol. Els tre-
balls d’aquests artistes s’expo-
saran a Picanya el proper mes
de gener.
Per a la modalitat individual, el
jurat ha triat la proposta pictòri-
ca de Jalid Melloul i Fernando
García, que s’exposarà a Pican-
ya al mes de febrer de 2009.

TotArt ‘08 ja té
guanyadors
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Reportatge disponible a:

Tris, tras, trus, una història de sentits

El projecte d’art i mediació social
Intracity, campanya desenvolupa-
da per la Xarxa Joves.net, exposa
a Picanya, entre el 4 i el 14 de
desembre, els treballs dels artis-
tes seleccionats per a aquesta
edició.
Enguany, les propostes
artístiques seleccio-
nades han estat set, i
totes elles ben interes-
sants. Per exemple
Iago Eireos presenta
BlackBox 300, que con-
sisteix de càpsules que
porten dins una càmera
fotogràfica d’un sol ús
amb informació sobre la
proposta i instruccions per a tor-
nar-la al seu lloc d’origen una
vegada fetes les fotos.
Avís d’ocasió, de Pablo Ángel
Lugo Martínez consisteix a penjar
pancartes per les façanes amb
anuncis i ofertes molt cridaneres
i sorprenents.
Una altra proposta ben origi-
nal és la de Daniel Reyes
León, Trenta-cinc lletres que
desapareixen. Aquestes lle-
tres de gran mida, realitza-

des en gel, representen alfa-
bets que han desaparegut o
estan a punt de desaparèixer
com a conseqüència de l’em-
pobriment del llenguatge.
Gemma Ventura i Laura Sergio

presenten Can Feliç, una
reivindicació de la tran-
quil·la vida als pobles,
on les relacions entre
les persones són més
naturals i senzilles que
a les grans ciutats.
Paloma Rueda presen-
ta Intraclasse, com una
iniciativa per a unir i
tendir ponts entre les

diferents poblacions que
participen a Intracity. S’ha cre-
at un blog on es pengen foto-
grafies de les exposicions als
diferents pobles i la seua re-
percussió en la premsa i entre
els joves. A Picanya, els alum-
nes de l’IES Enric Valor partici-
paran a Intraclasse.
Aquestes són algunes de les pro-
postes artístiques que prendran
els carrers de Picanya. Una for-
ma d’art que busca la interacció
amb l’espectador i l’entorn urbà.

El Realenc celebra
els seus 25 anys

El Grup de Danses Realenc
celebra enguany el seu vint-
i-cinqué aniversari. Amb mo-
tiu d’aquesta especial fita,
l’Ajuntament, dins la col·lec-
ció Pont Vell, ha editat un lli-
bre que arreplega la història
d’aquest grup de folklore
local. La presentació del lli-
bre tindrà lloc el proper 12
de desembre, al Centre Cul-
tural de Picanya. Al mateix
temps que es presenta el lli-
bre, es presentarà també
una gravació musical en for-
mat de disc compacte que
arreplega tot el repertori
musical del grup. Per a la
gravació d’aquest disc, la
gent de Realenc ha comptat
amb la col·laboració de la
Rondalla Faitanar.

Festival solidari
per Nadal

Com en anys anteriors, el grup
local de Caritas ha organitzat
una nova edició del festival
solidari. La intenció d’aquesta
activitat no és un altra que
aconseguir recaptar fons que
permetan a Caritas mantindre
les seues activitas solidàries i
d’ajut a aquelles en persones
en situacions més difícils.
El dissabte 20 de desembre, a
les 20.00h, la parròquia acollirà
l’actuació del Cor infantil de la
Unió Musical i del Cor parro-
quial. Al dia següent, seran el

Grup de tabal i dolçaina, la
Rondalla Faitanar, l’Escoleta
municipal de danses tradicio-
nals, el grup de danses Ca-
rrasca, el grup de danses Rea-
lenc i el grup de Ballet els que
actuaran a les 18.00h al Cen-
tre Cultural. Finalment, la
Unió Musical clourà aquest
cicle d’actuacions amb un
concert a les 18.00h al Centre
Cultural.



