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Construcció, en règim de cooperativa, d’un bloc de

pisos protegits a la zona de Vistabella 

Diferents projectes municipals 
aborden el problema de l’habitatge

Els programes de rehabilitació, de lloguer per a joves i d’instal·lació 
d’ascensors tracten de paliar les dificultats d’accés a la vivenda

En els darrers anys, el paisatge dels nos-
tres pobles i de les nostres ciutats s'ha
caracteritzat per la presència massiva de
les grues de construcció. Blocs de pisos,
barris d'unifamiliars, etc, han crescut en la
perifèria de ciutats i pobles en un procés
d'ocupació de sòl que sembla imparable.
Al mateix temps, el nombre d'habitatges
desocupats als nuclis urbans ha crescut
quasi d’igual manera (les darreres xifres
parlen de 70.000 habitatges buits en una
ciutat com València o de 300 en un poble
com Picanya). Hi ha, per tant, una gran
oferta d'habitatge nou i almenys, teòrica-
ment, un important mercat de cases de
segona ocupació.
Malgrat aquesta situació ens trobem, els
darrers anys, davant un ascens dels preus
de l'habitatge com no havia conegut mai
abans el nostre país. Unes pujades (entre
un 15 o un 30% anual, front al 2 a 3% de
la pujada dels salaris) que fan que el grau
d'endeutament de les famílies espanyoles,
pel pagament de préstecs hipotecaris, haja
crescut fins a nivells desconeguts i que,
per a determinats col·lectius amb menor
poder adquisitiu, com ara joves, majors,
famílies monoparentals... l'accés a una
casa siga un repte quasi inabordable.
Permetre més construcció?
No està en les mans dels Ajuntaments la
solució d'un problema tan important com
aquest. Per llei, són les administracions
autonòmica i central les que més poden
incidir en el mercat immobiliari.
Els Ajuntaments poden, en una embogi-
da "fugida cap endavant", requalificar més
sòl i permetre més i més edificació. Ha
estat la solució buscada per molts con-
sistoris; el resultat, el coneixem ja: des-

trucció de terreny agrícola o espais natu-
rals, augment de població (a la qual no
sempre es poden oferir els adequats ser-
veis públics) i, invariablement, pujada sis-
temàtica i desmesurada del preu de ven-
da dels habitatges així construïts. Cap
població ha aconseguit reduir ni un cèn-
tim el preu dels seus habitatges pel pro-
cediment de permetre una major edifica-
ció, ni tan sols tractant de controlar els
preus mitjançant la construcció d'habitat-
ges protegits (els popularment anome-
nats VPO), on són ben conegudes pràcti-
ques (tan reprovables com denunciables)
del tipus diners "en negre", sobrepreus
de places d'aparcament de compra "obli-
gatòria", etc.
Programes municipals
L'Ajuntament de Picanya, des de les seues
possibilitats, ha decidit impulsar un conjunt
d'accions molt concretes destinades a
intentar "racionalitzar" la situació i ajudar a
les persones en el difícil tràmit d'aconse-
guir una cosa tan necessària, fonamental i
bàsica com és un lloc on viure.
Rehabilitació d'habitatges antics
Ja hem comentat adés el gran nombre de
cases buides que podem trobar a les nos-
tres poblacions. Especialment als nuclis
més antics, els edificis tendixen a l'envelli-
ment de la població i al fet que els habitat-
ges queden buits, amb els problemes que
això comporta per al veïnat (deteriorament
de l'edifici, brutícia...). Des de l'Ajuntament
de Picanya s'ha encetat un programa d'ad-
quisió, de rehabilitació i de venda (en con-
dicions de VPO) d'habitatges en finques
antigues.
D'aquesta manera, l'Ajuntament aconse-
gueix ficar en el mercat habitatges a un

preu raonable (sobre el qual, a més a més,
ofereix assessorament legal per a la trami-
tació d'ajudes) que poden ser ocupades
per públic jove (al qual no importe la man-
ca d'ascensor, per exemple) o per altres
col·lectius amb dificultats.
En aquest moment el projecte està en
marxa (en una fase inicial) amb l'adquisió
de dos habitatges i la rehabilitació ja quasi
completada d'un d'elles. 
Instal·lació d'ascensors
Els ascensors suposen un
importantíssim guany de qua-
litat de vida per a aquelles
comunitats on s'instal·len.
Persones majors, discapaci-
tats, carrets de xiquets o
simplement qualsevol perso-
na a l'hora de pujar la com-
pra en són beneficiaris. 
L'Ajuntament concedeix
una subvenció directa, i
sense més requisits, de
9.000 euros per a cada
comunitat de veïns que
porte endavant el procés
d'instal·lació i, a més a
més, des de l'oficina
especialment habilitada
per a temes d'habitat-
ge, s'ofereix assesso-
rament legal gratuït
per a la tramitació de
les ajudes oferides per
altres administracions.
A hores d'ara, ja han estat 3 les comuni-
tats que han instal·lat ascensors i són
algunes més les que es troben en fase
de projecte assessorades pels serveis
municipals.

Ajudes al lloguer per a joves
Durant els darrers anys l'Ajuntament ha
desenvolupat un programa adreçat als joves
de la nostra població d'entre 18 i 35 anys i
que els ofereix un ajut de 90 euros al mes
per al lloguer del seu primer habitatge, en
una decidida aposta per impulsar una forma
d'accés al mercat de l'habitatge (el lloguer),
que al nostre país està absolutament subde-
senvolupat, mentre que a la resta d'Europa
suposa una opció molt acceptada. 
Construcció d'habitatges de VPO 

en règim de cooperativa
En cooperació amb el sindicat
UGT, l'Ajuntament de Picanya va
impulsar la construcció d'un edifi-
ci d'habitatges destinats al públic
jove. Uns habitatges contruïts
sota les condicions de cases pro-
tegides (amb el que això suposa a
nivell d'ajudes) que han permés
ficar en el mercat tot un bloc d'ha-
bitatges a un preu ajustat i que han
estat molt ben acceptats per pare-
lles joves o persones joves en soli-
tari que d'aquesta manera podran
independitzar-se i disposar del seu
primer habitatge. 
En la mesura possible
La combinació de totes aquestes
mesures no aconseguirà aturar un
procés especulatiu que afecta tot
l'estat, però sens dubte pot aconse-
guir solucionar, encara que siga un
per un, els problemes d'accés a l'ha-

bitatge de persones que, d'altra manera, no
veurien cap opció viable a l'hora de gaudir
d'un bé tan bàsic com és el fet de poder
disposar d'un habitatge digne. Un dret reco-
negut per la nostra Constitució.

Fullet anunciador del

programa d’ajudes a la

instal·lació d’ascensors

En els darrers anys, al nostre país s'han produït dos

fets antagònics de difícil explicació. D'una banda,

s'han construït habitatges com mai no s'havia fet

abans (hem vist créixer barris sencers a ciutats i

pobles) i, malgrat aquesta gran oferta, els preus de

l'habitatge han pujat d'una manera impressionant.

Major oferta i major preu.

Una equació de difícil explicació que ha fet de

l'accés a l'habitatge un dels majors problemes dels

espanyols i de les espanyoles.

