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Junt a les ciutats de Lisboa i Génova,
Picanya participa en el projecte europeu

MobQua per a la mobilitat sostenible

Pedalejant cap al futur
El projecte MobQua (mobilité
dans les quartiers, mobilitat als
barris), pretén millorar els des-
plaçaments de les persones
dins dels seus barris o nuclis
residencials. Es tracta que el
veïnat d’una zona no utilitzen el
cotxe per als seus desplaça-
ments curts i, en canvi, cami-
nen o utilitzen un mitjà no con-
taminant com és la bicicleta.

La bici a Picanya
Des de fa anys l’Ajuntament de
Picanya ha apostat per la bicicleta
com a mitjà de transport no con-
taminant. Fruit d’aquest compro-
mís ha estat la construcció gra-
dual de l’actual xarxa de carril bici
del poble. Actualment, el carril
bici té una longitud total de 16
quilòmetres que envolta i recorre
el casc urbà de part a part en la
seua totalitat. En el futur està
projectat continuar construint
carril bici a les zones de nova
urbanització del poble.
Un dels problemes amb què es
trobaven els usuaris de la bici-
cleta era la manca d’aparca-
ments on deixar la seua bici amb
seguretat. Per això, el pas se-
güent en el foment de l’ús de la
bicicleta va ser “Mi bici conmi-
go”, un projecte que instal·lava
aparcaments per a bicicletes als
edificis públics i grans empreses
del poble per tal que els seus

treballadors pogueren anar a tre-
ballar en bicicleta i deixar-la a un
lloc segur. Aquest projecte va
obtindre finançament europeu i
va ser aleshores quan Picanya
es va embarcar als projectes
MARE i MobQua.
MobQua
“Mi bici conmigo” va tindre una
gran acceptació, no només entre
els empleats dels edificis públics
del poble, sinó també entre els
empresaris. Ja són prou les
empreses del poble que tenen
instal·lat un aparcament de bicis
per als seus treballadors.
El pas següent era continuar amb
la instal·lació d’aparcaments per a
bicicletes als carrers, així com a
l’aparcament soterrani que hi ha
junt a l’Ajuntament.
El projecte MobQua es planteja
com a objectiu últim l’ús de mit-
jans de transport no motoritzats
als barris i nuclis urbans. Conti-
nuant en aquest sentit, l’Ajun-
tament ha adquirit 60 bicicletes
que estan distribuïdes pels dife-
rents edificis públics del poble,
així com a més de 15 empreses
que així ho han sol·licitat. A més a
més, la bicicleta s’està convertint
en el mitjà de transport habitual
dels treballadors públics del
poble. Així, ja és habitual veure als
ATS del Centre de Salut eixir a les
seues atencions domiciliàries
muntats en una bicicleta.
Ara que la bicicleta està prenent
els carrers, cal animar a tots els
veïns a utilitzar-la. Per això s’han
dissenyat diferents campanyes
informatives i de conscienciació
sobre els avantatges de l’ús de
la bicicleta.
Campanyes informatives
En aquest sentit, la comunitat
educativa -professors, alumnes,
pares i mares- té una importància

fonamental. Per això, els centres
educatius són un dels eixos prin-
cipals de les campanyes d’infor-
mació sobre el que significa el
projecte MobQua. Els alumnes i
professors dels centres de
Picanya han rebut amb entusias-
me la iniciativa i ja s’han fet jor-
nades d’educació vial als co-
l·legis i classes pràctiques de cir-
culació en bicicleta per tal que
els alumnes aprenguen a usar-la
amb major habilitat i millor segu-
retat. A més a més, la realització
de pràctiques de seguretat vial
amb bicicleta serveix per canviar
el concepte que es té d’ella com
a element recreatiu pel de mitjà
de transport.
Per a la resta de la població, s’ha
elaborat un fullet explicatiu del
projecte MobQua, que donarà a
conèixer els objectius i les iniciati-
ves que ja s’han pres. A més a
més, s’ha dissenyat una Guia del
Carril Bici a Picanya, que serveix
per a descobrir el poble, la seua
arquitectura i riquesa paisatgística
al llarg del recorregut del carril
bici.
A més a més, per a les properes
festes patronals es preparà una
jornada al voltant de la bicicleta,
amb tallers de mecànica, concur-
sos, etc.
Acció institucional
L’Ajuntament de Picanya aprovà
per unanimitat una moció de
suport a l’ús d’aquest mitjà de
transport al poble. Es tracta de
donar suport institucional a les
accions ja executades, així com
declarar el compromís per una
mobilitat sostenible. Es tracta, en
definitiva, de reconèixer el caràc-
ter com a mitjà de transport que
la bicicleta té, més enllà del seu
ús recreatiu i esportiu.

G. Serrano

Picanya ha adquirit prop de 60 bicicletes per a prestar-les als edificis
públics i empreses per tal de fomentar l’ús d’aquest mitjà de

transport als desplaçaments curts. Aquesta mesura vé a
complementar altres que ja s’han pres els darrers anys per tal

d’animar els veïns i veïnes de Picanya a deixar el cotxe a casa i usar
la bicicleta o, simplement, caminar pel poble.

Aparcaments gratuïts per a bicis
a l’aparcament soterrani

Bicis a la porta de la biblioteca

Educació vial. Eixida dels escolars
acompanyats per la Policia Local

www.picanya.org/enbici
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Mirant Picanya