Informació a l’abast
de totes i tots

Després d’un procés selectiu que ha
valorat diferents aspectes, Laura Sán-
chez Cabrero, una alumna de l’IES Enric
Valor, serà la corresponsal juvenil que
servirà d’enllaç entre els joves i l’Ajun-
tament. Es tracta d’una figura informati-
va que haurà de servir de canal d’infor-
mació entre els alumnes de l’Institut i el
Servei de Joventut. La principal tasca de
la nova corresponsal juvenil és fer arribar
la informació de totes les activitats i
ofertes lúdiques, formatives i d’oci que
les institucions posen a l’abast dels jo-
ves per tal de garantir la màxima difussió
de la informació i per tant les màximes

possibilitats de participació a tot
l’alumnat del centre.
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El passat 24 de novembre els
representants del Consell de
Xiquets i Xiquetes van iniciar
una campanya de col·laboració
amb la Policia Local per a la
regulació del trànsit a la porta
de les escoles. L’objectiu d’a-
questa iniciativa és millorar la
seguretat a l’entrada i a l’eixida
de les escoles mitjançant la
conscienciació de xiquets i de
xiquetes en l’ús dels passos de
vianants (tot i aplicant els conei-
xements adquirits als cursos
d’educació vial impartits per la
mateixa Policia Local) i sensibi-
litzar els pares i les mares de la
necessitat de respectar les nor-
mes i intentar evitar aparcar en
doble fila (o triple) a la porta de

les escoles amb el perill que
això suposa per als nostres
escolars.
Fullets informatius
Aquesta campanya tindrà con-
tinuitat amb la distribució
d’uns fullets informatius amb
consells tant per als conduc-
tors i conductores com per als
vianants. Aquests fullets insis-
tiran en la necessitat de reduir
l’abusiu ús de vehicles que a
hores d’ara observem a la por-
ta de les escoles on són cen-
tenars els vehicles que trac-
ten d’arribar fins a la mateixa
porta de l’escola amb manio-
bres que fan de l’entrada a les
escoles un moment especial-
ment perillós.

Altres iniciatives
A més d’aquesta iniciativa en
matèria de trànsit el Consell té
previst dur a terme també
altres activitats com ara estu-
diar els entrebancs arquitectò-
nics que troben en el municipi i
les dificultats d’anar a peu o
amb bici a l’escola tot i posant
“multes morals” als vehicles
que impedeixen el pas. Es con-
tinuarà amb la campanya per a
sensibilitzar els propietaris de
gossos en la necessitat d’arre-
plegar excrements i també es-
tà prevista una nova reunió
amb l’Alcalde per a traslladar-li
tant les preguntes com les pro-
postes del Consell de Xiquets i
Xiquetes.

L’IES protesta
contra la Conselleria

Les darreres setmanes, tant l’alumnat, com el pro-
fessorat i equip direcitiu de l’IES Enric Valor s’ha
mobilitzat per a protestar contra la norma de la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valencia-
na que pretén la impartició de l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania amb una fòrmu-
la de doble professorat que faria que allò que
un explica en valencià o castellà siga traduït
per l’altre a l’anglés. Un despropòsit que ha
colmat la paciència de la comunitat educativa
valenciana farta de veure com la Generalitat
menysprea l’educacio pública o, com aquest cas,
la utilitza per a la burla. Tancaments, concentracions,
manifestacions... tracten d’aturar aquest nou des-
propòsit en el que els grans perjudicats són els nos-
tres joves, l’educació dels quals, hauria de ser prio-
ritària per la Generalitat Valenciana. Lamentablement
no és així des de fa ja, molt de temps.

Xiquets i xiquetes regulen el trànsit a l’entrada de l’escola
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Reportatge disponible a:

Per un trànsit més tranquil
Els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes van
col·laborar amb la Policia Local en la regulació del trànsit

CP Ausiàs March

CP Baladre
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25 anys en valencià
El 21 de novembre se celebrà a les nostres escoles els 25 anys
des de l’aprovació, per unanimitat de les Corts Valencianes, de
la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià (LUEV). La lectura d’un
manifest, la confecció de pancartes, i menjar un pastís d’aniver-
sari van permetre recordar una data ben significativa al nostre
país. Una data que significava l’inici d’un camí de recuperació
de la nostra llengua, un camí, que en aquests 25 anys ha estat
ple d’entrebancs i amenaces que no han permés que el valencià
poguera assolir la posició d’equiparació efectiva amb el castellà
perquè no s’ha aconseguit la generalització del seu ús més
enllà de l’àmbit educatiu, l’únic en el que els esforços de mes-
tres, de pares i de mares, d’alumnat i de determinades adminis-
tracions locals, han permet la supervivència de la nostra llen-
gua, arraconada en tota la resta d’àmbits socials.

