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A l’estiu, Picanya és festa
Actes festius durant més de 25 dies en juliol i setembre 

Hi ha una dita popular que diu: “En
hivern i en estiu, a Picanya que bé
que es viu!”. Probablement aquest
mateix joc de paraules podrem tro-
bar-lo en altres pobles però el fet és
que, almenys a l’estiu, el calendari
de festes del nostre municipi invita a
no deixar de viure intensament ni un
sol dia.
El primer de juliol començaven ofi-
cialment les Festes Majors de Pica-
nya en honor a la Psma. Sang, des
d’eixe dia, i fins al diumenge 11 de
setembre sols l’estiu més dur (finals
de juliol i d’agost) han fet aturar els
actes festius al nostre poble.
Festes Majors
Obriren la porta de les celebracions
al començament de juliol i durant una
quinzena van omplir els nostres
carrers de música, pólvora, cinema,
esport, tallers, folklore... van destacar
especialment les festes de moros i
cristians amb una espectacular desfi-
lada on van participar milers de pican-
yers i picanyeres, bé com a especta-
dors o com a part de les “filaes”. 
En el terreny de les tradicions, les
festes van portar-nos una exhibició
de doma de cavalls, una exposició

sobre el forn de pa i fins i tot la
presència d’un grup de danses arri-
bat des de l’illa de Sardenya.
Grans moments vam viure amb la
“coetà” o l’actuació de Jarabe de
Palo , un concert que va sumar-se a
altres activitats musicals com ara
l’11è Picanya-Rock (que va omplir de
joves el parc Eurpa) o el recital con-
junt oferit per les bandes de Picanya i
Sant Marcel·lí.
En el terreny de l’esport podem ano-
menar el torneig de futbol-sala, el de
bàsquet 3 contra 3 que va tindre una
participació de quasi 300 jugadors i
jugadores o el tradicional gran premi
de ciclisme que, com sempre, va
comptar amb la presència dels
millors ciclistes de categoria “élit” de
la nostra Comunitat.
Sants de la Pedra
Barrejades en el temps van iniciar-se
les festes dels Sants de la Pedra,
cinc dies marcats pels actes en
honor als sants Abdó i Senent, i les
ben arrelades tradicions: “entrà de la
murta”, cavalcada, castell de focs,
processó... sense deixar de banda la
diversió en forma de sopars, de balls,
orquestres...

Mare de Déu de Montserrat
Era molt especial la data d’enguany
per a les clavariesses (actuals i pas-
sades): es complien 50 anys de la
coronació de la imatge i aquest ani-
versari pintava la festa amb un color
especial. Sols la pluja va aconseguir
alterar un programa d’actes variat i
ampli que va inciar-se el 2 de setem-
bre i va tindre el seu dia gran en la
festa del dia 8 quan la plaça de la
Constitució va acollir una missa
solemne on actuà la Coral de la Cate-
dral de València i l’orquestra dirigida
per Vicent Balaguer, veí de Picanya.
Sopars, orquestres, cavalcades i, fins
i tot, un concurs de disfresses van
tornar a traure als carres a un poble
com el nostre que estima la festa i la
valora com eixe moment de felicitat
compartida, d’emoció col·lectiva...
que també ens identifica com a
poble, eixe moment en el que veïns i
veïnes, majors, menuts, picanyers i
picanyeres “dels de sempre” o
aquells que acaben d’arribar poden
trobar-se al carrer i compartir una
música, una taula per sopar... i saber
que totes i tots són al seu poble, en
un poble on, a l’estiu, és festa.

Actuació de l’orquestra dirigida

per Vicent Balaguer

Picanya Rock Actuació de Jarabe de Palo

Cavalcada

“Passà del Quadret”

Festes de Moros i Cristians

GP P. Sang de ciclisme
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Mirant Picanya

Estimulació
primerenca

No hi ha imatge més tendra al
nostre municipi. En arribar el
mes de setembre, tornen a
començar, un any més  els cur-
sos d'estimulació primerenca
per als bebès, les mares i els
pares . És important recordar
que són reunions al Centre de
Salut per a millorar, i en ocasions
aprendre, la manera de gaudir
amb el nostre xiquet o xiqueta,
com relaxar-lo, com ajudar -lo a
gatejar, a seure, a riure.
És una manera diferent d'establir
una relació molt especial amb ell
o ella i es tracta de sessions
breus una vegada al mes. Per
això, hem volgut presentar-vos
un parell d’imatges de cursos
anteriors per tal de motivar-vos a
participar-hi.