El “Jerte”
picanyer

Entre finals de març i principi
d’abril són milers els turistes
que s’encaminen envers la vall
del riu Jerte a Extremadura amb
la intenció de gaudir de la flora-
ció dels cireres (prunus avium) i
arbres i embussos de cotxes es
convinen en una extranya barre-
ja. Al nostre poble, a xicoteta
escala i amb el clar avantatge
d’estalviar-nos la massificació de
cotxes i persones, el carrer
Orihola també ens ofereix
l’oportunitat de gaudir de
l’espectacle d’aquest “arbres de
flors”. Durant unes setmanes,
les flors blanques cubrixen les
branques pràcticament nues de
fulles i els cireres arriben al seu
màxim nivell de bellesa. Un sig-
ne inequívoc de que la primave-
ra ha començat.
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¿Y si pruebas en bici?
Ir y volver a Valencia en un coche de tipo medio (que emite
150 g CO2/km) supone dejar tras nosotros un rastro de 4
kilos de CO2 en el aire que respiramos todos y todas.
Utilizar el coche para llevar los niños y niñas al colegio (pon-
gamos un recorrido medio de 2’5 kilómetros diarios) supone
dejar en el medio ambiente unos 75 kilos de CO2 a lo largo
de un curso escolar. La cifra empieza a ser mucho más pre-
ocupante si multiplicamos por el número de coches que dia-
riamente se acumulan a la puerta de nuestras escuelas.
El transporte genera el 30% de los gases de efecto inverna-
dero una cifra que todavía resulta más dramática si tene-
mos en cuenta que la mitad de las veces que utilizamos el
coche lo hacemos para recorrer una distancia inferior a los 3
kilómetros!
Además, más allá de consideraciones medioambientales, el
uso/abuso del vehículo privado genera otros efectos colate-
rales igualmente preocupantes: ruido, ocupación masiva de
la vía pública, congestión, estrés... y finalmente, accidentes
y muertos en cifras realmente alarmantes.
¿Por qué en coche?
Nuestro actual modelo de transporte, basado en un uso
abrumador del vehiculo privado no tiene lógica. Ir andando o
en bicicleta, utilizar el transporte público... supone resolver
esos menos de 3 kilómetros (recordemos, el 50% de los
desplazamientos) de una manera mucho más económica
(¿alguien piensa en el precio del combustible cuando arran-
ca su coche para recorrer un kilómetro?), saludable, relajada
y, en el caso de la bicicleta, rápida. En un recorrido urbano
de este tipo de distancia, una bicicleta llegará siempre
antes que un coche a su destino. ¿Cual es la razón pues del
éxito del coche? Tal vez, debamos buscar una explicación
en el supuesto “prestigio social” que nos ofrece llegar con
nuestro super-todoterreno-mega-enorme y aparcarlo donde
todo el mundo lo pueda ver.
¿Por qué no aquí?
En paises como Holanda, Bélgica... con una climatologia
muchísimo peor que la nuestra, las bicicletas dominan las
ciudades. Es más, son reclamo turístico y símbolo de cali-
dad de vida. Cuando las visitamos en un viaje, volvemos
contando maravillas de lo bien que funciona el tema de las
bicicletas y sin embargo aquí, en las ciudades mediterráne-
as, con orografías totalmente planas y un clima cada día
más soleado (lo cual no deja de ser preocupante), utilizar la
bici como medio de transporte te convierte en una “rara
avis”. Materia de estudio para sociólogos.
¿Por qué no en Picanya?
Picanya tiene un centro urbano diseñado para poder poner en
práctica una movilidad sostenible, ya que la mayor distancia
que podemos realizar a pie no llega a los 25 minutos, es llana,
con buena temperatura, y sin una gran congestión de tráfico.
Tiene todos los condicionantes a su favor para ser un ejemplo
de municipio impulsor de una movilidad respetuosa con el
medio ambiente y con la calidad de vida de la ciudadanía de
Picanya. Desde el Ayuntamiento, desde hace años, se están
impulsando diferentes iniciativas para favorecer esta posibili-
dad. Especialmente destacable es el esfuerzo realizado en los
últimos tiempos para promocionar el uso de la bicicleta en los
pequeños desplazamientos (que son todos en un pueblo
pequeño como el nuestro). Las bicis municipales ya están en
las calles, poco a poco, vemos más personas que se animan a
sacar a las calles sus bicicletas. En el contagio está el éxito. Lo
difícil es dejar tu bici en un aparcamiento donde está sola. Si
hay 12 más la dejarás con más confianza. Lo complicado
(lamentablemente) es que los coches respeten a UNA persona
en bici. Si se cruzaran con 40 seguramente ya no utilizarían el
claxon con tanta facilidad.
¿Por qué no?
Juntos y juntas podemos. La próxima vez que vayas a subir al
coche dedica unos segundos a pensar si no podrías buscar una
solución más responsable, más sencilla, más segura, más res-
petuosa con el medio ambiente. ¿Seguro que tu hijo/a quiere ir
al cole en coche? ¿No preferirá ir contigo en bici? ¿No le gusta-
rá caminar mientras habláis o jugáis? Prueba.

televisió local per internet

PR
EM

IS

Consulteu les bases completes de totes les convocatòries a: www.ajuntament.picanya.org

Comença el termini d’inscripció per al TotArt’08
Entre el 30 d’abril i el 30 de setembre roman obert el termini per a presentar de projectes per als Premis
TotArt’08. Les fitxes d’inscripció al certamen hauran d’anar acompanyades de fotografies d’algunes de
les obres. Com en anys anteriors, els artistes es poden inscriure a qualsevol de les dues modalitats de
què consta el certamen: la individual i la col·lectiva.
Els Premis TotArt es van crear per a oferir als artistes plàstics una oportunitat per a poder exposar la seua
obra. Els guanyadors a cadascuna de les dues categories, realitzaran una exposició de la seua obra a la
Sala d’Exposicions de Picanya. A més a més, l’Ajuntament editarà un catàleg de les seues obres.

Dotzena edició dels Premis d’Investigació Local
El dia 26 d’abril finalitzà el termini per a la presentació de projectes a la dotzena edició del Premi
d’Investigació d’Estudis Locals. Com en anys anteriors, es pretén fomentar l’estudi i la investigació a
l’àmbit local, sobre qualsevol temàtica i temps històric.
El jurat donarà a conèixer el proper 22 de maig el projecte que ha estat sel·leccionat. El guanyador o
guanyadors, rebran un premi de 1.500 euros per a realitzar la seua investigació. El treball final, amb una
extensió d’entre 50 i 150 fulls haurà d’estar acabat per a la seua publicació abans de l’1 de maig de 2009.

Tercer concurs de poesia “Camí de la Nòria”
L’Escola d’Adults de Picanya ja ha fet públiques les bases del tercer concurs de poesia. Cada concursant
haurà de presentar un màxim de tres poemes que han de ser inèdits, presentats per triplicat en un sobre
tancat abans del 17 de maig de 2008 i s’estableix un premi de 300 euros amb caràcter general i un
accèssit local de 100 euros per al milllor poema de persona veïna de Picanya.

Segona convocatòria
del concurs de pintura ràpida
També des de l’Escola d’Adults, i després de
l’èxit de l’any passat, es convoca el segon
conurs de pintura ràpida a l’aire lliure obert a
la participació d’artistes de tot el món, majors
de 18 anys. El concurs se celebrarà el dissab-
te 31 de maig de 2008 i la temàtica de les
obres serà “ Picanya i el seu entorn”. Els
artistes diposaran de set hores per realitzar
de les seues obres i s’estableix un primer premi de 450 euros i un segon de 300 que podran fer-se
efectius als establiments col·laboradors. Una exposició amb els millors treball tancarà, entre el el
dissabte 28 de juny i el 13 de juliol aquesta convocatòria 2008.
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Xavi Castillo viu ara a Picanya i la seua companyia
disposa al nostre poble d’un local permanent d’assaig
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Nova programació
d’activitats per als majors

Ja està preparada la nova oferta municipal d’activitats per a les
persones majors durant els propers mesos de maig i juny.
Del 6 al 27 de maig un curset permetrà millorar els coneixe-
ments de les persones que atenen o conviuen amb malalts
d’Alzheimer o altres problemes semblants. El curs és gratuït,
obert a tot el públic, i la inscripció es realitza a l’Ajuntament. El
7 de maig el cine serà el protagonista amb la projecció de la
pel·lícula “A good woman”.
Una iniciativa ben interessant és la creació
d’un grup “d’amics de la literatura”, una
mena de grup de lectores i lectors que com-
partiran opinions i xerraran sobre llibres. La
seua primera reunió serà el 8 de maig.
Relaxar-se i riure a carcallades serà l’ob-
jectiu del taller de “risoterapia” que tindrà
lloc entre els dies 3 i 10 de juny (inscrip-
cions del 26 al 31 de maig a l’Ajuntament).
Una activitat novedosa que de ben segur
donarà molt de joc.
Finalment el festival de paelles el 12 de
juny al poliesportiu i el quart festival de
bandes i cors de majors (29 de juny al
Palau de la Música de València) tancaran
aquesta nova programació que continua
en la línia d’aconseguir que els nostres
majors es mantinguen actius i positius
tant física com mentalment.