+ 3R’s = - CO2

La fórmula per a frenar el canvi climàtic
Aquest mes de novembre, la Sala d’Exposicions ha acollit una exposi-
ció mediambiental sobre els residus. El títol d’aquesta exposició,
+3R’s = -Co2, pren la forma d’una fórmula matemàtica per tal de
remarcar que la millor manera de frenar l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle i el canvi climàtic és la reducció, la reutilització i el reciclatge
dels residus. La exposició ha mostrat al visitant els diferents tipus de
residus, la problemàtica ambiental que generen i quina és la manera
en què es reciclen.
La mostra ha estat coordinada per El Cuc, col·lectiu que porta anys
treballant a Picanya en el camp del reciclatge i la reutilització. Ells han
organitzat visites guiades per la’exposició perquè els visitants tingue-
ren una visió més profunda del problema que causen els residus.

ITV per a ciclomotors
Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana (Policia Local)
es vol recalcar el fet que tots els ciclomotors de
més de tres anys estan obligats per llei de pas-
sar la primera inspecció periòdica (ITV) en el
termini comprés entre el 21 de setembre del
2008 i el 21 del gener de 2009.
A partir d’eixa data l’obligació s’extendrà
a tots els ciclomotors, com ara el cas
dels cotxes, en el moment de supe-
rar els 3 anys d’antiguetat. La fre-
qüència de renovació d’anquesta
inspecció a partir de la primera és de
dos anys.
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Els Premis Empresarials
es consoliden

L’Associació Empresarial de Pi-
canya (AEPi) amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Picanya orga-
nitzà la segona edició dels Pre-
mis Empresarials. Una iniciativa
que, cada dos anys, pretén re-
conèixer i valorar l’esforç i la
capacitat de les empreses pican-
yeres des de diferents vessants.
L’objectiu d’aquesta convocatò-
ria és servir d’estímul del teixit
empresaril del nostre municipi.
Premiats
El premi per “la trajectòria social i
empresarial” fou per a Transpor-
tes Buytrago. Aquest guardó va
voler reconèixer la tasca i el com-
promís social d’aquesta empresa.
El reconeixement a la “millor ges-
tió empresarial” s’atorgà a Hom-
max Sistemas SA. Una empresa
de capital valencià que centra la
seua activitat en la distribució
d’aplicacions i productes electrò-
niques de seguretat. El premi es
justifica en la seua cultura empre-
sarial, en el seu esforç d’equip i

en el compromís dels socis en-
vers la seua responsabilitat social
i empresarial.
Diteco SA, fou l’empresa distingi-
da amb el premi a la “sucessió
empresarial” un assumpte sem-
pre delicat en la vida d’un negoci i
que en Diteco ha rebut un tracta-
ment exemplar. Amparo Alegría
(34 anys) i Cristina Alegría (36
anys) són la quarta generació que
està al capdavant d’una empresa
que, en aquest moment, dóna
treball a vint persones i distrbuix
un catàleg de més de 10.000
referències en el món de la llan-
terneria i les instal·lacions.
Per les seues mans han passat
els caps de molts picanyers i
picanyeres. Lourdes Zamorano
fou reconeguda amb el premi
“dona emprenedora” pels seus
24 anys de professió i la seua par-
ticular espenta i manera d’enten-
dre un negoci, el de la perruque-
ria, on sempre ha apostat per la
innovació i la qualitat del servei.