Vivienda, cemento y calidad de vida
El acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido por la Constitu-
ción española. Sin embargo, la Carta Magna no obliga a la Administra-
ción a proporcionar la vivienda a la ciudadanía, la compra de una casa o
un piso está sometida a las reglas del mercado, llegando a depender del
precio del suelo, que se encarece progresivamente desde la periferia
hacia el centro de una gran ciudad. No hay reglamento o ley de ámbito
estatal o autonómico que regule el precio del suelo para construir vivien-
das, depende de la oferta y de la demanda, pero sobre todo de la espe-
culación inmobiliaria. Esta distorsión sobre el mercado ha provocado que
desde 1999 en España el precio medio del metro cuadrado de la vivien-
da haya crecido 5,2 veces por encima del salario medio, provocando un
crecimiento alarmante de la deuda familiar de un 154%. Las familias
españolas destinan entre un tercio y la mitad de su presupuesto al pago
de la vivienda. Las viviendas son cada vez más caras en España debido a
la presión especulativa de promotores y constructores y a una falta de
planificación urbanística de ámbito autonómico y metropolitano que
racionalice el crecimiento en las grandes ciudades y su periferia. Tam-
bién influye el sistema de créditos hipotecarios que es predominante-
mente variable en nuestro país, por lo que las modificaciones que realiza
el Banco Central Europeo afectan directamente el coste de los présta-
mos. Cada vez es más difícil el acceso de la juventud a una primera
vivienda. Los y las jóvenes y las personas inmigrantes son los sectores
de población más afectados, debido a un nivel de renta bajo y la incerti-
dumbre de los ingresos. De hecho, más del 40% de los parados españo-
les son jóvenes y éstos concentran la mitad de los contratos precarios.
Las medidas de acceso a las viviendas de protección oficial (VPO) lleva-
das a cabo por el Gobierno y la Generalitat desde principios de los años
90 no han impedido el encarecimiento de éstas. Unas medidas que se
han centrado en la concesión de subvenciones de intereses para la com-
pra y en estímulos fiscales. El pago de una VPO desgrava en la declara-
ción de hacienda. Tampoco ha impedido el crecimiento progresivo del
precio de las viviendas las políticas de ayuda para la adquisición de VPO
llevadas a cabo por algunos ayuntamientos. Estas medidas -junto a baja-
da de los tipos de interés bancario en los últimos años-, si bien han facili-
tado la adquisición de viviendas sociales por miles de personas no han
detenido el precio especulativo sobre la vivienda. El incremento de la
vivienda en el mercado español sigue imparable y supera ampliamente
al del resto de países de la Unión Europea (UE). España es el país de la
UE donde más ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años,
según constatan diversos informes europeos sobre mercado inmobilia-
rio, entre ellos el de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Según
datos publicados por el Ministerio de la Vivienda, entre junio de 2004 y
junio de 2005 el precio de las viviendas de renta libre de nueva construc-
ción se ha encarecido un 13,9% de la media, la vivienda usada se ha
revalorizado un 12,4% y las VPO han crecido un 7,1%. Esta situación se
complica mucho más en las grandes ciudades, como Valencia y su área
metropolitana. De las 52 ciudades españolas más pobladas Valencia ocu-
pa el puesto número 11 en cuanto al precio medio de un piso de 90
metros cuadrados. Dicho precio medio en Valencia es de 203.445 euros
(33,8 millones de antiguas pesetas). Un precio desorbitado marcado por
las "leyes del mercado" que afecta también a los municipios inmedia-
tamente colindantes a una gran ciudad, como es el caso de Picanya. Un
hecho que es mucho más visible en L'Horta si tenemos en cuenta que
esta comarca tiene el precio del suelo agrario más elevado de España.
Unos precios impuestos por agentes privados que especulan sobre el
valor del suelo y que han creado una "burbuja inmobiliaria" que nada
beneficia a las personas con rentas más bajas. En Valencia, por ejemplo,
el 25% de las viviendas están desocupadas. Además, la Comunidad
Valenciana es la tercera autonomía con más superficie de suelo urbaniza-
do, por detrás de Madrid y Baleares. Según el Instituto Nacional de Esta-
dística, el suelo urbanizado en la Comunidad Valenciana se ha incremen-
tado un 49,21% desde el año 1990 y el parque de viviendas ha crecido
en 800.000, y en el umbral de 2015 hay previsto construir otro millón de
nuevas viviendas. La legislación urbanística valenciana, la polémica
LRAU, ha facilitado el negocio del ladrillo. Y lo peor de todo es que el cre-
cimiento de la construcción se realiza en muchos municipios de una for-
ma desordenada e insostenible, sin dotación previa de servicios básicos
(colegios, centros de salud y zonas verdes) y con escasez de agua, sobre
todo en los municipios del litoral. Proyectos como Nou Manises y Nou
Mil·leni de Catarroja (está previsto construir en estos dos municipios
26.000 nuevas viviendas) no favorecen en nada la habitabilidad de las
ciudades. Cuando la ciudad supera los límites del urbanismo razonable
pierde calidad de vida. Desde el Ayuntamiento de Picanya se ha cuidado
en controlar el crecimiento de forma ordenada, sin aglomeraciones. La
diferencia no está en el precio de la vivienda (que es cara en todos los
sitios, y más cuando más cerca se está de una gran ciudad), sino en
saber planificar un desarrollo urbano municipal ordenado y sostenible,
con zonas verdes aceras amplias, zonas de aparcamiento delimitadas,
carril bici-peatonal, centros de enseñanza y de salud, instalaciones depor-
tivas y una red básica de servicios sociales. Un modelo de ciudad soste-
nible y verde, con calidad de vida urbana, que desde hace años está apli-
cando el Ayuntamiento de Picanya y que ha merecido el reconocimiento
de la Universidad Politécnica de Valencia. Un modelo de desarrollo que
marca diferencias con muchos otros municipios.

SISTEMES DE GESTIÓ DE RESIDUS A PICANYA 
Tipus sistema Matèria Usuari (1)

CONTENIDORS VERD ORGÀNIC Per a tots 
CONVENCIONAL

BLAU PAPER-CARTRÓ Veïnat
Comerços quan la quantitat no el col·lapsa

GROC ENVASOS LLEUGERS: Veïnat 
Plàstic, metall, break

VERD-IGLÚ ENVASOS DE VIDRE Veïnat 
Comerços/Bars/Restaurants/
Centres Públics

PORTA A PORTA (2) PAPER-CARTRÓ (3) Centres Públics
Comerços

ECOPARC (5) VOLUMINOSOS (4) VEÏNAT/Comerços/ Empreses
Paper -Cartró Veïnat

Comerç minorista a quantitats que col·lapsen els 
contenidors blaus de via pública

Vidre Pla Veïnat
Vidre Envasos Comerç Minorista
Fusta, Plàstic, Veïnat
Fluorescents, Piles
Oli de cuina,
Bateries, oli mineral 
Enderrocs Veïnat/ Serveis Municipals
Poda Veïnat/ Serveis Municipals
Electrodomèstics Veïnat/ Serveis post venda del Comerç minorista.

MAI ES DIPOSITARAN RESIDUS A LA VIA PÚBLICA NI A LA PORTA DE L'ECOPARC.