En marxa la 14a edició
del Rastro Solidari

El proper 18 de maig tindrà lloc, a la plaça Major,
la 14a edició del Rastro Solidari. Enguany, el
Consell per la Solidaritat i el Voluntariat
Social va decidir destinar la recaptació a
col·laborar amb Equador, país que el pas-
sat mes de febrer va patir unes devasta-
dores inundacions que van provocar un
estat d’emergència nacional, afectà
3.500.000 persones de les quals 265.000
van haver de ser evacuades i allotjades en
albergs.
La nostra ajuda es canalitzarà a través de
l’ONG INTERMON OXFAM, entitat
que va iniciar l’atenció de l’emer-
gència i la coordinació de les dis-
tintes accions de suport a les
comunitats afectades.
El Rastro, a més de les habi-
tuals paradetes on trobar de
quasi tot, muntades per
les diferents entitats locals
comptarà també amb
l’actuació del grup de dan-
ses indígenes “Inti-Ñan” (a
les 12.00h) que aportarà el
vessant cultural que també
acompanya cada edició del Rastro.
Cal assenyalar que, en aquesta edi-
ció, l’activitat finalitzarà a les 15.00h i no
hi haurà venda per la vesprada com s’havia fet
en anys anteriors.
Des d’ací animem a tot el veïnat a demostrar una vegada més el
seu compromís i solidaritat i fer d’aquesta nova edició un èxit de
participació que ens permeta continuar aportant el nostre treball
per un món millor i més just.
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”Qui fem teatre tenim l’obligació de
fer coses interessants i la gent, els
espectadors, de no acomodar-se”

L’actor de teatre Xavi Castillo va
oferir el monòleg “Con la iglesia
hemos topao” un dels seus al
Centre Cultural. Aprofitem l’avi-
nentesa i el fet que ens aquests
moments viu al nostre poble i la
seua companyia Pot de Plom, ha
instal·lat els seus locals d’assaig a
Picanya per a xerrar una estona.
Per què tries el teatre?
No ho sé; supose que perquè tot
em va dur ací. Tenia 17 anys i
estava acabant l’institut, quan ens
reuníem uns amics de l’institut
doncs ens donava per fer sketchs;
la creativitat em duia a això,
m’agradava inventar-me històries.
Vaig anar a parar al teatre per això,
veia el teatre i m’agradava, veia
diversos grups i m’agradaven, i
això em va fer aficionat al teatre,
primer com a espectador, i des-
prés ja com a actor.
Parla’m dels teus inicis.
Doncs la veritat, és que encara
que jo haja estat en altres grups i
haja actuat fora de València, la
meua història amb el teatre va
molt unida a la meua companyia
actual Pot de Plom. De fet quan
vaig començar, els amics que ens
reuníem, ja ens inventàrem eixe
nom, així que té molts anys. És
cert que en si, en aquella època i
al principi no era una companyia
professional, però ha anat amb mi
sempre, i això ha fet que el grup
s’especialitzara.
Què és Pot de Plom?
Per Pot de Plom ha passat molta
gent. És gent que col·labora i que
s’implica en un moment donat, és
gent que entra i ix. Jo ara estic
fent més monòlegs i bo, m’he
quedat un poc com a representant
de la companyia, però també fem
altres espectacles. Encara que allò
que més transcendència té són
els monòlegs.
Sou teatre d’humor, explica’m.
Sí, sempre fem teatre d’humor,
fem paròdies, teatre de creació;
històries que estan inspirades en
coses. Recorde que vam fer una
inspirada en la història del País
Valencià, en homenatge a Joan

Fuster. Són coses molt puntuals,
però en principi és un teatre de
creació, d’improvisació, basat en
el treball conjunt de la gent. Amb
els monòlegs passa el mateix,
potser utilitze textos de la premsa.
Hem creat, un estil d’humor, i bo,
en aquest cas, jo he derivat en un
estil més de crítica social.
Posant l’accent en la teua tendèn-
cia a la crítica social, quina preten-
sió hi ha? Realment aportes una
visió sobre el món?
Sempre ho dic, que hi ha un punt
de “mala llet”. Concep el teatre
com una cosa crítica perquè crec
que és un treball que el teatre pot
fer. I a mi l’humor sempre m’ha
dut a la paròdia, i a l’anar fixant-me
en coses d’actualitat. És inevitable
treure coses com per exemple de
la situació política. En el primer
monòleg parodiava personatges
d’Alcoi perquè jo vivia allí, però a
poc a poc vaig anar ampliant i
tocant temes com la Ciutat de les
Arts , la Copa Amèrica, etc…
Els teus monòlegs al ser molt
polèmics han estat censurats en
alguns llocs, parla’m d’això.
És la paradoxa, jo simplement
faig humor, però això resulta
ofensiu per a la gent que està en
el poder. Estem parlant d’alcal-
des, de bisbes, de gent conegu-
da. Hi ha gent que s’ha ofès, fins
i tot sense haver vist l’espec-
tacle... És el cas de Xàtiva i el
seu alcalde Alfonso Rus per qui
estic vetat, o el cas de Bocairent,
on per segona vegada un alcalde
del PP ha impedit la meua actua-
ció. També el cartell de l’espec-
tacle “L’estrany viatge” en el
Teatre Arniches d’Alacant va ser
censurat per dur una caricatura
de Zaplana. I encara podria afegir
altres episodis. Faig una crítica
humorística sense més; i bo, qui
no l’entenga, demostra que no té
sentit de l’humor. Però això em
porta a la censura, realment si
em criticaren tan sols per les
meues actuacions seria perfecte,
de fet ja m’han parodiat, però ni
tan sols les han vist.