L'Ajuntament de Picanya ha volgut, des de les seues

possibilitat, impulsar diferents programes per

tractar de millorar-ne la situació. 
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El valor de la lectura
La cultura de una persona se define como el conjunto de
conocimientos adquiridos a lo largo de su vida mediante
el estudio, la lectura, los medios de comunicación y las
relaciones sociales. Durante milenios la escritura y la lec-
tura han sido la principal fuente de transmisión de conoci-
mientos de la Humanidad, adquiriendo su máxima mani-
festación a través los libros, que han sido y siguen siendo
la materia prima fundamental del estudio. Sin duda, la
lectura en todas sus manifestaciones nos hace personas
más cultas. La mecánica de la lectura tiene una proyec-
ción funcional en el cerebro, ya que permite asimilar
mejor los conceptos y favorece la imaginación y la refle-
xión, es decir, hace más capaz e inteligente el cerebro.
Sócrates ya advirtió que los cuentos infantiles dan forma
a la mente de los niños. 
Sin embargo, la lectura está experimentando en los últi-
mos años una crisis de consecuencias impredecibles a
causa de la espectacular expansión de los medios de
comunicación audiovisuales, principalmente la televisión
e Internet. Editores de libros y de periódicos, así como
diversas encuestas del Instituto Nacional de Estadística,
constatan con preocupación la alarmante disminución de
lectores y lectoras en nuestro país, siendo la Comunidad
Valenciana la autonomía que tiene los índices más bajos
de lectura. La Comunidad Valenciana ocupa el puesto
número trece de las 17 comunidades autónomas españo-
las en índice de difusión de diarios: 90 ejemplares vendi-
dos por cada 1.000 habitantes (la media española es de
107,1 diarios por 1.000 habitantes). Contrariamente, 900
de cada 1.000 valencianos y valencianas ven diariamente
la televisión, siendo la media diaria de 3,6 horas. 
La televisión se ha convertido hoy en el principal medio
socializador, es decir, construye la realidad que nos
envuelve. Y su influencia influye de forma notable en la
infancia y la juventud, ya que en la actualidad la media
diaria de consumo de televisión de los niños y niñas
españoles es de tres horas, mientras que un 49,7% ven
la televisión solos. Y lo peor es que la mayor parte de lo
que ven son programas con contenidos inapropiados para
ellos y ellas. Especialistas en la materia han comprobado
que un mayor consumo de televisión no comporta apren-
dizajes más sociales, cívicos, cultos y tolerantes. Todo lo
contrario, debido a los elevados contenidos violentos,
consumistas y los programas del corazón, la televisión
provoca respuestas más de carácter emocional, instintivo
e irracional, y proyectan sobre los niños y niñas una ima-
gen idealizada del mundo y de ellos mismos. En cambio,
la lectura (los medios escritos) nos hace más racionales y
reflexivos, porque permiten una satisfacción retardada
del mensaje. La televisión (para bien o para mal) potencia
y regula en los niños y niñas buena parte de las conduc-
tas, actitudes y valores, unos valores que antes recibían
mayoritariamente de la familia y de la escuela. Por esto
es tan importante potenciar y recuperar el valor de la lec-
tura. Recuperar el cuento y la narrativa, estimular el pla-
cer de leer.
El Ayuntamiento de Picanya es consciente de esta nece-
sidad, y por ello organiza y fomenta regularmente campa-
ñas de lectura en la Biblioteca Municipal y en los centros
educativos (“L’hora de conte” i “Animació a la lectura”),
además de participar en la edición de libros en los pre-
mios de Literatura Juvenil Enric Valor o de Investigación
Local. La imaginación, la fantasía, los sentimientos refle-
xivos, el conocimiento y la gratificación interna que nos
proporciona un buen libro, difícilmente pueden ser iguala-
dos por la imagen fugaz de la televisión. Y valorando y
recogiendo todo lo positivo que nos ofrecen los medios
audiovisuales, hay se continuar preservando y potencian-
do la lectura como fuente de entretenimiento y conoci-
miento. Dicen que una imagen vale más que mil palabras,
pero para el desarrollo cognitivo y de la imaginación las
1.000 palabras proporcionan más conocimiento que una
imagen.
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Mirant Picanya
Una invitació al
passeig tranquil

Els més de 16 km de carril-bici
habilitats al nostre poble (a la ciu-
tat de Madrid per exemple són
poc més de 80) han vist com a les
darreres setmanes han arribat
importants millores. D’una banda
la construcció d’una zona enjardi-
nada a l’extrem est junt al Centre
de Formació que, sens dubte, pot
ser destinació final de passejos i
eixides amb bici o a peu i, per
altra part, l’enllaç del tram junt al
pont més proper a Paiporta amb
la xarxa de la zona est (tots dos
temes els teniu ampliats a la sec-
ció d’urbanisme).
Creix així  la nostra xarxa de carril-
bici, una invitació al passeig, a la
conversa, a gaudir de la natura, a
fer esport... un camí, verd, que
dia a dia utilitzen més picanyers i
picanyeres i que us convidem a
passejar i descobrir.
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Renovada l’edició digital
de De Casa en Casa

A principis de 2000 aquest periòdic local que teniu
a les vostres mans va tornar a marcar una fita (ja
abans havia innovat amb el seu format, havia
aconseguit una “durabilitat” molt superior a la
mitjana) en la xicoteta història dels BIM de la
nostra comarca. Va ser el primer a editar-se de
forma completa en format electrònic a Internet.
Una innovació especialment valorada pels
picanyers que viuen molt lluny de les nostres
terres (França, EEUU...) i que d’aquesta manera
podien seguir l’actualitat municipal.
Des del passat número 74 l’edició digital de De
Casa en Casa ha canviat totalment tot i
actualitzant-se als nous formats i ha passat de
l’anterior composició en llenguatge HTML al
format PDF. Un format que permet la reproducció
íntegra i exacta del periòdic amb total respecte a
la maquetació original amb gràfics, taules,
fotografies...
D’aquesta manera aquelles persones interes-
sades a consultar aquesta publicació poden fer-ho
de forma completa tant en format paper com
edició digital.  

El nuevo reglamento de
la ley de extranjería 

Ante la modificación del reglamento de la ley
de extranjería recién planteada por el
gobierno el Ayuntamiento de Picanya
organizó el pasado jueves 11 de noviembre
una conferencia en el Centro Cultural dirigida
principalmente al colectivo de personas
inmigrantes en proceso de regularización.
La conferencia estubo a cargo de una
abogada especial izada en temas de
inmigración del CAR de Mislata y contó con la
presencia de casi 100 personas.
Durante la charla se expusieron las
condiciones que permitirán la regularización
de aquellos extrangeros residentes en
nuestro país que cumplan con diferentes
requisitos de entre los que podemos citar: 6
meses de empadronamiento, contrato laboral
real (de diferente duración según sectores,
etc...).
En todo caso se recomendó encarecidamente
dir igirse al Centro de Comunicación y
Servicios Interculturales en Torrent, c/ Virgen
de la Soledad 24, tel. 961 570 031.