Una de les missions de l'ecoparc
és la recollida selectiva dels resi-
dus tòxics generats als domicilis
particulars: piles, fluorescents,
bateries i olis de motor resultants
de la substitució per l’usuari, pintu-
res, vernissos, dissolvents, halò-
gens, aerosols, coles, pegaments,
radiografies. Tots els residus peri-
llosos, així replegats, poden recu-
perar-se o eliminar-se de forma
correcta.
Des de fa ben poc, l'ecoparc
admet també residus d'oli de cui-
na gerenats en domicilis particu-
lars. L'oli vegetal, després d'un

tractament s'utilitza en la indústria
per a la fabricació de biodièsel,
nou combustible que està susti-
tuint el diesel d'origen fòssil amb
éxit, sobretot encara, en el trans-
port públic de ciutats.
És ben important fer ús d'aquesta
possibilitat, a causa dels proble-
mes que genera aquest oli a les
estacions depuradores quan l'abo-
quem al clavegueram. 
Per tant, replegarem a les nostres
cuines l'oli utilitzat en qualsevol
recipient i el durem a l'ecoparc, on
seguirem les instruccions de la
persona encarregada.

L'Ecoparc admet l’oli de cuina

Contenidor per a

oli domèstic

(1) Poden haver excepcions amb l’autori-
tzació prèvia dels Serveis Municipals.

(2) Freqüència setmanal.
(3) Per a fer-ne ús cal telefonar al 961

591 448 i demanar l’alta al servei.
(4) Cal telefonar al 961 591 448 i li indi-

caran el dia i lloc de recollida.
(5) Els objectes i matèries es traslladaran

fins a la instal·lació per mitjans propis.
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Daniel Almenar és una d’eixes
persones ben conegudes al nos-
tre municipi. Probablement ha
heredat de sa mare una determi-
nació i una voluntat ben especials
que poden donar-nos la clau de
per què va decidir-se per una
especialitat mèdica tan delicada
com l’oncologia. Llicenciat en
medicina en l’any 1974 i doctor
de la Universitat de València per
la Facultat de Farmàcia, actual-
metn és el Cap de la Unitat d’On-
cologia Mèdica de l’Hospital Uni-
versitari Dr. Peset de València.
La seua innegable capacitació pro-
fessional, amb vora 30 anys de
dedicació a l’oncologia, ens va ani-
mar a polsar la seua opinió sobre
l’anomenada malaltia del segle
XXI: el càncer. Una afecció que,
per la seua gravetat, immedia-
tament  provoca una enorme
inquietud i consternació.    
“La primera cosa que caldria aclarir
és que parlar de càncer és referir-
se a unes 200 o 300 malalties ben
diferenciades”. Amb aquesta pri-
mera afirmació Daniel intenta
situar-nos davant la complexitat del
problema i alertar-nos del perill de
la generalització.  “Podem tenir la
sensació que ara hi ha més casos
de càncer, però la realitat estadísti-
ca demostra que no és així, sobre-
tot si tenim en compte el que ha
augmentat l’esperança de vida”. I
és que sí que sembla clara la rela-
ció entre l’edat avançada i les pos-
sibilitats de patir alguna forma de
càncer “L’edat, com en altres
malalties, és sens dubte un fàctor
molt determinant”. Però també
n’hi ha d’altres: “El consum de
tabac. És molt evident en el cas
dels càncer de pulmó, gola, esò-
fag, estòmac i d’altres relacionats
amb el tabaquisme. El percentatge
de casos de càncer de pulmó ha
descendit entre els homens men-
tre ha pujat entre les dones; la raó
és ben evident: el consum de
tabac entre les dones ha ascendit
en els darrers anys mentre que ha
disminuit entre la població masculi-
na”. És més prudent  a l’hora d’as-
senyalar altres possibles causes:

“una alimentació amb un excessiu
consum de greix, alguns tòxics
industrials, factors hereditaris,
determinats virus...” i es mostra
en desacord amb certa rumologia
popular: “a dia d’avui, no hi ha cap
estudi mèdic que permeta relacio-
nar, amb certesa, l’ús de la telefo-
nia mòbil amb els casos de càncer.
Les ones que fa servir aquest tipus
de tecnologia no són res nou, són
les mateixes que fa servir la ràdio
tradicional  o la televisió i a hores
d’ara no s’ha demostrat que
puguen ser un factor desencade-
nant de la malaltia; però, tot i així,
la por és lliure...”.
Aclarits els factors de risc és hora
de parlar de prevenció “En certs
tipus de càncer, el de pell per
exemple, sembla que la població
ha interioritzat molt bé el consell
de tindre molta precaució a l’hora
de prendre el sól; ja sabeu: evitar
les hores de màxima insolació, fer
servir sempre crema protectora...
L’anomenada dieta mediterrània
sembla protegir de certs tipus de
càncer. També hi ha estudis que
aconsellen com previndre el
desenvolupament del càncer de
mama i de còlon”. Abordem el
tema de la detecció precoç. “És
fonamental, l’estadi de desenvolu-
pament en el que és detectada la
malaltia determina clarament les
possibilitats d’èxit a l’hora de la
curació“. Daniel Almenar parla,
amb l’orgull del treball ben fet, de
les campanyes de detecció precoç
dutes a terme des de la sanitat
pública: “El cas del càncer de coll
uterí és molt clar, la seua incidèn-
cia ha disminuït en els darrers anys
gràcies a la generalització de les
revisions ginecològiques. També
és molt efectiu el treball en el
camp del càncer de mama”. Un
exemple ben conegut per les
dones de Picanya, per les revisions
que es realitzen al Centre d’Espe-
cialitats de Torrent “Les mamogra-
fies sistemàtiques a les dones de
certa edat ha permés detectar
tumors en un estat molt inicial i en
el qual és fàcil la seua curació. De
fet és el diagnòstic precoç el que