Com t’afecta la censura?
M’afecta en la mesura que en
alguns llocs no puc actuar. Si per
exemple estic actuant en un lloc
un temps i en les eleccions can-
via el color polític de l’ajun-
tament, jo automàticament deixe
d’anar perquè no puc actuar ahí.
I això és greu, però simplement
no puc anar a certs llocs, i són
llocs en els quals tinc bon públic
però no puc accedir. I és injust,
perquè un ajuntament se suposa
que ha de programar activitats
culturals sense tenir en compte
la ideologia.
Consideres que els teus especta-
cles són per a determinat públic?
No. Bé, pot haver-hi un determinat
públic de determinada generació
que entenga millor les bromes,
però des que vaig començar jo
m’he criat amb el teatre popular,
aleshores tinc un públic d’aquest
tipus: vé tot el poble, majors,
joves…És cert que no faig espec-
tacles infantils per a xiquets, però
el meu públic és molt variat, i
quan hi ha aquest tipus de públic
l’espectacle funciona bé.
Una pregunta més general, creus
que es fomenta poc el teatre, la
cultura?
Home, si se’n van molts diners
per a obres grans, aquests diners
després no poden anar per a orga-
nitzar espectacles culturals, i s’han
d’organitzar amb menys diners i
per tant baixa el nivell cultural de la
població. I això té a veure amb la
política que regeix el món, la políti-
ca del malbaratament, que d’al-
guna manera és també alguna
cosa que faig veure en els meus
espectacles ja que ho considere
una cosa per a parodiar.
I finalment, digues alguna cosa a
favor del teatre, de la cultura.
Seria interessant que de vegades
ens moguérem per anar al cine-
ma, al teatre; i això és una qüestió
recíproca, qui fem teatre tenim
l’obligació de fer coses interes-
sants i la gent, els espectadors, de
no acomodar-se.

Tere Juan Tato

www.potdeplom.com
Xavi Castillo

Participants en un encontre esportiu
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Reportatge disponible a:
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Viatges, medi
ambient, art i

música per a joves
Els pobles que participen a la
xarxa Joves.net, han preparat
per a aquesta primavera un
bon grapat d’activitats cultu-
rals i lúdiques.
Dins dels programa de viat-
ges Escapa’t, no et quedes
a casa, s’ofereixen dos de
ben interessants. Els dies 26
i 27 d’abril, es programà un
viatge a Madrid, per assistir al
musical Hoy no me puedo
levantar i per als dies 24 i 25
de maig, hi ha programat un
cap de setmana de multi
aventura a Venta del Moro, al
riu Cabriol. Aquesta eixida
inclou, a més de l’allotjament,
tres activitats d’aventura a
l’entorn del paratge de les
Gorges del Cabriol.
La campanya l’Horta.net@
pretén donar a conèixer el
nostre medi natural més prò-
xim. Durant els pri-
mers mesos de febrer
i març s’han realitzat
diverses activitats de
reforestació i neteja.
Ara arriba el moment
de caminar i pedale-
jar per l’Horta per tal
de conèixer-la. El
dia 19 d’abril es va realitzar
una caminada pel paratge del
Tos Pelat,a Montcada. Ací,
acompanyats per un arqueò-
leg, descobrirem un poblat
iber, datat del segle V abans
de Crist. Per al dia 17 de
maig s’ha organitzat una
caminada de cinc quilòmetres
pel Parc Natural de la Serra
Calderona, per tal de conèixer
la gran riquesa natural i pai-
satgística que ofereix al visi-
tant. També s’han organitzat
diferents marxes ciclistes per
diferents indrets de l’Horta.
Per al dissabte 10 de maig hi
ha progrmada una pels ter-
mes d’Alaquàs, Aldaia i Xiri-
vella. El 24 de maig, la ruta
recorrerà el parc fluvial del
Túria, abans que aquest riu
arribe a la ciutat de València.
Finalment, el 31 de maig es
realitzarà un recorregut amb
bici per l’Albufera.

Després de l’èxit de la prime-
ra edició de la convocatòria
d’art al carrer Intracity, ja s’ha
obert el termini per a inscriu-
re’s a la segona. Fins el pro-
per 5 de juny, els artistes
poden presentar els seus pro-
jectes d’intervenció artística
al carrer.

I el Circuit de Música Jove
2008 tanca ja el seu termini
d’inscripció. En breu es
coneixeran els grups selec-
cionats per a tocar en directe
als pobles que hi participen.

Reportatge disponible a:
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La programació de teatre per
a aquesta primavera vé mar-
cada pel teatre infantil i juve-
nil. Al llarg dels mesos d’abril
i maig se celebrà la vintena
edició de la campanya
“Anem al Teatre”, que, com
en anys anteriors, pretén
acostar els joves i xiquets als
espectacles teatrals.
El 15 d’abril la companyia
Tàbata i la Sargantana oferi-
ren La fabulosa ciència del
Doctor Grau i les bessones
Grimm, una nova visió sobre
els contes més coneguts
dels famosos autors. El Doc-
tor Grau narrà als especta-
dors les seues pròpies ver-
sions dels contes clàssics,
amb un toc d’orientació per a
la Caputxeta Roja, un toc
d’arquitectura i coneixements
sobre la resistència dels
materials per als Tres Por-
quets, etc. En resum, va ser
una sessió didàctica tot apro-
fitant personatges i situa-
cions ben coneguts pel
públic.
Les representacions d’“Anem
al Teatre” tornaran el 14 de
maig amb Fernán Cardama i
Historias de media suela.
Aquesta és una innovadora
proposta on les sabates pre-
nen el protagonisme. El saba-

ter Aquiles Petrulli ens con-
tarà diferents històries mit-
jançant les sabates dels seus
protagonistes. El dia 16, Pluja
Teatre presentà la seua obra
intercultural Emigrar, volar,
una visió integradora del
fenomen de la immigració.
El dia 21 de maig, La Canica
Teatro presenta El elefantito,
un espectacle de titelles amb
objectes. El elefantito és una
adaptació lliure d’un conte de
Rudyard Kipling, que conta el
viatge per la selva d’un xico-
tet elefant mogut per la seua
insaciable curiositat. El dia
23, Pikor Teatro representarà
Qtemeto, una obra sobre la
violència a l’entorn familiar i
escolar dels xiquets i adoles-
cents.
També per a adults
D’altra banda, el dia 9 de
maig, Teatres de la Generali-
tat Valenciana presenta al
Centre Cultural En amores
inflamada, un recital poètic
al voltant de l’amor. En amo-
res inflamada és un viatge
per la literatura, de manera
que hi podem trobar versos
d’Hansa, Ibn-Arabi, Jorge
Manrique, Garcilaso de la
Vega, Teresa de Jesús, Juan
de la Cruz i fins a cançons
sefardites.

G. Serrano
www.anemalteatre.com
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Música, dansa
i ballet
Al llarg dels mesos de primavera, el Centre Cultural de Picanya acull un
bon grapat d’activitats de les diferents associacions i col·lectius del
poble. El diumenge 13 d’abril, el cor i el Conjunt Instrumental de la Unió
Musical de Picanya realitzaren un concert. Els dies 12, 13 i 14 de juny
es realitzaran les audicions de l’Escola de Música J. Mª Roig. Finalment,
la Unió Musical de Picanya, celebrarà un nou concert el dia 13 del mes
de juny amb la participació de l’Agrupació Musical de Quatretonda.
D’altra banda, l’Associació de Ballet de
Picanya celebrà els dies 26 d’abril i 21 de
juny el seu tradicional festival.
Per a finalitzar, el dia 8 de juny, el Grup de Danses Carrasca i l’Escola
Municipal de Danses celebren també el seu festival que, de ben segur,
plenarà el Centre Cultural.