Un momento de la reunión
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Potser és el somni de moltes
de les persones que senten
admiració pel cinema, però no
és fàcil portar un somni a la
pràctica. Dos anys de treball i
moltíssims esforços han tin-
gut ara el seu resultat per a
Agustín Gutiérrez, un jove
picanyer que junt a Jimmy
Entreaigües està a punt d'es-
trenar el curtmetratge,
Atahualpa, un treball de temà-
tica històrica, que, tot i això,
està d'actualitat. ”El curtme-
tratge simbolitza la lluita entre
l'esperit i la matèria a través
de la història de la conquista
d'Amèrica. Es tracta d'un
tema molt vigent perquè hui
dia continuem assistint a la
invasió d'alguns pobles”. A
més, tracta de ser un poc
autocrític, “perquè no hem
d'oblidar que el que estan fent
ara els Estats Units a l'Iraq, se
sembla molt al que vam fer
els espanyols amb la conquis-
ta d'Amèrica”, comenta Agus-
tín.
Després de treballar en el
guió i la producció del curtme-
tratge, Agustín Gutiérrez es
mostra molt satisfet amb el
resultat del treball. "Estem
molt satisfets de com ha que-
dat el projecte, perquè reflec-
teix la realitat de la lluita d'un
poble que es veu sorprés per
l'invasor. En pantalla gran pot
impressionar molt més enca-
ra, perquè arriba a transmetre
la sensació de tancament del
protagonista; si l'espectador
es fica en la pell d'Atahualpa,
pot descobrir què sent un
segrestat. A més, hem pogut
comptar amb professionals
molt importants als quals es-
tem molt agraïts. Hem acon-

seguit un grup de persones
amb molta experiència en el
món audiovisual com Miguel
Llorens, Frank Spano, Agustín
Jiménez, Emilio Mencheta,
Joan Carles Garés o Sergi
Villanueva, gent molt valuosa
que s'ha entregat molt amb el
projecte. A més, també hem
pogut comptar amb el debut
cinematogràfics com el d'Alba
Flores i María Len-
ze, filla del cantant
Antonio Flores i
neta de Lola Flo-
res la primera, i
neboda de Raul
Juliá la segona".
Com es veu, art
pels quatre can-
tons.
Estrena en els 
festivals
Ara, una vega-
da tot realitzat,
el treball con-
tinua per als
pares del projec-
te amb la presentació
del projecte en els dife-
rents festivals. "Per una banda,
tenim pensat presentar el curt-
metratge als festivals del cir-
cuit nacional i, per l'altra, acu-
direm a festivals internacionals
com el de Rotterdam i el de
Clermont Ferrand a França.
Després, la idea és vincular el
curtmetratge a una pel·lícula
de cinema amb força per què
puga exhibir-se a les sales
comercials".
Es tracta d’un recorregut que
començarà una vegada finalit-
zat el termini establit en les
bases de la subvenció que han
aconseguit per a dur endavant
el projecte. "En un primer
moment vam tractar d'aconse-

guir ajudes privades perquè, si
les tens, pots treballar molt
més ràpid, però, el sector de la
publicitat esta molt parat i és
molt difícil aconseguir alguna
cosa, per això vam optar per
les subvencions", apunta Agus-
tín. No obstant, tampoc això va
ser fàcil. "Se suposa que, amb
la subvenció, Trivisión era la
productora que ens anava a
ajudar però, realment no ha

estat així. Guanyarà
diners a costa

del nostre curt-
metratge pels
drets televisius,
sense haver-hi
fet res. Només
gràcies a Publi-
mav hem acon-
seguit dur a ter-
me el projecte".
I és que, per a
Agustín Gutiérrez,
el panorama au-
diovisual valencià
no travessa el seu
millor moment de-
gut a la intromissió

política en el món de les pro-
ductores. "A València hi ha un
par ell de productores afins als
interessos del govern que són
les que s'estan portant tot,
mentre la resta ha de subsistir
com pot. El govern valencià
esta contínuament comentant
el seu suport a la cultura, però
realment, a nivell polític, per al
Partit Popular les persones del
cinema som enemics. La cul-
tura sempre ha de ser crítica i
ací, el que es pretén, i 
s'aconsegueix gràcies a les
subvenciones, és que el món
de la cultura estiga callat".

Miriam Cordero

”La cultura sempre 
ha de ser crítica” 

Agustín Gutiérrez

Agustín Gutiérrez estrena Atahualpa un
curt del qual ha estat guionista i  productor 

Estem d’aniversari! 
25 anys (1979-2004) del CP Ausiàs March

El CP Ausiàs March de Picanya està d'enhorabona. Enguany celebra el
25 aniversari de la seua creació. És una data ben significativa i per als
que estimem aquesta escola un motiu de satisfacció i, per què no un
punt d'orgull. L'ocasió ben bé ho mereix. Bastir una escola pública com
la nostra ha estat una obra col·lectiva generosa i ben feta. Són molts
anys d'educació, esforç, dedicació, treball, dificultat, amb la tristor, en
alguns casos, per la pèrdua d'aquells que eren part de l'escola i que ens
han deixat pel camí... Però també són anys de records, alegries, expe-
riències compartides, vivències entranyables, moments esplèndids i ins-
tants inoblidables.
És per això que durant el curs escolar 2004-2005 ho volem celebrar amb
tot un seguit d'activitats entre les quals destaquen l'edició d'un llibre
commemoratiu dels 25 anys de la vida del centre, la celebració d'un fes-
tival amb música, cor i teatre, la plantació d'un arbre commemoratiu, la
inauguració d'una escultura, una festa de convivència amb les escoles
de Picanya, xerrades-col·loquis summament interessants, taules rodo-
nes amb antics alumnes, un gran concert de la banda de música de
Picanya i com a colofó final una gran festa participativa amb sopar, ball i
moltes, moltes sorpreses, el 17 de juny de 2005, amb totes les perso-
nes que han passat per l'escola i ho vulguen recordar: alumnat, pares i
mares, antic professorat, membres de l'AMPA, personal no docent i en
general tots aquelles persones que en algun moment heu participat i
col·laborat a escriure una part de la nostra modesta història. 
I necessitem la teua participació i col·laboració! 
Per tant... si consideres l'escola un poc teua, si coneixes antics alumnes,
pares, mares... informa'ls del programa d'actes i anima'ls a participar-hi.
Si tens records del centre: fotografies, programes, revistes, vídeos, tre-
balls escolars, textos, dibuixos... aporta'ls a la Comissió Organitzadora
que està preparant una gran exposició sobre els 25 anys d'història del
CP Ausiàs March.
I per començar l'aventura de l'aniversari us informem que l'acte de pre-
sentació del programa té lloc al nostre centre el dimarts 30 de novembre
de 2004, a les 17.30h, amb un espectacle d'animació de la companyia
Plaf!. T'esperem!

CP AUSIÀS MARCH • Av. L'Horta, 2 • Tel. 96 1591142
46210 PICANYA (València))• 46015642@centres.cult.gva.es.