ha fet augmentar el nombre de
casos de càncer de mama, però no
per existir-ne una major incidència,
sinó perquè es detecten ara
tumors que, d’altra manera, es
diagnosticarien en els propers
anys. Això permet localitzar tumors
molt menuts que poden ser trac-
tats de forma efectiva amb mèto-
des (cirugia conservadora, pasti-
lles...) menys mutilants i amb mol-
tes possibilitats d’èxit”. Per això
insisteix que “cal que totes les
dones acudisquen a Torrent en el
moment que les arribe la carta
amb la cita” I els homens? pregun-
tem “pense que ben prompte
aquestes campanyes es podran
extendre a colon i pròstata”.
Prevenció, detecció i per últim
curació. Han millorat les possibili-
tats del tractament? Actualment
es poden curar més del 50% dels
casos de càncer. Sovint es convi-
nen les tres modalitats bàsiques
de tractaments :cirugia, radiotera-
pia i quimioterapia. Han millorat
les tècniques de cirugia, cosa que
permet un postoperatori amb
mínimes complicacions. La radio -
teràpia també ha avançat i en els
darrers anys hem pogut utilitzar
medicaments nous (i combina-
cions) que obrin noves possibili-
tats de curació. Per últim les
investigacions sobre els meca-
nismes de desenvolupament dels
càncers condueixen a un nou plan-
tejament diagnòstic i a un tracta-
ment més personalitzat. No hem
d’oblidar que el tractament va diri-
git a la persona malalta en conjunt
i no sols al tumor.” Per què hem
vist darrerament casos de perso-
natges famosos que viatgen fins
als Estats Units per a tractar-se?
“Supose que per motius d’imatge
o pressió dels mitjans de comuni-
cació. No hi ha cap altra raó. L’on-
cologia a Espanya té un nivell
comparable al d’altres països euro-
peus o als EEUU. Els hospitals tre-
ballem en grups cooperatius tant a
nivell nacional com europeu. A la
Comunitat Valenciana els millors i
majors recursos estan als hospi-
tals públics.”

”Prevenció i detecció precoç
són les eines fonamentals
en la lluita contra el càncer”
Daniel Almenar és el Cap de la Unitat d’Oncologia
Mèdica de l’Hospital Universitari Dr. Peset 

Jornades europees de
patrimoni 

Els Horts de Tarongers formen part del recorregut
organitzat per a descobrir el patrimoni de l’Horta Sud
El passat dissabte 1 d’octubre un grup de més de 30 persones es va
reunir a la porta del cementeri en resposta a la convocatòria realitzada
pel Museu Comarcal en què, com a part de les jornades europees de
patrimoni, proposava una visita guiada a la zona dels Horts de Taron-
gers; un conjunt paisatgístic harmoniós i de gran bellesa on encara es
conserven en molt bon estat els edificis que la burgesia valenciana va
construir a principis del segle XIX com a nucli organitzatiu de l’explota-
ció agrària però també com a casa d’estiueig.
La direcció de la visita va estar a càrrec d’Adrià Besó, director del
Museu Comarcal “Josep Ferris”, gran coneixedor del patrimoni histò-
ric de la nostra comarca i, molt essecialment, gran estudiós del con-
junt format pels Horts de Tarongers.
En el recorregut es va poder accedir a l’interior de les explotacions agrà-
ries i rebre a peu de cada edifici una completa explicació de les caracte-
rístiques arquitectòniques, de la història, ... de cada edifici.
A la resta de la comarca espais i edificis emblemàtics com ara el Cas-
tell d’Alaquàs, la torre de Torrent, el Port de Catarroja... també han
estat objecte de visites durant aquestes jornades que, a nivell euro-
peu, intenten conscienciar-nos de la importància de defendre el poc
patrimoni que encara es conserva a les nostres terres com a eina fona-
mental per a comprendre la nostra història i arran d’ella la nostra identi-
tat com a poble.

La Biblioteca ofereix
accés gratuït a internet  

Diversos programes d’ofimàtica (processadors
de text, fulls de càlcul...) completen l’oferta 

Dos ordinadors a disposició del públic són la gran innovació
per a aquest nou curs a la Biblioteca Pública Municipal. 
D’aquesta manera les persones interessades a accedir a inter-
net (navegació, recerca d’informació, correu-electrònic...—
estan exclosos els programes de xat o tipus messenger—) o
en fer servir determinats programes ofimàtics podran sol·lici-
tar fer ús d’aquests nous serveis.
Les sessions d’útilització tindran una durada màxima de 45
minuts per a cada persona i necessitaran reserva prèvia (bé
directament o bé per telèfon) davant el personal del centre per
tal d’assegurar-se que els ordinadors no estaran ocupats.
La informació o el treball que hom desitge conservar es podran
gravar en disquet o CD (que hi ha d’aportar l’usuari/a) o imprimir.
Per a poder fer ús d’aquest nou servei caldrà ser soci/a de la
biblioteca (o presentar el DNI) i els menors de 12 anys hauran
d’anar acompanyats per alguna persona adulta. 

Daniel Almenar

Visita a l’Hort de Lis

Nous ordinadors amb accés a internet

Daniel Almenar
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Imatge d’una anterior edició del curs de cuina Toni Albà ens ofereix Audiència i-real
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Webs, perols i tambors
Un any més comença l’oferta de 
tallers formatius per a joves

La dansa del ventre és un dels
balls més sensuals i misterio-
sos de l'orient. Per a conèixer
tots els secrets que envolten
aquest ball hi ha un taller que
durarà des del 30 de setembre
fins al 4 de juny. Hi ha dos
nivells, el d'iniciació i el del per-
feccionament. també existeix
la possibilitat de matricular-se
només de manera trimestral.
Una altra proposta és el taller
danses del món, on en tres
sessions es poden aprendre un
grapat de danses interculturals.
Aquest taller s'impartirà els
dies 22, 23 i 29 d'octubre.
El djembe, l'instrument de per-
cussió africà més conegut,
també compta amb el seu
espai. La durada d'aquest taller

serà de l'1 d'octubre al 3 de
desembre. Hi ha dos nivells, un
bàsic i un altre de perfecciona-
ment.
La cuina vegetariana ha passat
de ser només menjar verdures a
convertir-se en una autèntica
delícia per al paladar. Durant huit
dissabtes, de l'1 d'octubre al 3
de desembre, un taller ensen-
yarà tot el necessari per a cuinar
de manera natural, tot adaptant-
se als productes d'estació.
Per a acabar amb l'oferta de
tallers, hi ha un curs de disseny
de pàgines web. De l'1 d'octu-
bre al 3 de desembre, es mos-
trarà la utilització de Dream-
weaver, un dels programes
més utilitzats per al disseny de
pàgines per a internet.