Passat i present a la
Sala d’Exposicions
La Sala d’Exposicions de Picanya té preparat un calendari ben
interessants per als mesos d’abril, maig i juny.
Per a començar, del 19 al 27 d’abril estarà oberta al públic
l’exposició “Picanya en el record”, un recorregut per la histò-
ria dels picanyers a través de fotografies, llibres i materials
escolars de l’escola a l’època franquista. Aquest material ha
estat recopilat per Miguel Ángel i Amparo Rodrigo, guanya-
dors de la 10a edició del Premi d’Estudis Locals.
Ja al mes de maig, entre els dies 5 i 18, Miguel David portarà
un recull de les seues fotografies que ha agrupat sota el nom
“Silencios y soledades”. Es tracta d’instantànies preses a ciu-
tats com ara Copenhague, Praga, Berlin o Londres, on es
mostra la incomunicació en què vivim a les ciutats modernes.
Entre els dies 23 i 25 de maig, la Confraria de la Sang de
Picanya, amb motiu del seu 50 aniversari, realitzarà una expo-
sició fotogràfica que farà un recorregut pel seu mig segle
d’història.
Finalment, a partir del 30 de maig, i en dos grups, els alumnes
de l’Escola Permanent d’Adults exposaran els treballs que han
realitzat al llarg del curs als diferents tallers als quals hi han
participat.

Teatres de la Generalitat Valenciana ens presenta En amores inflamada

Exposició “Picanya en el record”

Teatre per a
menuts i majors al
Centre Cultural
Una nova edició de la campanya “Anem al Tea-
tre” acosta l’art de l’escena als escolars

Reportatge disponible a:
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Entre el 7 i el 15 de maig els
Centres Escolars de Picanya
obrin el termini per a la presenta-
ció de les sol·licituds de matricu-
lació en els nivells d’educació
infantil i primària.
Com en anys anteriors l’Ajun-
tament ha enviat cartes persona-
litzades amb explicacions i docu-
mentació a totes les famílies
amb xiquetes o xiquets en edat
de tramitar la seua matrícula.
També s’han concertat entrevis-
tes individuals amb aquestes
famílies per tal de garantir les
millors condicions i la màxima
informació
durant tot
el pro-
cés.
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Maig literari
Estarán en Picanya algunos de los
mejores escritores del panorama nacional

Acercar la literatura a los lecto-
res. Ese es el objetivo de Maig
literari, una iniciativa con volun-
tad de continuidad, que este
año se pone en marcha desde
el Ayuntamiento de Picanya por
primera vez. En esta primera
edición estarán en Picanya algu-
nos de los mejores escritores
de la literatura contemporánea
en valenciano y castellano,
como Vicente Molina Foix (Pre-
mio Salambó y Premio Nacional
de Narrativa), Fernando Delga-
do (Premio Planeta en 1995),
Mercé Viana (Premi Samaruc) y
Lluís Roda (Premi Octubre).
Además, se rendirá homenaje
al poeta Ángel González,
recientemente fallecido. Para
recordar su obra y su figura
nos visitarán Luís García Mon-

tero, Felipe Benítez Reyes y
Almudena Grandes, autores de
prestigio nacional e internacio-
nal y, sobre todo, amigos del
genial poeta.

Pero Maig literari no se limita
sólo a traer al pueblo a algu-
nas de las plumas más presti-
giosas del panorama literario.
Todo lo contrario. Se trata de
que lectores y escritores sean
los protagonistas de un pro-
grama que pretende acercar-
les más allá de la textura de
los libros. Los lectores de
Picanya, en votación a través
de la página web muncipal,
son los encargados de esco-
ger el mejor libro leído durante
el año pasado.
El programa de actividades se
completó con la exposición
“Silencios y soledades”, de
Miguel David, y con la obra de
teatro “En amores inflamada”,
de TGV ya comentada en la
pagina anterior.
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Premis Sambori 2007
Ja tenim a les mans el llibre Sambori 2007, que recull tots els
contes guardonats en el concurs de l’any passat, on hi participa-
ren moltes escoles de tota la Comunitat. Si busqueu amb atenció
hi trobareu el conte “EL XIQUET PERDUT” que van crear, amb
una bona dosi d’imaginació i molta il·lusió, els xiquets i les xique-
tes de cinc anys de la mestra Paloma, del Col·legi Baladre. Aquets
xiquets i xiquetes ja saben que l’amistat i el treball en equip fan
que les coses funcionen molt millor. Així, en equip, van començar
una història i, junts, la van dotar d’un argument que de segur us
encantarà. Però, a més a més, van fer d’il·lustradors d’allò que
cadascú havia inventat. Vint-i-cinc dibuixos plens de color i de
saviesa. L’acabament del conte va ser molt emocionant i trobar-
nos ara amb aquest llibre encara més. Aquests xiquets i xiquetes
continuen ara, ja en primària, animats per pares, mares i mestres
inventant històries i, de segur, que són i seran uns bons alumnes.
Ara podeu llegir-ne un poquet.

La mestra Paloma

Xerrades formatives per a
pares i mares a l’IES

Entre els mesos de març, abril i maig, l’AMPA de l’IES Enric
Valor ha continuat amb el seu programa de xerrades formati-
ves adreçades a pares i mares. En març i abril es treballaren
diferents aspectes relacionats amb la convivència: resolució
de conflictes, mediació escolar, normes, transmissió de
valors... amb la intenció de dotar a pares i mares d’uns conei-
xements bàsics amb els quals poder millorar la seua relació
amb filles i fills.
El 6 de maig, una xerrada abordà un transtorn d’origen neuro-
biològic anomenat “Dèficit d’atenció i hiperactivitat”. Un pro-
blema que afecta entre el 3 i el 5% de la població escolar,
però que tot i així encara és un gran desconegut i ben a sovint
no es diagnostica i xiquets i xiquetes acaben en el pou dels
“problemàtics” sense més atenció.

L’Ausiàs festeja el llibre
Amb l’arribada de Sant Jordi el CEIP Ausiàs March de Picanya ha
celebrat en la penúltima setmana del mes d’abril tot un seguit
d’activitats al voltant del llibre, com ara la realització de dues tau-
les redones amb els alumnes del tercer cicle; una amb l’escriptora
i periodista Carme Amoraga, autora de novel·les d’èxit com “Algo
tan parecido al amor”, “Todas las caricias” o “Para que nada se
pierda”, i una altra amb la il·lustradora Fina Císcar autora dels
dibuixos de “El misteri de l’andana”, “La bola de pol·len” o “La
Poma Blava”. L’alumnat d’infantil, de 2n i de 3r Cicle han gaudit
amb La fireta del llibre, on han bescanviat llibres i han rebut objec-
tes relacionats amb la literatura. Amb la visita de l’alumnat del pri-
mer cicle a la Fira del Llibre de València es va cloure aquesta joio-
sa festa de l’estima per la lectura.