Una altra dona, Inma Canós, reco-
llí el premi “jove empresària” per
la seua trajectòria al capdavant
d’Inforcopy, un negoci de copiste-
ria i papereria que ella mateixa va
posar en marxa de forma indivi-
dual amb tan sols 26 anys.
El premi a la “qualitat del comerç
tradicional” fou per a la Joieria
Sant Vicent. Un negoci que ben
prompte arribarà als 15 anys
d’història i que fonamenta el seu
èxit en la professionalitat, el res-
pecte al client i la constància.
Finalment, Mecalux, fou l’em-
presa guardonada amb el premi a
les “noves tecnologies” atorgat
per “El Boletín”, revista d’empre-
ses i finances. Mecalux és una
empresa puntera en el mercat del
magatzenatge, un sector en el
què és líder nacional i en què se
situa en la tercera possició del
rànking mundial. La renovada i efi-
caç plana web de l’empresa ha
estat un dels elements que els ha
permés optar a aquest guardó.

El passat 24 d’octubre tingué lloc el sopar de lliurament
de la 2a edició dels Premis Empresarials de Picanya
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Formació ocupacional
D’agost a desembre de 2008, 20 persones aturades
han participat en dos Tallers de Formació i Inserció
Professsional (TFIL) de les especialitats d’Auxiliar
d’Infermeria en Geriatria i de Pintura Mural. Aquests
cursos han estat organitzats per l’Agència de Desen-
volupament Local i subvencionats per la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació i pel Fons Social
Europeu, i gestionats pel SERVEF.
L’última fase dels tallers, ha inclós pràctiques no labo-
rals a diferents empreses del sector de l’atenció a
persones majors, així com del sector de la pintura
decorativa que han permés a l’alumnat completar
la seua capacitació professional.
Des d’ací volem donar les gràcies a totes
les empreses col·laboradores en les
pràctiques.

Reportatge disponible a:

Premiats i premiades en la 2a edició dels Premis AEPi

Una flor per cada
víctima

Diferents actes commemoren el
dia internacional contra la violència de gènere

El passat 25 de novembre la porta de l’Ajuntament acollí una con-
centració de repulsa. Des que ha començat l’any han estat dese-
nes les dones mortes a mans de les seues parelles o ex-parelles,
una lacra social davant la qual no podem tancar els ulls. Com cada
any, des de l’Ajuntament i en col·laboració amb diferents entitats
locals s’ha volgut cridar l’atenció sobre aquesta cruda realitat i

amb aquest motiu s’organitzaren diferents
xerrades de sensibilització i un emotiu acte
on, amb l’ofrena d’una flor, es recordà, una
per una a totes les víctimes de la violència
masclista a tot l’estat espanyol en
aquest any 2008 què
ara acaba.

Pràctiques professionals

Tots els serveis
a la butxaca

Durant les darreres dècades l’Ajuntament ha
ampliat de forma exponencial el nombre de
serveis. Als més o menys “tradicionals” com
ara neteja, seguretat, urbanisme... s’han
anant sumant d’altres: eduació d’adults, acti-
vitats esportives, oferta cultural, tallers for-
matius... Sempre en consonància amb allò
que la societat anava demanant o, fins i tot,
un pas per davant. El resultat de tot allò és un
ventall de serveis que van des de l’atenció
més personalitzada i fins i tot domiciliària als
programes de participació més massiva.

Tot un seguit d’oportunitats a l’abast de la nostra ciutadania que han
de ser conegudes per totes i tots per tal de què puguen ser fruïdes
per totes i tots en igualtat de condicions.
Sota aquest esperit, l’Ajuntament de Picanya ha publicat el seu primer
catàleg integral de serveis, un catàleg que és, al mateix temps, infor-
mació i compromís. D’una banda, informació, com a garantia de possi-
bilitat d’accés, com a garantia de què totes i tots estem en les matei-
xes condicions a l’hora de sol·licitar o participar d’aquests serveis.
D’altra banda, compromís, compromís de servei públic de qualitat, sen-
se amagar res, amb una administració oberta i propera a la ciutadania.
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tipo impositivo del IBI
El Ayuntamiento de Picanya ha decidido rebajar el tipo impositivo
del 0.90% al 0.80% para que la cuota a pagar en el próximo año
2009 esté entorno al 5% más de media de lo que se está pagan-
do en este 2008 y determinar así un incremento cercano al IPC.
De esta manera el Ayuntamiento ha querido evitar que se trasla-
dara a la ciudadanía un ascenso mayor dado que por parte del
Centro de Gestión Catastral dependiente del Ministerio de
Hacienda se ha realizado la revisión catastral de nuestro municipio
y los valores se han incrementado por el aumento del valor de
mercado de los inmuebles.
Pago fraccionado
Además, la Corporación Municipal ha decidido que, en el próximo
año, el pago del impuesto sobre naturaleza urbana tendrá dos perio-
dos de recaudación (del 1/06 al 3/07 y del 1/10 al 30/11) con lo que
el pago se fraccionará en dos partes y resultará más fácil de asumir.