Rialles reals i reials
Quatre peces ben diferents obrin la 
nova temporada teatral al Centre Cultural 
La programació de teatre a
Picanya per a l'últim trimestre
de 2005 començarà amb la
representació, el proper 14
d'octubre, d'Audiencia i-real,
de la companyia de Toni Albà.
En aquest espectacle, el
monarca d'un estat imaginari
haurà de respondre a les pre-
guntes de tota la premsa
internacional, el públic, que
vol saber què hi ha de veritat
darrere de l'aparent vida de la
reialesa.
El diumenge 6 de novembre,
de vesprada, Combinats Tea-
tre presenta Julieta i Romeo,
el pessic de l'amor, una adap-
tació molt lliure del clàssic de
Shakespeare que mostra la
bogeria del primer amor.

El divendres 2 de desembre,
la companyia Teatro Meridio-
nal presenta Cloun Dei, una
sàtira sobre l'autoritat que
mostra a quatre monjos que
tracten d'interpretar i complir
les confuses ordres que
reben dels seus superiors.
Per a tancar l'any, la compa-
nyia de Sagunt, l'Hongaresa,
presenta al nostre poble el
seu últim espectacle: Il·lusio-
nistes. Aquesta obra, ben
singular, és una comèdia que
parla de les relaciones huma-
nes amb una barreja ben
especial del teatre (en el seu
format més convencional),
amb la música, la dansa i els
números de màgia i de pres-
tiritació.

“Si te’l passen...
passa”

Sota aquest lema la xarxa
JOVES.net posa en marxa
una campanya d'informació
per tal de prevenir el taba-
quisme i el consum de can-
nabis entre els joves a partir
dels 12 anys. L'objectiu d'a-
questa campanya és infor-
mar sobre els efectes que
aquestes substàncies tenen
sobre la salut. Aquesta cam-
panya fou presentada el 29
de setembre a Mislata.

El curs de balls de
saló enceta un
grup especialitzats
en balls llatins
Enguany torna el curs de
balls de saló. Les classes
estan organitzades en tres
nivells d'iniciació, un de per-
feccionament, un altre de
mitjà i un altre d’avançat.
Com a novetat per a
enguany, s'obri un grup
específic d'iniciació als balls
llatins, com ara el merengue,
la salsa o la bachata.
Aquests ritmes són els més
demandats, ja que els balls
llatins estan molt de moda.
El curs està organitzat en
tres trimestres i és possible
matricular-se per trimestres
solts, encara que és més
econòmica la inscripció per
al curs complet.

La nova Agenda
Jove està
dedicada als
"Joves Ciutadans"
La nova Agenda Jove de la
xarxa JOVES.net està
enguany dedicada als ciuta-
dans. "Joves ciutadans" és
el lema d'aquesta nova
agenda, que fomentarà els
valors ètics que fonamen-
ten la vida social. Es pretén
incitar als joves a l'activis-
me social, front a l'apatia
que impera en l'actualitat.
La nova Agenda Jove està a
disposició de tots els i les
joves de Picanya al Centre
d'Informació i Gestió de 
l’Ajuntament des del 14 de
setembre i fins esgotar
existències.

Suc de bona música
El Taronja Rock arriba a la seua
cinquena edició. El 21 d'octubre,
al carrer Taronja (origen del nom
del festival) actuaran els grups
Maryland, Bikini Billboard i Psi-
cho a Go Go, tres formacions
molt joves però amb moltes
ganes d’obrir-se pas en al difícil
panorama de la música rock. Els
dos primers grups tenen compo-
nents de Picanya i tots tres han
estat seleccionats al Circuit de
Música Jove 2005.
El concert començarà a les
22.30h i l'escenari estarà situat
junt al local d'assaig de rock.
L’accés és totalment gratuït i,
com cada any, la bona música, el
bon ambient i la diversió estan
garantits.

Barreja de música i seté art  
Així podem definir la nova programació de cinema al Centre Cultural. El
21 d'octubre, es podrà veure el documental de Fernando Trueba El
milagro de Candeal que compta amb la presència d'un bon grapat de
músics, com són Bebo Valdés, Carlinhos Brown...
I seguint amb la música com a inspiració per al cinema, el 20 de
novembre arriba Los chicos del coro, un dels últims èxits del cinema
europeu. El director Christophe Barratier ha situat l'acció de la seua
pel·lícula l'any 1949, quan en plena postguerra europea, es creen els
centres correccionals per a menors. En un d'aquests centres comença
a treballar com a vigilant un professor de música aturat que desaprova
els brutals mètodes del director del centre i descobreix que la música
exerceix una potent fascinació sobre aquells xics tan rebels.
Per a finalitzar l'any, Glup, una pel·lícula d'animació en tres dimensions
que va estar nominada per als Goya 2004 com a millor pel·lícula d'ani-
mació. Aquesta pel·lícula, que es projecta la vesprada del 4 de desem-
bre, conta la història d'una xiqueta que arriba accidentalment a un abo-
cador on acaben tots els objectes que llancem al fem. Allí, el malvat
Don Bater, ajudat pel forn incinerador, reina amb crueltat. Només Glup,
una gavardina detectiu, junt amb els seus amics, s'oposa al malvat.
L'arribada d'aquesta xiqueta canviarà la situació a l'abocador.
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Totes les sol·licituds per a educació infantil, primària i
secundària han estat ateses 