Almudena Grandes Fernando Delgado Lluís Roda

Vicente Molina Foix Felipe Benítez Reyes

La classe autora del conte

Fireta de llibres a l’Ausiàs March

Ensenyar a estalviar aigua Matrícula escolar

Autores como

Almudena Grandes,

Fernando Delgado,

Luis García

Montero...

visitarán nuestro

pueblo para hablar

de literatura

Els escolars de Picanya entre 8 i
15 anys, es beneficiaran de la
Campanya de Sensibilització al
voltant de l’Aigua i el seu ús
racional, que ofe-
reix Aigües de
l’Horta, empresa
que gestiona els
serveis del cicle
integral de l’aigua a
Picanya.
En una sessió infor-
mativa celebrada a
l’Ajuntament, repre-
sentants dels centres
d’ensenyament dels diferents
cicles formatius del municipi van
conèixer les iniciatives presenta-
des per Aigües de l’Horta.
El professorat s’ha interessat per
la campanya, la qual posa a dispo-
sició de les aules i les escoles uns
materials força atractius per
l’alumnat i els docents, amb acti-
vitats i jocs per donar a conèixer
el món de l’aigua, el seu cicle
natural i urbà, per tal de compren-
dre la necessitat de fer un ús
responsable d’aquest bé tan
escàs com necessari.

Per a escolars de Primària es va
presentar un programa anomenat

Aligotham. Amb una
dinàmica activa, diver-
tida i participativa,
l’alumnat podrà iden-
tificar les diferents
etapes del cicle in-
tegral de l’aigua, i
participar en be-
nefici de la seua
conservació i

protecció.
Destinat als nivells d’Edu-

cació Secundària, es va presen-
tar el programa Ambientech,
que pretén difondre i facilitar
l’aprenentatge de les ciències,
la tecnologia i el medi ambient
en la comunitat educativa no
universitària. La metodologia
d’este programa, en format CD
i també accessible des de la
plana web d’Aigües de l’Horta,
està organitzat en 9 unitats
didàctiques sobre el mon de
l’aigua.

www.aigueshorta.es
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a peu de plaça

Dins del programa d’iniciatives
en defensa del comerç tradi-
cional, l’Ajuntament de Pican-
ya i l’Associació del Xicotet
Comerç han organitzat per al
darrer cap de setmana del
mes de juny (dies 28 i 29 de
juny) tot i coincidint amb el
programa de Festes Majors la
primera fira comercial del nos-
tre municipi.
La mostra pretén donar a
conèixer l’amplíssim ventall
de possibilitats i productes
que ofereix, a hores d’ara, el
nostre comerç local i fer-ho a
més a més des de la proximi-
tat i el tracte directe del
comerç tradicional on la rela-

ció de persona a
persona sempre ha
estat per damunt
de la relació es-
trictament
comercial. Com
diu l’eslògan de
la fira: Tot un
món... sense
anar més
lluny.
A més durant aquest cap
de setmana les 38 casetes
de la Fira del Comerç com-
partiran protagonisme amb la
Fira Medieval que, com l’any
passat, ocuparà la zona de la
Pl. Major amb la qual cosa
s’aconseguirà un gran espai

expossitiu ben interessant
per a la població on passar
una vesprada ple de possibili-
tats.

L’Assocació del Xicotet Comerç ha
organitzat una Fira oberta al públic
per a les properes Festes Majors

Curs de conducció eficient

Totes i tots som sabedors de com de perjudicial
per al medi ambient que suposa l’actual model de
mobilitat basat en l’ús massiu i abussiu del cotxe
privat en desplaçament que, com en el cas del
nostre poble no superen els 2 kilòmetres. Per
tant, la primera opció sempre ha de ser evitar
aquest model en els des-
plaçament que, a peu,
amb bicicleta o amb
transport públic, es
poden resoldre de ma-
nera més saludable i sostenible.
Tot i així és evident que en molts casos farem ús del
nostre cotxe i fins i tot en el cas dels professionals
del transport aquest ús serà inevitable. Per aquest
motiu, l’Ajuntament de Picanya, a iniciativa del foro

Agenta 21 local, ha posat en marxa un curs gratuït
de conducció eficient on s’oferirà formació pràctica
per a que totes i tots puguem millorar les nostres
maneres al volant i reduir el consum de combusti-

ble. El curs que té una durada de quatre
hores es desenvoluparà en horari de
matí i vesprada entre els dies 9 i 13

de juny i inclourà sessions
teròriques i pràctiques i com-
paratives segons el tipus de
conducció realitzada.

El Centre de Desenvolupament
Local Alqueria de Moret serà el lloc on es realitzarà
aquest curs. La inscripció es pot realitzar al propi
centre personalment o
per teléfon: 961 295 400.

Fins a un 20% del combustible es pot estalviar
amb uns millors hàbits de conducció

Formació laboral

El Centre de Desenvolupament Local Alqueria de
Moret ja ha fet pública la nova programació de cur-
sos de capacitació i inserció laboral per als pròxims
mesos. Tres seran les especialitat ofertades.
Pintor/a
Aquest curs tindrà una durada de 500 hores de for-
mació que permetrà a l’alumnat obitndre una capaci-
tació integral per a treballar en l’àmbit de la pintura
mural. En finalitar el període formatiu es realitzaran
pràctiques no laborals en empreses de la zona.
Auxiliar d’infermeria en geriatria
L’atenció geriàtrica és un sector en permanent crei-
xement. Aquest curs, ja realitzat en anys anteriors
amb un elevat percentatge d’inserció laboral tindrà
una durada de 500 hores de formació i també inclou
pràctiques no laborals en empreses de la zona.

Empleat/da d’oficina
Amb 319 hores de formació aquest curs capacita
l’alumnat treballar en oficines i tancarà la prepara-
ció inicial amb pràctiques no laborals en empreses
de la zona.
Per a les tres especialitats els requisits d’accés
seran ser majors de 16 anys inscrites a l’Oficina
SERVEF d’Ocupació.
Inscripcions
Les pre-inscripcions es poden realitzar personal-
ment al Centre de Desenvolupament Local Alque-
ria de Moret, pels matins de dilluns a dijous i a
l’Ajuntament (de dilluns a dissabte) o a través
d’internet emplenant el formulari que trobareu a
l’adreça web www.picanya.org/alqueriademoret i
remetent-lo per correu-e a adl@picanya.org.

En edicions anteriors, aquests cursos han aconseguit
un elevat percentatge d’inserció al món laboral
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La confraria de la Sang
celebra el seu 50 aniversari

La Confraria de la Sang de Picanya celebra enguany el seu 50 ani-
versari des de la seua refundació. En realitat la confraria té més
de 400 anys d’història, però durant la guerra civil desaparegué.
Una vegada superada la postguerra, l’any 1958, es va tornar a fun-
dar la Confraria de la Sang. Per tal de commemorar aquesta data,
s’han organitzat diverses actvitats lúdiques i festives, a més dels
actes religiosos. Els membres de la confraria han volgut fer partí-
cep a tot el poble d’aquesta data tan especial per a ells. Per aixó,
els actes commemoratius es realitzaran des de la setmana del
Corpus i arribaran fins a la setmana de les Festes de la Sang, al
mes de juliol.