Cartell del curt
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Construcció del CP Ausiàs March a l’any 79 sobre una

zona encara per urbanitzar

Totes i tots contra la
violència cap a les dones

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Una lacra social ha suposat la mort de més de 600 dones al nostre país
sols en els darreres 8 anys (94 en el que portem d’any 2004) a mans de
les seues parelles o exparelles. Davant aquesta alarmant situació  es fa
necessària la més enèrgica resposta per part del conjunt de la societat.
Al nostre poble ha estat el grup socialista el que ha portat al Ple Municipal
una moció en el sentit de sumar esforços per tal d’impulsar la ficada en
pràctica de la nova Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra
la Violència de Gènere promulgada pel govern central tot i promoure des
de l’àmbit local la sensibilització i el rebuig total d’aquest tipus de
violència i també reclamar dotació pressupostària perquè les diferents
administracions puguen aconseguir l’aplicació efectiva de la nova llei.
El 25 de novembre es convocà per part de l’Ajuntament una concentració
a la porta del consistori on es va llegir un manifest i es van guardar cinc
minuts de silenci com a mostra de rebuig del nostre poble a aquest
drama social que suposa la violència cap a les dones.
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Perico Sambeat actuà al Centre Cultural Enric Valor en una de les seues darreres visites al nostre poble

Alba Martínez
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Novembre musical
Un homenatge a Dvorak i el millor jazz entre
els concerts més destacats

El mes de novembre ha reunit al
Centre Cultural de Picanya un bon
grapat de propostes musicals.
Per a començar, el cap de setma-
na del 13 i el 14 el públic pogué
gaudir d'un programa de gran qua-
litat. El dissabte, el grup de cam-
bra i el conjunt instrumental de la
Unió Musical de Picanya oferiren
un interessant concert. Al dia
següent, el Trio Sonata va ocupar
l'escenari del Centre Cultural.
Milan Kovarik, al violí, Salvador
Martinez Tos, a la flauta i Rubén
Parejo, a la guitarra, interpretaren
obres de Telemann, Bach, o
Kreutzer, entre altres.
Els dies 19 i 20 de novembre, el
programa musical va estar reser-
vat per a la música clàssica. El
divendres 19, la Unió Musical va
oferir un concert en el que inter-
pretaren obres de Milles, Sparke i

Offenbach. Al dia següent, Adolfo
Bueso i Victoria Alemany oferiren
un recital d'obres d'Antonin 
Dvorak per a piano a quatre mans,
en commemoració del centenari
de la mort del músic txec. Aquest
concert va fer un repàs d'algunes
de les més famoses obres de
Dvorak, com ara les seues danses
eslaves, que el van fer famós a
nivell internacional.
El diumenge 21, el saxofonista
valencià Perico Sambeat, acom-
panyat del quartet Funx van realit-
zar una actuació que fusionava el
funk, amb el jazz o els aires llatins.
Perico Sambeat està considerat
com el millor saxofonista del jazz
actual al nostre país. Sambeat
s'ha format i ha tocat a Nova York.
Perico Sambeat ha tocat junt a
figures del jazz com ara Tete Mon-
toliú o Ronnie Scott.

24é premi Enric Valor
El proper 18 de desembre tindrà lloc el lliurament
d’aquest prestigiós premi de narrativa juvenil

El proper 18 de desembre, al
Centre Cultural de Picanya, es
lliurarà el premi de la 24 edició
del Premi de Narrativa Juvenil
Enric Valor. En aquest acte inter-
vindrà Vicent Camps, que oferirà
un recital de poesia i narracions
curtes.
A més a més de l'acte purament
formal del lliurament del premi,
al llarg de pràcticament tot el
mes de desembre es desenvolu-
paran tot un seguit d'activitats al
voltant del premi.
Per començar, entre l'1 i el 22
de desembre, la Sala d'Exposi-
cions acollirà algunes de les
obres del pintor Álvaro López
Tamarit. Aquesta exposició for-
ma part del cicle d'art visual pro-
mogut pel Consorci de Museus
de la Comunitat Valenciana.
El dia 15 de desembre, la prota-

gonista serà Montserrat Galícia,
guanyadora de l'anterior edició
del Premi Enric Valor. A les 12.30
h, Montserrat participarà a una
xerrada sobre narrativa juvenil a
l'IES Enric Valor de Picanya. Més
tard, a l’Escola d’Adults es realit-
zarà la presentació de L'habitació
de Bàrbara, l'obra amb la qual
Montserrat Galicia ha guanyat el
Premi Enric Valor. Ja de vesprada,
a l'Alqueria de Moret es farà la
presentació de L'habitació de Bàr-
bara amb la presència de Juli Avi-
nent, Núria Sendra i l’autora
Montserrat Galícia.
Per finalitzar, el diumenge 19
de desembre, a les 18 hores, al
Centre cultural es projectarà la
pel·lícula Buscant Nemo, en
versió doblada al valencià d'un
dels últims grans èxits de la
factoria Disney.

De bon rotllo amb la meua ciu-
tat ha estat el nom de la mos-
tra que ha acollit la Sala d'Ex-
posicions aquest mes de
novembre. L'exposició ha estat
oberta al públic en general,
encara que estava especial-
ment adreçada als joves.
Aquesta exposició consta
d'uns panells on es mostren
els problemes mediambientals
que afecten més greument a
les ciutats, com ara la contami-
nació atmosfèrica, el soroll, els
residus urbans, etc. Junt a

aquests problemes s'expliquen
algunes possibles solucions i
es donen consells sobre con-
sum per tal de fer un ús més
racional dels recursos i mostrar
pautes de consum sostenible.
Al Centre d'Informació Juvenil
de l'Ajuntament de Picanya
està disponible la guia pràctica
que complementa l'exposició.
Aquesta guia aporta més infor-
mació sobre el que s'ha vist a
l'exposició i inclou exercicis
pràctics que reforcen la infor-
mació aportada a l'exposició.

Festival solidari de
Cáritas

Una exposició ha mostrat als joves els
problemes mediambientals

Com ja és tradicional en aquestes
dates els dies 10 i 11 de desembre
se celebrarà al Centre Cultural de
Picanya el festival solidari de Cáritas.
El dia 10, a les 22 hores, actuaran les
xiques de l'Associació de Ballet i la
Unió Musical de Picanya.
L’11 de desembre acturaran el grup
de tabal i dolçaina La Rodà, dels
grups de danses Carrasca i Realenc i
de la rondalla Faitanar. El preu de les
entrades serà de 5 euros i hi haurà la
possibilitat de comprar entrades de
Fila 0 al preu de 3 euros . La recapta-
ció anirà destinada a Cáritas.

Cerimònia
d'exaltació de les

falleres majors
El 27 de novembre, al Centre
Cultural se celebrà l'exaltació
de les falleres majors de Pican-
ya. La Fallera Major, Almudena
Garcia i Herrero i la Fallera
Major Infantil, Alba Martínez i
Amador, van gaudir d'un emo-
tiu homenatge.

Visita dels 
Reis Mags 

Ja tenim confirmació per part
de l’oficina de ses Majestats
els Reis Mags: l’arribada de
Melcior, Gaspar i Baltasar
serà la vesprada del 5 de
gener i com en anys anteriors
el lloc previst per a la seua
visita és el Pavelló Esportiu. Al
Pavelló estarà tot preparat
amb una gran festa on hi
haurà música, llums, màgia i
l’oportunitat única de parlar
directament amb els Reis i
demanar els regals per al matí
següent. A aquesta gran festa
els Reis volen convidar molt
especialment tots els xiquets
i les xiquetes de Picanya.

Almudena García

Concert de nadal
de la Unió Musical
Un any més, la Unió Musical
de Picanya celebrarà les
festes nadalenques
amb el seu tradicional
i sempre emotiu Con-
cert de Nadal. Aquest
concert se celebrarà el
proper 22 de desem-
bre, a les 10 de la nit
al Centre Cultural. El
repertori inclourà
temes tradicionals
i propis d'aques-
tes dates tan espe-
cials.