Més de 1.800 alumnes
comencen el nou curs

Durant aquest mes de setem-
bre els centres educatius
públics (més un de concertat)
de Picanya obrien les seus por-
tes per acollir un total de 1.810
alumnes a les seues aules.
Tots ells i totes elles han iniciat
amb normalitat el nou curs
escolar. 
Els cursos d'educació infantil
acullen 370 xiquets i xiquetes;
els de primària, 704; els de
secundària 736.
Totes les sol·licituds presenta-
des per a cicle infantil (no obli-

gatori), primària i secundària
s'han atés en la seua totalitat
de manera que cap alumne
s’ha quedat sense escolaritzar i
ha estat possible atendre la pri-
mera opció sol·licitida (escola i
línia lingüística) en més d’un
90% de les sol·licituds. És, per
tant mínim el percentatge de
sol·licituds que han hagut de
ser traslladades d’una escola a
una altra per tal d’equilibrar els
grups en un poble com el nos-
tre en el que les dues escoles
públiques, per la seua proximi-

tat, formen part d’una sola àrea
escolar.
La raó de l’èxit podem buscar-
la en el treball realitzat per la
comissió municipal d'escolarit-
zació que des de l'inici del pro-
cediment d'admissió de l'alum-
nat el mes de maig fins a
setembre ha treballat per tal de
que l'escolarització fóra realit-
zada amb les màximes garan-
ties d’equitat i amb la vista
posada a atendre, en la major
mesura possible, les sol·licitud
rebudes.

L’EPA obri curs amb més
de 30 opcions formatives 

El Centre de Formació de Persones Adultes de Picanya (EPA) ja ha
obert, a la Casa de la Cultura, el procés de matriculació per al proper
curs 2005/2006 un any més l’oferta és molt variada i abasta fins a 30
opcions diferents que van des dels tallers d’un caire més lúdic (boixets,
patchwork, cuina, pintura, esmalts, macramé...), altres més tècnics
(restauració de mobles, reflexologia podal, informàtica...) i una especial
atenció als idiomes amb cursos d’anglés, de francés, d’alemany, i de
castellà per a estrangers sense deixar de banda la formació reglada, la
preparació d’accés a la Universitat, etc. 
Hi destaca també l’oferta de cursos de valencià amb vuit grups ofertats
que van des del nivell oral/conversa fins al superior on es poden prepa-
rar les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

La nostra llar en valencià
L’àmbit domèstic, aquell més íntim en què ens rela-
cionem amb les persones més properes, consti-
tueix també una bona ocasió per a millorar i practi-
car la nostra llengua. En aquest sentit les oficines
de promoció del valencià vuit pobles del nostre país
han decidit editar un desplegable que presenta dife-
rents espais domèstics (el bany, la cuina...) on
podem veure objectes d’ús quotidià acompanyats
de la seua correcta nomenclatura en valencià. Més
de 160 termes que ens permetran millorar el nostre
lèxic i que podem trobar en aquest document que
ha estat dissenyat i il·lustrat des de l’Ajuntament
del nostre municipi.
Podeu demanar-ne exemplars al Centre de Forma-
ció de Persones Adultes (Casa de la Cultura).
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La informàtica tornarà a ser una de les activitats més demanades

Assaig de la

Unió Musical

Assaig de la

Unió Musical

Al CP Baladre les pisci-

nes han rebut el nou

alumnat d’infantil que,

d’aquesta manera, s’ha

divertit de valent els

primers dies d’escola

Beques per a ampliar
estudis de música 

L’empresa Fermax Sistemas, l’Ajuntament de
Picanya i la Unió Musical signen un conveni per

a la concessió de beques formatives 
Dia a dia, són més les empreses privades que entenen el seu tre-
ball més enllà de l’activitat econòmica i volen fer seu el compro-
mís amb els valors comuns de la nostra societat. En eixe sentit no
dubten a donar el seu suport a projectes destinats a afavorir
aspectes com la cultura, l’esport, l’educació... Un bon exemple el
trobem avui en el conveni signat per l’empresa Fermax Sistemas
(arrelada al polígon Alqueria de Moret de la nostra localitat), l’Ajun-
tament i la Unió Musical.
Aquest acord permetrà la concessió de sis beques formatives per
a estudiants de música d’entre 12 i 25 anys. L’objectiu d’aquests
ajuts és afavorir l’ampliació de la formació dels nostres músics
joves en centres especialitzats a nivell nacional o fins i tot interna-
cional i les quanties oferides són de cinc beques de 1.000 euros i
una de 3.000 euros.
Els criteris d’adjudicació seran el mèrit acadèmic, la qualitat i
interès artístic i tècnic del programa, el currículum vitae de la per-
sona aspirant, l’adequació dels estudis d'especialització, la situació
econòmica de la persona aspirant i l’edat de l'aspirant.
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds
(acompanyades de la documentació necessària) al Centre d’In-
formació i Gestió de l’Ajuntament de Picanya (on també podeu
sol·licitar major informació). El termini de presentació serà de 20
dies naturals a partir de la publicació del conveni al tauló d’anun-
cis del consistori.



Treballant de valent a l’ombra dels arbres de l’Avinguda Generalitat Valenciana

Formació laboral per a joves
La preparació rebuda els capacitarà com a gestors de magatzem

L’art de la paciència
El nostre poble va organitzar una Trobada Comarcal de Boixets  

Des del 25 de juliol l’Agència
de Desenvolupament Local en
col·laboració amb el SERVEF i
el Fons Social Europeu està
portant endavant un Taller de
Formació i Inserció Laboral
(TFIL) en l’especialitat de ges-
tor de magatzem.
L’objectiu d’aquest taller és
oferir una bona qualificació
professional que puga perme-
tre a l’alumnat desenvolupar
aquest treball d’una manera
adequada a les necessitats
demanades per l’actual mercat

laboral. L’èxit d’edicions ante-
riors, amb percentatges d’in-
serció laboral que ultrapassa el
90%, confirma l’acceptació
d’aquest tipus de capacitació
professional.
El curs està integrat per un
grup de 10 persones que,
majoritàriament, tenen entre
16 i 17 anys d’edat.
La formació inclou hores de
formació teòrica i pràctiques
amb maquinària específica
com ara carretons elevadors o
portapalets manuals.