Puentes entre culturas
Un nuevo programa municipal intenta

unir a familias de diferentes
procedencias

El 1 de abril se presentaron los
objetivos del Programa de Media-
ción Intercultural en el Conseill
per la Solidaritat i el Voluntariat de
Picanya. Se trata de un programa
que financia la Obra Social La Cai-
xa en toda España y del cual parti-
cipan más de 120 mediadores y
mediadoras. La propuesta en
nuestro municipio es realizar char-
las, cine-forum y diversas activida-
des en torno a los modelos de
integración europeos, las trayec-
torias de las mujeres que inmi-
gran solas, la convivencia vecinal,
la realidad de los países de ori-
gen, entre otros temas. También
se realizará un programa demoni-
dado “Familias de Bienvenida”
que tiene como fin contactar a
una familia residente en Picanya
con otra que ha llegado reciente-
mente. Es un programa de inter-
cambio, sin moverse del domicilio
(y sin alojar a nadie en casa). Su
objetivo es solidario, ya que la pri-
mera etapa de asentamiento sue-
le ser muy dura y la necesidad de
información sobre aspectos de la vida cotidiana se torna esencial.
Al mismo tiempo, permite un conocimiento cercano de otras per-
sonas, que nos dará una imagen mucho más certera en torno al
fenómeno migratorio que muchas veces es utilizado por los

medios de comunicación, generando miedos y prejuicios
que poco tienen que ver con la realidad. En todos los grupos

sociales hay variedad, y las imágenes monolíticas acerca
del modo de ser de un pueblo suelen ser engañosas.

Este programa utiliza la metáfora de “puentes intercul-
turales”, su tendido es nuestra iniciativa. Pero

emprender el camino, cruzar el puente,
encontrarse y descubrirse depende de
todos y todas. Es una oportunidad de diálo-
go, de ejercicio ciudadano de la solidaridad,
en la realidad más próxima que tenemos, que
es nuestro municipio, que está creciendo
demográficamente, pero que queremos conser-

var como pueblo, como espacio donde las demás perso-
nas nos sean conocidas, cercanas, amigas.

Folleto anunciador del
programa

Entra en

www.picanya.org/enbici
exposa les teues idees sobre mobilitat sostenible:

propostes, queixes, suggeriments, fotos...
i guanya una samarreta com aquesta.

Fes la teua pedalada per una Picanya millor!
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Reportatge sobre el festival de ballet

Més de 16.000 vídeos
en un any

PicanyaTV arriba al seu primer aniversari
Al març de 2007 l’Ajuntament de Picanya obria una nova via de
comunicació amb la ciutadania. En una iniciativa pionera a l’estat
espanyol ficava en marxa la primera web-tv local desenvolupada i
mantinguda íntegrament per un Ajuntament sense cap suport
d’empreses externes i, per tant, amb un pressupost pràcticament
zero. S’apostava així per una forma de fer arribar la informació a la
ciutadania en el format més atractiu i modern possible.
El format web-tv
Les web-tv són en aquest moment una fòrmula en contínua
expansió (les teles convencionals també comencen a oferir la
seua programació per internet i ajuntaments i empreses creen
els seus propis canals) perquè permeten situar a l’abast de la
ciutadania informació en format audivisual sense haver de com-
petir amb els canals tradicionals a la televisió clàssica. Els víde-
os es presenten a l’internauta mitjançant un menú interactiu i
és per tant, l’espectador/a, qui tria quins continguts vol consul-
tar i en quin moment vol fer-ho. Supera la clàssica “esclavitud
horària” de la televisió tradicional (o veus el telediari a les 21.00
o ja no el veus) i ofereix uns continguts locals impossibles de
trobar a cap altre canal. A més la seua audiència és planetària.
Qualsevol persona, a qualsevol indret del món pot accedir-hi i
gaudir de les imatges a pantalla completa com si fera servir un
televisor tradicional.
Més de 16.000 descàrregues
En aquests moments més de 60 peces formen la graella de
PicanyaTV. Festes, aniversaris, música, premis, esports, escoles,
persones majors, inauguracions, activitats, personatges... for-
men part d’aquest arxiu audiovisual en permanent actualització i
creixement. En conjunt, aquests vídeos han estat descarregats
en més de 16.000 ocasions pels internautes en una xifra que
continua creixent a un ritme superior a les 1.000 descàrregues
mensuals.

Millorar l’autoestima
Entre el 15 i el 24 d’abril a les aules del col·legi Baladre la Funda-
ció per al Desenvolupament de l’Horta Sud, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Picanya, va oferir un curset gratuït anomenat
“Com aprendre a conèixer-me i valorar-me més”. La intenció
d’aquest curs fou contrubuir al creixement personal, tot i apre-
nent a exercir les habilitats d’autoconeixement i autovaloració
necessàries per a poder desenvolupar unes bones i saludables
relacions amb un mateix i amb les altres persones. Més de vint
persones van prendre part en aquest curs.

Nova pintura per als
bancs del parc Jaume I
Al parc de l’avinguda Jaume I, junt a l’estació de
Metro, s’han realitzat treballs de repintat de la tanca
que l’envolta. S’ha utilitzat un color blau marí per tal
de donar-li un aspecte millor i més alegre. També
s’estan canviant els bancs del parc, per uns altres de
pedra artificial en diferents colors. També s’estan
canviant els bancs del parc que hi ha al carrer Gomez
Ferrer, junt a les vies del Metro. A més a més,
s’estan canviant els bancs a la zona de l’Alqueria de
Moret. S’ha optat per bancs amb respatller a les
zones de més llarga estada, com ara els parcs, i sen-
se a les zones de pas.

Noves millores a les
voreres del carrer València

Pluja de colors a la
vora del barranc

Una vegada finalitzades les obres de millora de la
vorera del carrer València, s’han fet unes altres
obres a la vorera de l’altre costat. El que s’ha fet
és donar prou amplària a la vorera existent, que
era molt estreta. A més a més, s’ha millorat el pas
per als vianants, amb una superfície més regular i
segura. També s’han col·locat bol·lards per tal
d’evitar que els cotxes puguen envair la vorera.
Amb aquestes obres s’ha aconseguit millorar el
pas dels vianants.

En els darrers mesos està sent molt important
l’esforç realitzat per aconseguir embellir deter-
minades zones del teixit urbà tradicionalment
poc considerades. Així pilars de ponts, murs,
zones industrials... han estat netejats i pintats i
lluixen, amb colors vius. L’últim exemple
d’aquesta política de millora de l’entorn urbà ha
estat un mur sobre la marge nord del barranc
junt al polígon industrial de Raga. Sobre aquest
extens llenç, i després d’un procés de neteja de
brutícia i pintades, s’ha procedit a pintar un sen-
zill mural on gotes, amb els colors de l’arc de
Sant Martí, cauen sobre el llit del barranc.