La col·lecció permet descobrir la 
història, els costums, l’arquitectura...
del nostre poble

5

És ben fàcil acudir a una llibreria i aconseguir un llibre amb la història
d’Espanya o d’Europa. És ben senzill trobar un llibre que analitze l’arqui-
tectura romànica o la vida en l’època de Jaume I. Però i el nostre entorn
més proper? I la nostra xicoteta història com a poble?. Fins a fa ben poc
els estudis d’històriadors, arquitectura o antropologia sols es fixaven en
els grans esdeveniments, en els grans moviments socials o culturals.
Afortunadament, els darrers anys s’hi ha obert pas una corrent d’investi-
gació que ha posat la vida quotidiana, la cultura del poble, l’arquitectura
de les cases tradicionals, com a elements indispensables per a entendre
i estimar la nostra identitat.
Sota aquesta línia de pensament diverses institucions públiques i priva-
des del nostre municipi van decidir impulsar l’any 1997 la convocatòria
dels Premis a la Investigació d’Estudis Locals una iniciativa que tractava
de pal·liar la mancança d’aquest tipus de treballs al nostre poble.
La col·lecció Pont Vell
La qualitat dels treballs guanyadors va aconsellar donar la màxima difus-
sió dels estudis. L’Ajuntament decidí aleshores encetar la publicació d’u-
na col·lecció de llibres que poguera donar cabuda a aquests treballs així
com a altres estudis no menys interessants, que d’aquesta manera
podrien estar a l’abast de les persones interessades. El mestre i escrip-
tor Alfred Ramos va assumir la responsabilitat de la direcció de la col·lec-
ció i va ser ell qui va proposar per a la 
sèrie el nom de Pont Vell.

Llibres Pont Vell

Fullet anunciador

9a edició dels premis a la
investigació d’estudis locals

Les institucions organitzadores convoquen el 9é premi per a la investiga-
ció d’Estudis Locals del municipi de Picanya amb les següents caracte-
rístiques:
1.- L’objectiu del premi és promoure la realització d’estudis sobre la rea-
litat local en diferents àmbits i moments històrics, per tal de contribuir a
millorar el seu coneixement.
2.- Es convoca un sol premi amb una dotació de 1500 euros.
Concoquen:
AJUNTAMENT DE PICANYA ESCOLA AUSIÀS MARCH
AMPA AUSIÀS MARCH ESCOLA BALADRE
AMPA BALADRE ESCOLA GAVINA
AMPA IES ENRIC VALOR GRÀFIQUES VIMAR
AMPA ESCOLA GAVINA IES ENRIC VALOR
ATENEU DE PICANYA LA CAIXA
CEPA MESTRESSES DE CASA “TYRIUS”
EDIC. VORAMAR-SANTILLANA
PRIMERA

Els projectes hauran de ser originals i inèdits, i hauran de tenir una
extensió màxima de 10 fulls per una sola cara.
SEGONA

Els projectes poden ser individuals o realitzats en equip.
TERCERA

Els projectes es presentaran per triplicat i hauran d’anar acompanyats
per la següent documentació:

a) Sol·licitud amb les dades personals.
b) Memòria sobre el treball que es vol realitzar amb indicació del

tema, la justificació, els objectius, les fonts i la metodologia.
c) Currículum vitae de les persones autores del projecte.

QUARTA

Les persones que desitgen concursar hauran de presentar els projectes
fins al dia 30 d’abril de l’any 2005 al CIG de l’Ajuntament de Picanya.
CINQUENA

Els projectes seran seleccionats per un jurat format per representants
de les entitats convocants, el qual farà pública la seua resolució durant
el transcurs d’un acte organitzat a Picanya, el dia 12 de maig de l’any
2005.
SISENA

Una vegada adjudicada la beca d’investigació i acceptada pels autors o
autores, aquests es comprometen a lliurar a les entitats convocants a
través del CIG de l’Ajuntament, el treball final, en suport informàtic i
imprés sobre paper, abans de l’1 de maig de 2006. L’extensió d’aquest
pot oscil·lar entre les 50 i les 150 pàgines.
SETENA

Els projectes seleccionats rebran el 30 % del premi en el moment de
l’adjudicació i l’altre 70% quan lliuren el treball definitiu. En cas de no
portar endavant el projecte seleccionat, la persona es compromet a tor-
nar el 30% rebut.
VUITENA

Les entitats convocants valoraran la publicació dels treballs guanyadors
a la col·lecció Pont Vell editada per l’Ajuntament de Picanya.
NOVENA

El veredicte del jurat serà inapel·lable i la participació en aquesta convo-
catòria suposa l’acceptació total de les bases.
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Títols publicats
Fins ara són 8 els volums que han vista la llum. El primer en eixir al carrer va
ser Els horts de tarongers de Picanya. Arquitectura i paisatge del prestigiós
investigador, professor de la Universitat i director del museu comarcal: Adrià
Besó. Un rigorós estudi de la història i arquitectura dels anomenats popular-
ment “horts” situats al sud del terme municipal i que van ser construits entre
finals del segle XIX i principis del XX.
El segon títol publicat fou Les dones de Picanya a la Postguerra. Un estudi
desenvolupat per l’equip Tressoc i que, a partir d’una metodologia basada en
la tècnica del recull de testimonis orals ofereix l’oportunitat de descobrir com
visqueren el complicadíssim període dels 40 les dones del nostre poble sot-
meses a la doble dificultat de l’època i del fet de ser dones.
Drets i regadius de l’horta de Picanya de Ramón Tarín suposa una mirada al
món rural i, especialment, a la importància de la sèquia de Benager i Faitanar
en el quefer diari de les gents del camp. 
El quart volum de la col·lecció és el treball sobre la parròquia (història, arqui-
tectura, vida quotidiana...) realitzat per la historiadora Matilde Miquel Juan. Un
exhaustiu anàlisi de la vida de la parròquia des del seu naixement a l’Edat Mit-
jana (com a parròquia dels Sants Pere i Pau) fins a l’inici de la Guerra Civil.
Un recull d’històries, acudits, dites i embarbussaments recuperats de la tradi-
ció oral del nostre poble constituix L’any tururany... Narrativa oral al poble de
Picanya. Rondallística, refranys, endevinalles i jocs de paraules. Un treball que
pretén evitar la desaparició de l’importatíssim patrimoni comú que suposa la
tradició oral i en que van participar iaies, iaios, pares, mares i xiquetes i
xiquets que van il·lustrar amb els seus dibuixos les narracions recollides.
Els 25 primers anys de vida de la Unió Musical de Picanya són el motiu del 6è
volum de la col·lecció. Un treball desenvolupat per l’historiador Josep Royo
en forma d’homenatge a l’esforç de totes les persones que han format part
de l’agrupació.

(*) 

(*) 

Mites, usos i costums de la salut a
Picanya durant les últimes dècades  tracta de ser un recull de com ha
enfrontat la nostra població una  de les grans preocupacions de la nostra
societat: la salut. Un treball de Remedios Francisco, María Martínez i
Ana Poyatos.
Finalment La història als carrers de Picanya. Guia d’arquitectura i urbanis-
me de Caterina Pérez i Adrià Besló tanca (per ara) la col·lecció. Un reco-
rregut pormenoritzat per tots els carrers del nostre nucli urbà que per-
met descobrir trets propis de la cultura local, comarcal i valenciana mit-
jançant els contiguts que representen els noms dels carrers, els edificis,
etc...
Vuit títols que ens permeten descobrir la nostra realitat més propera i,
de vegades, més desconeguda.