600 euros en un dia
L’Associació de Comerç del nostre poble ha
posat en marxa la campanya de Nadal.
Enguany a més de les estreles a les façanes i
l’estores rojes, es presenta com a novetat el
sorteig de 600 euros, que la persona guanya-
dora, podrà gastar en els comerços associats
del poble. El premi s’haurà de gastar íntegra-
ment en un dia en els comerços adherits a la
campanya. L’organització posarà a l’abast de la
persona premiada, un cotxe que la traslladarà
als establiments participants per a realitzar les
seues compres.
En el sorteig, podran participar totes aquelles
persones que realitzen compres als comerços
de Picanya, des del dia 17 de novembre fins el
21 de desembre de 2008.
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El “picudo rojo” afecta ja a
quaranta de les nostres palmeres

Rehabilitació del centre històric
El projecte està a hores d’ara pendent
de la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament prepara un pla de
rehabilitació integral del centre
històric de la població. El projec-
te contempla diferents models
d’actuació: la reurbanització i
rehabilitacions completa, junt a la
peatonalització de determinats
carrers; la millora de carrers i la
millora de l’escena urbana.
El que es pretén és recuperar
espai per al veïnat, ampliar les
voreres en molts carrers i dei-
xar uns altres per a ús exclusiu
dels vianants. Dins d’aquest pla
de rehabilitació està prevista la
rehabilitació dels edificis pú-
blics ubicats a les zones d’ac-
tuació, així com la concessió de
subvencions per a la rehabilita-
ció i recuperació d’edificis de
caràcter privat.
L’àrea afectada per aquest ambi-
ciós pla de rehabilitació abasta la
Plaça del País Valencià, la Plaça
Major, la Plaça de l’Església, els
carrers Colón, Sant Josep, Sol,
Almassereta, Sant Joan Baptista,
Virgen del Carmen, Torrent, Sant

Francesc, Senyera, Sant Vicent i
el barri del Pilar.
El pla està dissenyat per a ser
executat en quatre fases que
s’allargaran durant quatre anys.
Així, l’inici de la recuperació del
centre històric de Picanya co-
mençarà amb la rehabilitació
completa del carrer Colón, la
remodelació de la Plaça del País
Valencià i l’inici de la rehabilitació
parcial de la Plaça Major.
A la Plaça del País Valencià es cre-
arà un espai de convivència per al
veïnat de Picanya, amb la peatona-
lització completa de la plaça. El
mobiliari urbà, la il·luminació i la
creació de zones enjardinades ser-
viran d’instruments per a la crea-
ció d’aquest espai públic. El
mateix projecte d’intervenció s’ha
dissenyat per a la Plaça Major i el
carrer de l’Església.
Al carrer Colón, s’ampliaran les
voreres per a guanyar espai per
als veïns i el nou mobiliari urbà. Es
crearan també noves zones enjar-
dinades.

La segona fase del pla de rehabili-
tació se centrarà en els carrers
Major, Sant Joan Baptista, Torrent
i Sant Francesc. També se restau-
rarà l’edifici de l’antic Centre de
Salut.
L’edifici de la Casa de la Cultura
serà restaurat en la tercera fase
d’actuació. També per a eixe
moment, es realitzaran els tre-
balls de millora als carrer Senyera
i Sant Vicent, així com al carrer
Virgen del Carmen.
Finalment, es realitzarà la millora
urbana als barris del Carme i del
Pilar.
Subvencions
Els veïns i veïnes d’edificis de les
zones d’actuació podran sol·licitar
subvencions per a la rehabilitació
de les seues cases. Es tracta
d’evitar el deteriorament que aca-
ba en moltes ocasions amb la
demolició d’edificis d’interès
històric o arquitectònic que poden
ser substituïts per uns altres que
trenquen amb les línies del con-
junt tradicional.
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C/ Sant Josep