Pràctiques en empreses
El curs té prevista una durada
de tres mesos i en la part
final d’aquest procés de
capacitació (durant els mesos
de novembre i de desembre
d’enguany)  està prevista la
realització de pràctiques for-
matives en empreses del
nostre municipi, una bona
forma de poder aplicar els
coneixements adquirits, en el
dia a dia del treball real en
una empresa en funciona-
ment.
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Teleassistència per a 
dones maltractades 

L’Ajuntament de Picanya ha decidit adherir-se al servei de
teleassistència móbil de la Diputació Provincial de València
per a les víctimes de la violència de gènere.
D’aquesta manera aquelles dones que compten amb una
ordre de protecció podran sol·licitar, mitjançant un telèfon
mòbil facilitat pel servei, atenció immediata (demanar presèn-
cia policial, assistència mèdica, etc)... en cas de trobar-se en
una situació de perill greu. 
El servei és gratuït i ofereix resposta durant les 24 hores del
dia i tots els dies de la setmana. 
Per a obtenir més informació adreceu-vos al Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
Assessoria Jurídica per a Dones
Aquest nou servei oferit per l’Ajuntament se suma al ja exis-
tent d’Assessoria Jurídica per a Dones on una advocada
ofereix, dues vegades al mes, assistència legal gratuïta en
matèria de violència domèstica o conflictes en l’àmbit familiar
i també en temes relacionats amb les separacions i els divor-
cis on la llei ha canviat fa pocs mesos. A aquest serveis es pot
accedir mitjançant cita prèvia (es pot demanar al departament
de Serveis Socials).

Participantes en el pasado concurso de decoración de balcones

realizado durante las fiestas de la P. Sang

Ventanas y balcones
En psicología son muy conocidos los buenos resultados que
se obtienen con la aplicación de los colores en cualquier cam-
po del quehacer humano.
Pensemos en las tiendas, como los diferentes productos, se
nos ofrecen en diversos y atractivos colores para mejorar las
ventas.
Y… ya que estamos "pensando", ¿ Cómo estaría nuestro pue-
blo lleno de colores?, colores en las fachadas, en las puertas,
en las aulas de nuestros colegios…..
Si paseamos por las calles, notamos que algunas fachadas se
han vestido de color, y algunas calles poco a poco van vistien-
do sus ventanas y balcones con plantas repletas de una enor-
me variedad de colores, plantas que con nuestro clima, flore-
cerán durante todo el año, proporcionando un agradable paisa-
je urbano.
Los jardines de algunas de las viviendas ofrecen al paseante
sonrisas y colores que hacen que Picanya cada día sea uno de
los pueblos con más color y verdor.
Desde aquí os animamos una vez más a que pongamos sonri-
sas con plantas y flores en vuestras casas. Las flores benefi-
cian en todos los sentidos. A la mirada de los de la calle y a la
visión de los dentro.

El taller ofereix un bon nombre d’hores de formació pràctica

En una societat tan estresada
com la nostra resulta sorpre-
nent comprovar com encara hi
ha persones que saben fer de la
tranquil·litat del treball artesà
una forma de relaxació i de
desenvolupament personal.
Els boixets en són un bon
exemple. Una artesània que
podiem pensar estava “en vies
d’extinció”, però que ara sem-
bla reviscolar de la mà d’unes
entusiastes d’aquest treball.
Un bon grapat d’aquestes
dones (i fins i tot algun home)
van reunir-se el passat diumen-

ge 11 de setembre a la I Troba-
da de Boixets, organitzada per
l'Escola d'Adults i amb la
col·laboració de l'Associació
d'Alumnes i el taller de boixets
d'aquest centre.
L'activitat, que va reunir vora
220 persones, començà a les
10.00h amb un esmorzar i tot
seguit, les boixeteres i els boi-
xeters es posaren a treballar.
També s'hi muntà una xicoteta
exposició amb mostres de l'ac-
tivitat dels diferents pobles.
Després de dinar, els i les parti-
cipants (que venien d'Alfafar,

Aldaia, Macastre, Siete Aguas,
Teruel, València, L'Eliana,
Domeño, Alfara del Patriarca,
Meliana, Mislata, Quart de
Poblet, Alboraia, Tavernes
Blanques... i Picanya) van rebre
un obsequi de l'Ajuntament i
d'empreses de Picanya que hi
col·laboraren.
Cadascú se'n tornà al seu
poble després de passar una
jornada de convivència i inter-
canvi d’experiències i de conei-
xements que demostra que
l’art del boixet continua ben viu
a les nostres terres. 

Cartell de la

campanya



S’inicien les obres de 
l’aparcament subterrani
Oferirà 294 places en règim de propietat, de lloguer o de doble ús

Les obres per al nou aparca-
ment subterrani que es cons-
truirà a l’avinguda Sanchis
Guarner (darrere de l’Ajunta-
ment), ja han començat i la
primera fase de l’excavació
està en marxa.
En aquesta primera fase de les
obres, s'ha desmuntat tot el
mobiliari urbà que hi havia a la
zona. També s'han trasplantat
els arbres a un camp propietat
de l'Ajuntament per tal de pre-
servar-los i poder tornar a plan-
tar-los després.

També s'estan fent cates del
terreny per tal de prendre mos-
tres i conèixer com està for-
mat. Amb els resultats d'a-
questes proves, es decidirà
com realitzar les obres d'exca-
vació per tal de protegir el mur
de contenció del barranc. A
més a més, aquests treballs
previs estan servint per a loca-
litzar de manera exacta per on
passen les conduccions d'ai-
gua, del clavegueram, d’electri-
citat, etc, per tal d'evitar el seu
trencament durant les obres.

Durant les obres de construc-
ció de l'aparcament, s'aprofi-
tarà per a dotar tota la zona
d'una xarxa de clavegueram
amb major capacitat.
Una vegada finalitzen les
obres, hi haurà un aparca-
ment amb 294 places, de les
quals la meitat es vendran.
De l'altra meitat, 75 es
podran llogar i 70 tindran un
ús doble, es llogaran a la nit i
serviran per a aparcament
entre les 8 del matí i les 8 de
la vesprada.