(*) Títols exhaurits. Poden consultar-se a la Biblioteca.
La resta de títols estan disponibles de forma gratuïta a l’Ajuntament.
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Formació en horticultura i citricultura
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La conservació de l’Horta és un dels gran objectius acordats

L’Agència de l’Agricultor organitza dos cursos de 
capacitació professional

25 anys de la
nostra història

en DVD
El 3 d’abril de 1979 se celebraren al nostre
país les primeres eleccions municipals democràti-
ques després dels 40 anys de foscor del franquisme. El poble de
Picanya tornava a ser lliure per triar el seu futur i el seu model de vida i
creixement. 
El DVD Picanya, 25 anys d’Ajuntament Democràtic és un treball recopi-
latori que, en format vídeo, fa un recorregut per les fites més impor-
tants en la història més recent de Picanya. En un breu passeig de poc
més de mitja hora ens invita, amb una barreja d’imatges antigues i
actuals, a descobrir com ha canviat el nostre poble. Unes imatges que
volen ser memòria viva i testimoni d’allò que una societat en democrà-
cia, respectuosa amb els drets i les opinions, dialogant, preocupada pel
bé comú pot fer. 
Com a celebració d’aquests 25 anys de democràcia local l’Ajuntament
de Picanya ha decidir fer arribar a cada casa un exemplar d’aquest docu-
ment històric que ha de servir com a balanç de l’esforç realizat pel nos-
tre poble i també com a un element que ens ha d’animar a continuar en
el treball comú i diari de fer del nostre poble un espai on les persones
puguen viure, crèixer, aprendre... en un entorn cada vegada més cult,
més solidari, més just, més respectuós amb el medi ambient...

Primeres conclusions
del fòrum Agenda 21

El passat 4 d'octubre se celebrà el
Plenari del Fòrum 21 Picanya.
Les comisions de treball han pre-
sentat les conclusions dels debats
i reflexions realitzats al llarg d'un
any, per a ser incloses en el Pla
d'Acció Ambiental Municipal. Han
definit els objectius que cal acon-
seguir i les propostes d'estratègies
i activitats per a aconseguir-ho dins
els següents temes d'interès:
La Compra Ecològica: 

• És millor comprar sols "el que
necessitem" per això cal planifi-
car la compra.

• La compra de menjar fer-la amb
criteris de salut: aliments frescs i
a granel. 

• En matèria de neteja, cal evitar
els tòxics buscar alternatives.

Mobilitat Sostenible:

• A Picanya, tot pot fer-se a peu: a
l'escola, a la compra, a passejar,
cosa que és un acte educatiu
per aprendre els menuts a anar
pel carrer.

Aigua:

• És un be escàs, cal que el utilit-
zem amb seny.

• L'agricultura faria bé de no utilit-
zar productes químics per pro-
duir aliments sans i evitar la con-
taminació de l'aigua.

• Generalitzar la separació de la
xarxa d'eliminació de pluvials i
de fecals.

Soroll: 

• Instal·lació de barreres acústi-
ques verdes o artificials a l’itine-
rari del "metro", exigir un millor
manteniment de vies i de
maquinària.

• Denúncia d'activitats industrials
sorolloses i molestes.

• Promoure actituds de respecte i
tolerancia en la convivència al
carrer.

Residus:

• Dimensionar adequadament el
nombre de contenidors de fem
orgànic i de replega selectiva,
alhora que es minimitze el seu
impacte visual.

• Ocupar-se de l'oli de cuina de
bars, restaurants i domicilis parti-
culars.

Energia:

• Tendir a la gestió electrònica del
sistema d'enllumenat públic,
amb mesures d'estalvi energètic
i augment d’eficiència i de segu-
retat.

Territori:

• Posicionament a favor de la con-
servació de l'Horta, per tant en
contra del traçat de l'AVE.

• S' estudien propostes de
consens i viables, alternatives
a l'agricultura, a la necessitat
o no de més sòl industrial, els
habitatges, promoció del con-
sum de productes agrícoles
de qualitat, selecció del tipus
d'activitats econòmiques,
captació empreses tecnolò-
guiques, rehabilitació habitat-
ges nucli antic, etc.

Val a dir que el tema que major
temps va ocupar fou l'agricultu-
ra ecològica entesa com l'agri-
cultura a la manera de fer tradi-
cional valenciana. Tots tres
grups han parlat d'ella: evita
l'ús d'adobs de síntesi que
contaminen l'aigua del subsòl,
ens aportaria aliments frescs i
sans produïts a casa nostra pel
consum, al temps que contri-
bueix a donar-li a la terra una
productivitat anul·lada en les
darreres décades aconseguint
el sentit de la conservació de
l'horta.
Tot plegat és un debat d'actua-
litat i obert a totes les persones
interessades a aportar idees
per dissenyar el futur imminent
del poble que ens agradaria per
a viure.
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Reunió del Fórum Agenda 21

Dos cursos de formació tècni-
ca agrària programats per
l'Agència de l'Agricultor i l'Ofi-
cina Comarcal de la Conselle-
ria d'Agricultura s'impartiran a
Picanya el primer semestre
de 2005. Un curs d'horticultu-
ra per al mes de gener i un
altre de citricultura per a
febrer, ambdós amb horari
nocturn de 19 a 22 h, a les
aules de l'Alqueria de Moret,
són gratuïts i s'adrecen
fonamentalment als agricul-
tors que volen millorar la seua
capacitació professional. Tam-
bé les seues hores lectives
s'acumulen a les necessàries
per a determinades ajudes i
aporten crèdits de lliure elec-
ció als estudiants de determi-
nades carreres tècniques.

Horticultura
Un curs de Nutrició i Fertilitza-
ció d'Hortícoles es desenvolu-
parà del 17 al 28 de gener de
2005 abordant-ne les bases de
la producció hortícola, coma
ara l'estudi del medi de cultiu,
les necessitats de les plantes i
els fonaments de la seua
nutrició. S'hi estudiarà: el sòl i
la seua anàlisi i interpretació,
les necessitats nutritives, la
fertilització orgànica i mineral,
els tipus d'adobs, els plans
d'adobat, l'aigua, la seua anàli-
si i interpretació, el reg a man-
ta i la fertirrigació.
Citricultura
El segon curs, de "Millora de la
Qualitat en Cítrics" s'impartirà
del 14 al 25 de febrer de 2005
i s'estudiarà la intervenció en

els factors que determinen la
mida i la qualitat del fruit cítric,
conforme als cànons de l'ac-
tual demanda del mercat. Així
es tractaran: el quallat, l'ado-
bament i el reg, els problemes
de la pell, les plagues i els pla-
guicides, el calibre, les nor-
mes de qualitat com ara la
producció integrada i la quali-
tat de les noves varietats.
Donat l'interés dels cursos i
que les places són limitades,
és convenient que les perso-
nes interessades formalitzen
el més prompte possible la
seua inscripció a l'Agència de
l'Agricultor 
Centre de Desenvolupament
Alqueria de Moret
tel. 961 295 400
ada@picanya.org
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TEl “bus de l’aigua” visita el
nostre poble

De l’1 al 12 de desembre el Bus de
l’aigua del “Proyecto Agua” de la obra
social CAM visitarà diferents indrets
del nostre municipi com a part del seu
recorregut per la geografia de la
nostra Comunitat.
Aquest vehicle conté una mostra
interactiva adreçada bàsicament  al
món escolar (però que també poden
gaudir els majors) i on, mitjançant
panells, vídeos, gràfics i jocs es
pretén transmetre als visitants la
necessitant de valorar l’aigua com
l’autèntic recurs fonamental i
escàs que és.
El “bus de l’aigua” iniciarà el seu
recorregut a Picanya pel CP Ausiàs March
el proper 1 de desembre i després passarà pels diferents centres
educatius del poble (altres escoles, institut, Centre de Formació
de Persones Adultes). Tot i així el públic en general també podrà
visitar la mostra, tant en visites prèviament acordades com en
horari de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00h, quan els dissabtes
dies 4 i 11 de desembre el bus obriga les seus portes a qualsevol
persona interessada a la plaça de l’Ajuntament.   