Sense incidents
Les millores al clavegueram evitaren els

problemes per les fortes pluges
El passat mes d’octubre ha estat un dels més plujosos de les darreres
dècades. L’Agència Estatal de Meteorologia ha qualificat el mes
d’octubre com a molt humit. A la conca mediterrània es van replegar
una mitjana de 102,1 litres per metre quadrat un 199% per dalt de la
mitjana de les precipitacions de la darrera dècada. A la comarca de
l’Horta, el dia de major intensitat de pluja fou el 9 d’octubre.
A Picanya, les precipitacions arribaren als 97’6 litres per metre quadrat.
Malgrat la intensitat de les pluges, no es van registrar problemes
d’inundacions al poble més ellà de fets aïllats provocats bàsicament per
l’estat de desaigües de finques particulars. Les obres de modernització
de la xarxa de clavegueram realitzades als darrers anys van facilitar
l’evacuació de l’aigua caiguda.
Tradicionalment, les pluges torrencials provocaven problemes
d’inundacions a les zones est i oest del poble. D’una banda als carrers
situats al voltant de la rotonda dels vents i els situats entre l’IES Enric
Valor i el barranc. La xarxa de clavegueram d’aquesta zona ha estat
ampliada per poder millorar l’evacuació de l’aigua de pluja. També
s’han ampliat els embornals, que ara evacuen una major quantitat
d’aigua de la calçada.
A la zona oest, s’ha construït un nou col·lector que arreplega les aigües
de l’Avinguda de l’Horta i els carrers Hospitalaris, Jaume I i San Juan
Bautista. Aquest col·lector es va construir amb una capacitat de 110
litres per metre quadrat i hora. A més a més, es va ampliar els diàme-
tres de les canonades de tota aquesta zona. Aquest nou col·lector ha
permès també que el col·lector del carrer Colón, on abans desaiguaven
tots aquests carrers, tinga una menor afluència d’aigües pluvials.

Noves voreres per a molts
dels nostres carrers

L’Ajuntament de Picanya ha posat en marxa un pla de millora de les
voreres d’una part important de la població. El que es farà es substi-
tuir per complet les voreres a aquelles zones que estan en mal
estat. En l’actualitat, algunes zones presenten voreres en què el
ferm ha cedit i es irregular o a les quals falten peces del paviment.
Fins ara s’han realitzat obres de millora de voreres a les zones que
estaven en pitjor estat. El que es farà ara és una reurbanització inte-
gral de les voreres. Les obres s’estan realitzant gradualment, per tal
d’anar avançant de manera uniforme i acabar cada tram. El que
s’està fent ara és la reconstrucció completa de les voreres, la substi-
tució dels bordells i l’anivellació del paviment. Aquestes obres no
afectaran als serveis d’electricitat ni aigua, cosa que fa que l’impacte
sobre els veïns siga mínim i que les obres avancen a major velocitat.
Aquest pla ha estat distribuït en tres sectors d’actuació. El sector
1 abasta els carrers Torrent, Vicente Serrador, Verge de Montse-
rrat, Sant Pascual, José Martí Ros i Bonavista. El sector 2, Doctor
Herrero, Bonavista, Poeta Miguel Hernández, Cardenal Cisneros i
Pio XII. Finalment, el sector 3 comprén els carrers Santa Maria del
Puig, Sant Antoni Abad, Lluís Vives, Sant Vicent, Tenor Salvador
Alejos i Marqués del Túria.

El barranc durant el passat mes d’octubre

Recentment ha arribat a Picanya
una plaga de “picudo rojo”, una
espècie d’escarabat procedent de
l’Egipte i que ataca les palmeres.
El focus principal de la infecció
prové de Picassent, però a Pican-
ya ja s’han detectat quaranta
exemplars de palmera infectades.
El “picudo rojo” ataca especial-
ment les espècies canariensis i
dactilífera i l’eficàcia dels tracta-
ments curatius és, de moment,
limitada. El “picudo rojo” diposita
els ous sobre la palmera i després
les larves excaven unes profun-
des galeries. Quan la plaga es
manifesta l’arbre és molt difícil de
recuperar, ja que al seu interior el
tronc està molt perforat i arribar
fins a la base de les galeries, on
estan les larves, és molt compli-
cat. A més a més, les ferides als
troncs no cicatritzen i poden tren-
car-se.
Per això, és recomanable emprar
tractaments fitosanitaris preven-
tius. Des de l’Ajuntament de