La major part del polígon de 
Raga ja està reasfaltat i arbrat
Les xarxes d’aigua, clavegueram i electricitat també milloren

Les obres d'urbanització al polí-
gon industrial de Raga continuen
a bon ritme. S'han plantat plata-
ners a tot el polígon i se'ls ha
dotat d'un sistema de reg per
degoteig.
Durant les obres s'ha millorat la
xarxa d'aigües potables i de cla-
vegueram, instal·lant-hi canona-
des de major capacitat. També
s'ha dotat al polígon de dues
preses d'aigua per als bombers,

per tal de facilitar els treballs
d'extinció en cas que es produïs-
ca un incendi en alguna de les
instal·lacions.
Finalment, s'han refet bona part
de les voreres i el polígon ha estat
reasfaltat.
Pel que fa als treballs d'urbanit-
zació del carrer Pintor Sorolla,
aquests ja han finalitzat al tram
que hi ha entre els carrers Valèn-
cia i Azorín.

Encara queden per realitzar els
treballs de construcció de les
voreres i asfaltat al carrer Sèquia
de Montcada. També en aquest
carrer està construint-se una
zona verda junt al barranc i un
mur de protecció.
Quan finalitzen les obres, el polí-
gon de Raga, urbanitzat fa més
de 30 anys, estarà dotat dels
serveis de qualsevol zona indus-
trial moderna.
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Millores al pati del CP Baladre
El pati del col·legi Baladre presentava importants forats en la zona
més pròxima als jocs infantils. L'acció de l'aigua, del sol i del vent
havia provocat un important deteriorament. Els forats podien
resultar perillosos, ja que estaven en la zona on juguen els més
menuts. Aquests forats han estat totalment coberts amb una
terra semblant a la utilitzada en la resta del pati i xafats per a
donar consistència a tot el conjunt.

La pèrgola de la plaça Major 
torna a lluir com a nova

La pèrgola de fusta de la plaça Major ha estat pintada recentment.
Primer es va raspar tota l'estructura de la pèrgola per tal de llevar-ne
les restes de pintura. Una vegada neta la fusta, es va pintar amb una
pintura especial que protegeix la fusta que està exposada a l'aigua i
al sol. Aquests treballs de manteniment s'han de fer en qualsevol
estructura de fusta que estiga exposada a la intempèrie, per la qual
cosa s’hi ha fet un tractament semblant a la resta de pèrgoles que hi
ha a Picanya.
També s'han estant llevant grafittis a les parets, als parcs públics i
als contenidors de tot el poble.

La Biblioteca i el pati de la Casa de la
Cultura han estat pintats

La Biblioteca i el pati de la Casa de la Cultura han estat pintats, ja
que no presentaven un bon aspecte i la pintura s'havia alçat en
alguns punts.
A la Biblioteca s'han fet els treballs més intensos, ja que presentava
humitat a les parets. Per això s'hi han picat el ciment anterior i s'ha
tornat a cobrir i s'han tancat clevills. A continuació, s'ha pintat amb
una pintura especial impermeabilitzant per a evitar la humitat. Des-
prés s'han cobert totes les parets i el sostre amb pintura blanca.
Al pati també s'ha picat el ciment de les zones que estaven mala-
ment. Finalment, s'ha pintat tot el pati de blanc i blau.

Obres de construcció de

l’aparcament subterrani

Les obres estan ja en

la seua fase final
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L’equip júnior del Picanya
Bàsquet juga en preferent

El bàsquet picanyer aconseguia, al final de la temporada passada,
un dels majors èxits de la seua història, després d’una temporada
espectacular (22 victòries en 26 partits), l’equip júnior aconsenguia
l’ascens a la categoria de plata del bàsquet valencià, cosa que
situa aquest equip entre l’èlit de l’esport de la cistella a la nostra
comunitat.
La nova temporada
En categoria masculina el club presenta equips en totes les cate-
gories possibles des de benjamins (7-8 anys) fins a sènior,  amb un
total de sis equips en competició. Destaca especialment la renova-
ció de l’equip sènior on els jugadors formats a les categories joves
acaben de substituir als “pioners” de la cistella al nostre poble.
En categoria femenina continua el creixement i enguany el club
presentarà equips (a falta d’un de júnior) en la pràctica totalitat de
les categories de competició, des de benjamins fins a sènior. En
aquest darrer equip també és molt destacable la incorporació de
jugadores formades al planter del club.
En total, aquesta temporada seran quasi 150 els jugadors i les
jugadores que defendran la samarreta taronja del Picanya Bàsquet.
La pedrera
El club manté oberta la possibilitat d’incorporació per als jugadors i
les jugadores més joves. Per tant, aquells i aquelles que desitgen
acostar-se al món de la cistella poden passar pels entrenaments
del club al pavelló municipal (horari recomanat: divendres de 18.30
a 22.00h) o per mitjà del web del club o correu electrònic
(club@picanyabasquet.net).

Entrenament del club al pavelló municipal

Equip CD Juventud Picanya amateur

El CD Juventud Picanya
organitza un equip amateur

Aquesta temporada el CD Juventud Picanya ha aconseguit
donar continuïtat als equips joves que fins ara conformaven
el club. Als vuit equips (prebenjamins, benjamins, alevins,
infantils, i cadets) que fins ara conformaven  el club,
enguany s’hi ha pogut afegir l’equip amateur, una important
aposta que, sens dubte, suposa un significatiu pas endavant
per al futbol picanyer. Aquest nou equip de categoria ama-
teur disputarà els seus partits els diumenges a les 12.00h al
Poliesportiu Municipal.
Els entrenaments i partits dels equips del club es desenvolu-
pen tant a les instal·lacions de l’escola Valdez com a les de
l’esmentat poliesportiu municipal.
Per a totes les persones interessades a formar part del pro-
jecte el club disposa d’unes oficines situades al carrer
Gómez Ferrer.

www.picanyabasquet.net

foto: CD Juventud Picanya