Cartilla de treball pràctic 

per als escolars

L’Àrea de Serveis
Generals aconsegueix la
certificació de qualitat

L'Ajuntament manté viu el compromís amb la millora
de la qualitat i segueix amb pas ferm cap a la
certificació de tots els serveis que ofereix a la
ciutadania. Tres anys de camí en la millora de la
qualitat i el reconeixement per un Organisme de Certificació
avalen aquest compromís.
Després de la certificació ISO 9001 del Centre d'Informació i
Gestió en l'any 2001, altres departaments han seguit les seues
passes per a millorar els seus processos i adaptar-se als requisits
de qualitat que té en compte la norma ISO 9001.
El passat dia 2 de novembre, un Organisme extern acreditat per
ENAC realitzà a l'Ajuntamen l'auditoria de certificació. Els
resultats de l'esmentada auditoria van ser totalment satisfactoris,
cosa que propicià la certificació de la totalitat de departaments de
l'Àrea de Serveis Generals.
Actualment, l'Ajuntament de Picanya disposa de certificació de
qualitat ISO 9001 en els següents departaments:

• Centre d'Informació i Gestió
• Gestió Tributària
• Recaptació

L'Ajuntament té la intenció de continuar ampliant els sistema de
qualitat en altres àrees i serveis en el proper any 2005.



Carrers en obres al polígon de Raga

S’inicien les obres al polígon de Raga
Voreres, canalitzacions, asfalt... són objectes de millora

Les obres d'urbanització del Polí-
gon de Raga ja han començat. Els
treballs de millora d'aquesta zona
industrial, la més antiga de Pica-
nya, han començat a la part més
pròxima al barranc.
El primer que s'ha fet és nete-
jar la vora del barranc, que

estava molt bruta. Després
s'han demolit totalment les
voreres del carrer Sèquia de
Montcada, que seran construï-
des de nou quan finalitze la
seua urbanització i la seua con-
nexió amb el carrer Pintor Soro-
lla. En aquest últim carrer ja

s'estan instal·lant les noves
conduccions d'aigua potable.
Una vegada finalitzen les obres
d'urbanització, tant a la vora del
barranc com en aquests dos
carrers, Séquia de Montcada i Pin-
tor Sorolla, es plantaran arbres i
s'hi habilitaran zones enjardinades.

Aspecte de la nova zona verda

Nova zona enjardinada
junt al Centre de Formació
Ofereix una zona de passeig a vianants i ciclistes

L'enjardinament junt a l'Alqueria
de Moret oferirà una zona de
descans per als caminants i ciclis-
tes
Junt al Centre de Formació de
l'Alqueria de Moret, s'ha acabat
de construir una nova zona enjar-
dinada. Aquest nou jardí té una
superfície total de quasi 1.700
metres quadrats. A tota la zona
s'ha plantat gespa i s'han
instal·lat sistemes automàtics de
reg per aspersió i per degoteig.
A la part central de la zona enjar-
dinada, al mig d'una zona pavi-
mentada per a permetre el pas
als vianants, s'ha alçat una pèrgo-
la sobre pilars de pedra natural.
La part superior de la pèrgola la

formen unes bigues de fusta
tractada en autoclau. Aquesta
fusta és tractada amb un produc-
te químic totalment innocu per a
les persones, animals o plantes,
que la fa més resistent a les con-
dicions climàtiques, ja que no
absorbeix aigua i suporta millor la
llarga exposició al sol i al fred.
Junt a la pèrgola s'ha instal·lat
també una font feta completa-
ment de ferro.
Una part de la nova zona enjardi-
nada ha estat construïda amb un
desnivell, que contribueix a
donar-li a tot el conjunt un millor i
més natural aspecte.
L'element més característic pel
que fa a la vegetació és el grup

de palmeres que s'ha plantat.
Junt a aquestes palmeres també
s'han plantat strelitzies reginae,
que donen una flor coneguda
com la flor de l'au del paradís.
A més a més, a tota la zona s'han
plantat nombrosos arbres i
arbusts. A la pèrgola s'han plantat
arbusts trepadors, com ara el
viburnum opulus, que arriba als
quatre metres d'alçada o la dodo-
nea, un xicotet arbre que manté
tot l'any el seu color verd. Amb
aquest vegetació es crearà una
agradable ombra a la pèrgola que
a bon segur oferirà un bon lloc
per al descans dels caminants i
ciclistes que habitualment transi-
ten per la zona.

Nou joc infantil
Els xiquets i xiquetes que viuen a la zona de l'avinguda de la Primavera ja
estan gaudint d'un nou joc infantil que recentment s'hi ha instal·lat. Es
tracta d'una estructura amb dos torres d'un metre i mig d'alçada unides
per un túnel metàl·lic.
El conjunt disposa també d'un tobogan i d'una rampa per a que els
xiquets puguen escalar. També hi compta amb un màstil per tal de baixar
tal i com fan els bombers. El nou joc infantil compleix la normativa de
seguretat per a jocs infantils UNE-EN 1176-1177, exigida en tots els paï-
sos de la Unió Europea per a aquest tipus d'instal·lacions.
A més a més, tota la zona al voltant d'aquest joc infantil s'ha habilitat
amb les millors condicions de seguretat per al seu nou ús.

Millors accessos a la zona est
Recentment han finalitzat les obres de millora dels accessos a
l'avinguda de la Primavera. S'ha habilitat una entrada i una eixida
separades per al trànsit. Els accessos estan pavimentats i comp-
ten amb senyalització de trànsit, tant vertical com horitzontal.
Alhora que es construïen els nous accessos, s'hi han canalitzat
les aigües per tal que en cas de pluja no s'inunde la zona.
També s’hi ha procedit a l’enllaç del tram de carril bici de l’Av.
de la Mediterrània amb l’Av. Sanchis Guarner amb la qual cosa
es continua amb el procés d’ampliació i interconnexió de tota la
xarxa de carril bici.
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Un mural tanca la
rehabilitació del dipòsit

Després de la rehabilitació del dipòsit d'aigua de Picanya, encara
estava pendent l'execució del mural que havia de decorar la paret de
l'edifici que queda junt al dipòsit.
Però abans que l'artista Emilio Quílez poguera començar a decorar
aquesta paret, encara hi calia realitzar alguns treballs. El primer que
es va fer és eliminar la pintura existent i cobrir tota la paret amb un
revestiment adequat. Seguidament, s’hi va aplicar una nova pintura
base, que ha servit com a llenç per al mural. Un mural que, prenent
com a motiu el tema de l'aigua, remata la rehabilitació integral del
dipòsit alhora que dignifica i millora l'aspecte de tota la zona.
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Un moment de la prova al carrer Hospitalaris