Picanya ja s’estan tractant de
manera preventiva les palmeres
dels parcs i jardins del poble i
s’han instal·lat a les de major
mida un sistema de tubs que per-
met arribar fins a l’últim racó de
manera més fàcil. No obstant
això, s’anima els propietaris de
palmeres a prendre mesures pre-
ventives. A més a més, la Conse-
lleria d’Agricultura, tot i atenent a
que a la nostra Comunitat ja han
estat milers les palmeres
afectades, ha habili-
tat un telèfon, el
630041522, per
a notificar els
casos de
contagi de
“picudo rojo”.
Després, es posen
en contacte amb el
propietari de la palme-
ra per tal de retirar-la i
destruir-la de manera
totalment gratuïta. A més a més,
se’ls informa sobre els procedi-

ments per a sol·licitar indemnitza-
cions per la pèrdua dels arbres.
El Rhynchophorus ferrugineus o
“picudo rojo”, és un escarabat
procedent de l’Egipte que va arri-
bar a Europa dins una partida de
palmeres que no va passar la qua-
rantena. El fet que ací no té cap
depredador ha afavorit la seua
ràpida expansió. De moment se
l’està combatent amb tracta-
ments químics que no han resul-
tat especialment efectius.
Per a més informació: Agència

de l’Agricultor (Alqueria de
Moret) tel. 961
295 400. Correu-e:
ada@picanya.org

Obres de remodelació de les voreres



Amb un pavelló municipal on no va quedar ni un seient lliure el
club Picanya Bàsquet va presentar, un per un, els més de 200
membres d’aquesta agrupació esportiva per a aquesta tempora-
da 2008-2009. Amb un total de 14 equips els taronja han acon-
seguit enllestir equips a totes les categories del bàsquet valen-
cià i afronten una temporada en la que disputaran més de 200
partits per tota la nostra geografia.
20 aniversari
A més, en aquesta temporada el club picanyer arriba als 20 anys
de vida. En 1989 un grup de joves van encetar l’aventura de cre-
ar un club de bàsquet (aleshores un sol equip) en un poble com
el nostre en on mai abans aquest esport s’havia practicat de for-
ma organitzada i en què, en aquells moments, sols una pista, la
del CP Ausiàs March, disposava de llum artificial per als entrena-
ments. Molt ha canviat aquesta situació i ara, vint anys més tard
el pavelló esportiu acull, cada cap de setmana i entre les 9 del
matí de dissabte i la vesprada del diumenge, un extraordinari
ambient de bàsquet. Per molts anys!
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José Luis Suarez amb Arias i la Copa

Imatge de la presentació del club

Reportatge disponible a:

La Copa del Rei visita Picanya
El passat 7 de novembre, la penya valencianista Che que canya de
Picanya va organitzar una festa de germanor amb la comunitat
argentina que viu al poble. Aquesta festa va començar de vespra-
da, amb activitats per als més menuts. Després, es va preparar un
sopar típicament argentí, amb una torrada de carn i choripan. Tam-
bé va haver-hi postres i dolços argentins.
Aquesta festa es va organitzar tot coincidint amb la visita de la
Copa del Rei 2008, que va guanyar el València C. F. El trofeu va
estar a la seu de la penya al llarg de tota la vesprada i van ser

molts els aficionats i curiosos que van poder veure de
prop la Copa i no van perdre la ocasió de fer-
se una foto amb ella. Després del sopar, un

grup de música i una parella de ball
van amenitzar la vetlada amb una selecció dels

millors tangos arribats des de l’altra banda de l’Atlàntic.
La idea de fer una festa de germanor va sorgir de la col·labo-

ració al Rastre Solidari entre els membres de la penya valencia-
nista i alguns argentins que viuen a Picanya. Aquesta col·laboració
inicial ha esdevingut en autèn-
tica amistat per a compartir
una passió en comú: el futbol.