Cartell anunciador

La Marató de patinatge 
tanca la temporada

El passat 24 d'octubre es va tan-
car la temporada de competicions
de patinatge de velocitat amb la
disputa de la Marató Nacional
Vil·la de Picanya. Els 21 i 42 quilò-
metres de la prova, en categoria
femenina i masculina respectiva-
ment, van ser molt durs, ja que
els patinadors portaven moltes
hores de rodatge a les seues
cames, per ser aquesta l'última
competició del calendari oficial.
En categoria femenina, la guanya-
dora va ser Marta Sanchez, del
club Delta Prat. Aquesta patinado-
ra es va destacar de la resta des
del començament de la prova i es
va adjudicar totes les metes
volants. Jessica Garcia i Ventura
Waliño, del Club Patinatge Pica-
nya, hi van quedar en l'onzena i la
dotzena posició, respectivament.
En categoria masculina, sobre un

recorregut de 42 quilòmetres, el
guanyador va ser Ibon Vidaurre,
del Club Chantrea. En segona
posició va quedar Jonathan San-
chez, del Club Delta Prat, i com a
tercer classificat, Juan Carlos
Gomez, del club Marinistas de
Vitoria. Entre Ibon Vidaurre i Juan
Carlos Gomez es van repartir les
cinc metes volants. El picanyer
millor classificat va ser Jordi
López, que va finalitzar en huitena
posició.
Un futur patinador d'elit
El patinatge ha arribat a un gran
nivell a Picanya els darrers anys.
Prova d'això és que la Marató de
Patinatge ha entrat dins el circuit
de competicions oficials i aug-
menta en participació any rere
any.
Però, a més a més, el patinatge
està despertant l'interès dels

joves a Picanya i el Club de Pati-
natge està augmentant també el
seu nombre de membres. I tam-
bé millora dia a dia el nivell de
competició dels patinadors de
Picanya. Bona prova d'això és Ale-
jandro Carrillo, campió d'Espanya
juvenil de 200 metres contra el
rellotge i que ha estat triat per a
participar amb la sel·lecció espa-
nyola en els campionats euro-
peus. Actualment Carrillo forma
part de l'equip Marianistas de
Vitoria, encara que es va forjar al
club picanyer. Per això ha estat
guardonat amb un dels premis als
esportistes destacats que atorga
l'Ajuntament de Picanya.
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A. Carrillo

Enric Tordera es proclama
campió d'Espanya per
autonomies de trial 
Enric Tordera Planells ha guanyat el Campionat
d'Espanya de trial per autonomies. El campionat,
celebrat a la localitat cordobesa de Peñarroya-Pue-
blonuevo el passat 7 de novembre, el va guanyar
amb autoritat l'equip de la Comunitat Valenciana,
seguit del d'Andalusia i dels representants de les
illes Balears.
A més a més de rebre el trofeu que l'acredita com
a campió d'Espanya, Enric ha rebut també un guar-
dó com a esportista d'elit atorgat per la conselleria
de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat
Valenciana.
Enric, amb només 17 anys, ha guanyat el campio-
nat d'Espanya de trial en dues ocasions seguides i
es perfila com una de les joves promeses d'aques-
ta modalitat de motociclisme.

El Picanya Bàsquet aconsegueix
organitzar equips a totes les categories 

El passat 12 d’octubre va tindre lloc al Pavelló Municipal la pre-
sentació del club Picanya Bàsquet. En total, el club va presentar
davant un nombrós públic, un per un els integrants (jugadors,
tècnics, delegats...) dels 10 equips que competiran en aquesta
temporada 2004-2005 que, tot just, acaba de començar. 
Per primera vegada en la seua història de més de 15 anys el
bàsquet picanyer ha aconseguit organitzar equips en totes les
categories oficials des de benjamins (9 anys) fins a sènior en
competició masculina i equips benjamins, infantil, cadet i sènior
en la competició femenina. Són per tant quasi 130 els jugadors i
les jugadores els que aquesta temporada defendran les sama-
rretes taronja del Picanya Bàsquet en un any en què el club té
previst disputar més de 150 partits en les diferents competi-
cions en les quals participa: lliga comarcal benjamí, jocs espor-
tius de la GV i FBCV.

L'Associació de Botxes 
ha celebrat el seu
campionat anual

L'Associació de Botxes Parc de les Albízies ha
celebrat el seu campionat anual. Aquesta com-
petició, que enguany ha arribat a la seua cin-
quena edició, només està oberta als membres
de l'associació, 24 entusiastes del joc de bot-
xes.
Els membres d'aquesta associació esportiva
se'ls pot veure cada vesprada al parc de les
Albízies, del qual han pres el seu nom, practi-
cant el seu esport favorit. Però, a més de jugar
a botxes, els membres de l'Associació de Bot-
xes Parc de les Albízies venen desenvolupant
una important tasca com a voluntaris esportius
i col·laboren en l'organització de tots els grans
esdeveniments esportius que se celebren a
Picanya.

La 12a Quarta i Mitja coincideix amb el
desè aniversari del Club Camesllargues 

El proper 19 de desembre es disputa la XII edició de la Quarta i Mitja
Marató, que enguany té la seua eixida des de Picanya. Les inscripcions
per a aquesta edició estaran obertes fins el dijous anterior a la proba. Per
a aquesta dotzena edició s'espera una participació, entre la Quarta i la
Mitja Marató, d'uns 1.500 atletes.
Coincidint amb la Quarta i Mitja, el Club d'Atletisme Camesllargues de
Picanya commemora també el seu desè aniversari. I és que el club va
nàixer al calor d'aquesta proba. Corria l'any 94 quan un grup d'unes 10
persones que s'havien conegut correguent a diferents pobles van deci-
dir formar un club d'atletisme a Picanya. Des del moment del seu naixe-
ment, els Camesllargues es van implicar plenament en l'organització de
la Quarta i Mitja, col·laborant amb el Club Sprinters de Paiporta i amb 
l'Ajuntament de Picanya.
En aquests deu anys, el club ha crescut fins a arribar als 38 membres
que té a l'actualitat.
Les seues activitats també han augmentat. A més a més de ser una part
fonamental en l'organització de la Quarta i Mitja, organitzen també la cur-
sa d'agermanament De l'horta al secà i, per a enguany preparen, junt al
Club d'Atletisme Paiporta la primera Sant Silvestre, què es disputarà el
proper 31 de desembre.

El concurs de cant timbrat espanyol
reuneix als millors criadors de canaris

El Club Valencià de Cant Timbrat de Picanya celebra anualment un con-
curs de cant de canaris que està considerat entre els més prestigiosos
de tot l'Estat. De fet, al concurs de cant Vila de Picanya venen uns 60
criadors de canaris de tota Espanya, prèvia invitació del club, que busca
reunir sempre els millors canaris.
Per a l'edició d'enguany d'aquest concurs, celebrada entre el 6 i el 8 de
desembre, s'han reunit vora 600 dels millors canaris de cant d'Espanya. 
Cada criador participa en dues proves, una en equip i una altra individual.
En la modalitat d'equip, quatre canaris canten al mateix temps i el jurat
ha de valorar la seua qualitat en conjunt. En la modalitat individual, cada
concursant presenta tres exemplars i es valora la seua capacitat per
separat.
El Club Valencià de Cant Timbrat Espanyol de Picanya es conta entre els
millors del món. Dels 18 membres amb què compta en l'actualitat, qua-
tre d'ells han guanyat el campionat del món i, habitualment, els seus
canaris queden entre els millors classificats als concursos de cant.

Presentació del club

www.picanyabasquet.net

www.patinpicanya.com