20 anys i... encara
en edat de crèixer!

El passat 7 de novembre el Picanya Bàsquet
presentà la major plantilla de la
història de l’esport picanyer
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Reportatge disponible a: www.picanyabasquet.net

La 16a Quarta i Mitja
batrà rècords
El proper 21 de desembre es disputarà la 16ena edició de la
Quarta i Mitja Marató Picanya-Paiporta. En aquesta edició, el
pes de l’organització recau sobre el Club d’Atletisme Picanya.
Per a aquesta edició s’ha decidit situar l’eixida i l’arribada al
mateix punt, al carrer Senyera, junt a l’IES Enric Valor. Aques-
ta decisió s’ha pres per a facilitar que els participants puguen
aprofitar l’amplària de l’avinguda Generalitat Valenciana per
als seus exercicis de calfament, a més de concentrar tota la
logística i organització de la prova en un únic punt.
Enguany s’espera tornar a batre un rècord de participació,
amb uns 2.000 atletes entre la quarta i la mitja. I és que la
Quarta i Mitja Marató ha esdevingut una de les proves més
apreciades pels aficionats a l’atletisme, ja que es disputa per
un circuit molt pla i agradable de córrer i, per la seua data de
celebració, és ideal per a aquells que preparen la Marató de
València.
El Club d’Atletisme Picanya compta per a organitzar la pro-
va amb la col·laboració del Club d’Atletisme Paiporta. Tam-
bé es compta amb la col·laboració dels ajuntaments de les
dues poblacions, així com de Protecció Civil, Guàrdia Civil i
Creu Roja. A més, com ja és tradicional, també hi col·la-
boren els nombrosos voluntaris que contribueixen a asse-
gurar tot el recorregut.
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Encontres escolars
El passat dissabte 22 de novembre centenars
de menuts i menudes plenaren les instal·la-
cions esportives municipals per a celebrar un
nou encontre escolar en què gimnastes, atle-
tes, judokes, futbolistes, tennistes i patina-
dors i patinadores messuraren les seues for-
ces i, per damunt de tot, compartiren unes
hores de diversió i esport.

Els veterans del futbol
picanyer s’unixen en un
mateix equip
Els dos equips de futbol de veterans que fins ara
jugaven a Picanya han decidit fusionar-se per tal
de sumar les seues forces. Així, a partir d’aques-
ta temporada els quasi trenta jugadors que
defensaven els colors de l’Atlético Picanya i els
Veterans Juventud Picanya, jugaran junts al Club
de Futbol Veterans de Picanya. Per a enguany,
l’objectiu és formar un equip competitiu i definir
un estil propi de joc. Deixen per a la propera
temporada els objectius esportius.

Club de Futbol Veterans de PicanyaGimnàstica rítmica
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Picanya torna a reunir els
millors criadors de canaris
El pont del 6 al 8 de desembre, Picanya torna a
acollir un dels concursos d’ornitologia més presti-
giosos del país. Es tracta del concurs de cant tim-
brat espanyol Vil·la de Picanya que organitza el
club local d’aquesta especialitat.
Per a poder participar en aquest concurs cal ser
invitat pel club organitzador. Es fa així per tal
d’evitar la massificació i mantindre l’alt nivell de
la competició.
Per a l’edició
d’enguany
s’han enviat
unes 130
invitacions
als millors
criadors de
canaris perquè
porten els seus
millors exemplars a la
competició.
S’espera que enguany la
xifra d’aus participants
estiga al voltant dels 500.

Petanca al Parc
de les Albízies
L’Associació de Petanca Parc de les Albízies
celebra el proper 12 de desembre el seu tradicio-
nal torneig d’hivern. Les partides començaran a
primera hora del matí a les pistes de petanca del
Parc de les Albízies.
Enguany en aquest torneig participen més de 20
jugadors, front als 15 que van participar l’any
passat. Açò demostra l’interés que aquest
esport desperta a Picanya.

Participació per pobles

Alaquàs 44
Torrent 68
Picanya 89

Albal 15
Alcàsser 16

Barri del Crist 17
Massanassa 51

Quart 8
Paiporta 11

Total 319 .

Reportatge disponible a:

www.penyavalencianista.org
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