Cura amb els arbres,
cura amb les persones
A les darreres setmanes els arbres de Picanya
han necessitat especials intervencions

Respirem l’oxígen que produeixen
les plantes. Els arbres absorveixen
el CO2 que contamina l’atmosfera
i provoca l’efecte hivernacle. Sen-
se arbres, el nostre planeta és
inhabitable. Així de senzill.
A Picanya gaudim de més de
20.000 arbres. Una clara aposta
per un medi ambient de més quali-
tat que necessita atenció.
Proteccions
Al carrer Marqués del Túria
s’han col·locat unes protec-
cions als escossells dels ar-
bres per tal d’evitar que els
conductors trenquen els arbres
en aparcar els seus cotxes.
Aquestes proteccions tenen
forma d’U invertida i, des que
s’han col·locat, no s’ha tingut
que reposar cap arbre. Els
arbres d’aquest carrer són de
tronc molt fi, cosa que els feia
especialment vulnerables als
colps dels vehicles.

Reposició d’arbres a Picanya
Al llarg d’aquesta primavera
s’està fent una reposició d’ar-
bres als carrers, parcs i jardins
de Picanya. Fins el moment ja
s’han reposat 156 arbres que,
bé per alguna malaltia o bé per
l’acció humana, havien mort o
estaven en molt mal estat. Les
espècies que s’estan replan-
tant són palissandres, molt
resistents i indicats per a la
plantació a zones urbanes;
taronger amarg, que té unes
flors amb un olor fort i agrada-
ble durant la primavera; pal
rosa, que ofereix una gran
ombra i té unes flors grogues
cridaneres i plàtan d’ombra,
entre d’altres. Els treballs de
reposició d’arbres es realitzaran
fins a l’estiu, per tal d’aprofitar
el màxim la primavera, que és
la millor època per plantar
arbres o arbusts.

Endoteràpia vegetal
A les darreres setmanes s’ha
començat a aplicar tracta-
ments fitosanitaris als arbres
dels carrers i parcs. Allò què
es pretén és protegir-los de
les plagues més perilloses,
les que podrien matar l’arbre.
Els productes que s’estan
emprant no són tòxics, ja que
s’ha optat pels tractaments
més suaus i respectuosos
amb el medi. A més a més,
per tal d’evitar molèsties als
veïns s’està emprant el
mètode d’endoteràpia vege-
tal, és a dir, la injecció directa
del producte al tronc de
l’arbre. Amb aquesta tècnica
s’estalvia l’ús de productes
fitosanitaris, ja que la dosi va
directament a l’arbre, s’evita
la fumigació i l’alliberament
de productes químics a
l’atmosfera.
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Nova pintura junt al barranc

Un moment del curs

C/ Marqués del Túria
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Preparant la Setmana Esportiva
Entre el 30 de maig i el 7 de juliol la 26a Setmana Esportiva tan-
carà l’activitat de les escoles esportives municipals

L’any 2007, la Setmana Esporti-
va va arribar al quart de segle.
Aleshores es va decidir ajornar
els actes de commemoració a
enguany per tal d’aprofitar i
poder presentar una publicació
amb les millors imatges de les
25 edicions que s’havien cele-
brat. Aquesta publicació es pre-
sentarà en un sopar que se
celebrarà el proper 29 de maig i
al qual assistiran pares i mares
que han estat implicats en la
celebració de la Setmana Es-
portiva, professors, antics
alumnes, etc. A més a més
d’aquesta presentació, la vinti-
sena edició de la Setmana
Esportiva, que se celebrarà
entre el 30 de maig i el 7 de
juliol, porta algunes novetats:
per primera vegada, els jocs
d’atletisme amb què es tanca
la Setmana es disputaran el

divendres de vesprada. Es trac-
ta d’evitar així la calor que habi-
tualment fa als matins de juliol.
En acabar els jocs d’atletisme,
hi haurà un sopar als Poliespor-
tiu de Picanya.
Enguany, durant la Setmana Es-
portiva es realitzarà una exhibició
de pilota, que correrà a càrrec de
jugadors professionals.

També per anar calfant
l’ambient abans de la Setmana
Esportiva, els alumnes de les
escoles de Picanya tenen dife-
rents activitats relacionades

amb l’esport. El passat 17 d’a-
bril, el Servei d’Esports de
l’Ajuntament va portar els
alumnes de 5é i 6é a visitar el
Circuit de Xest. Els xiquets i
xiquetes van poder veure fins a
l’últim racó de les instal·lacions
i parlaren amb els mecànics i el
personal del circuit. A més,
eixe dia estava entrenant
l’equip BMW de Formula 3,
amb la qual cosa els xiquets i
xiquetes van poder veure de
ben a prop el treball d’un equip
professional.
Per als més xicotets també hi
ha activitats especials. El 21 de
maig, s’ha preparat al Pabelló
Esportiu una matinal d’Esport
Divertit, una selecció de jocs
d’habilitat, coordinació i força
en la qual competiran tots els
col·legis de Picanya.

G. Serrano

L’Escola de Futbol
busca nous jugadors
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Centenars de dones
a corre-cuita

El passat 7 de març milers de dones arribades de diferents
pobles de la nostra comarca van plenar de color i alegria els
carrers de Picanya. El 18é Recreo-Cross de la Dona tornà a
convertir-se en una gran festa de diversió, esport i reivindica-
ció dels drets “esportius” de les dones, especialment, de les
mestresses de casa.

Els menuts de l’escola de futbolEl grup durant el passeig

Passeig per Llíria per als
nostres majors
Dins de la programació d’activitats esporti-
ves per a persones majors corresponents
als mesos de març i abril, el dia vint-i-un es
va realitzar una caminada forestal.
Els i les participants gaudiren d’un agrada-
ble passeig per l’entorn natural de Sant
Vicent de Llíria. Aquesta zona natural, situa-
da entre les localitats de Llíria i Olocau a la
comarca del Camp de Túria conforma un
entorn perfecte per a realitzar exercici físic
de baixa intensitat, el més recomanable per
a les persones majors que, a més, d’a-
questa manera poden gaudir de l’aire lliure
durant un matí d’activitat compartida.

Reportatge disponible a:

Lliurament de medalles durant les miniolimpiades de la Setmana Esportiva 2007
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L’equip prebenjamí de l’Escola de Futbol de
Picanya compta amb un dels equips més entu-
siastes de la Lliga de Futbol 7. Els seus juga-
dors, 11 xiquets d’entre 6 i 7 anys entrenen tots
els dilluns i dimecres de vesprada. Actualment
competeixen a nivell provincial. Des de l’Escola
de Futbol volen animar a tots els xiquets i xique-
tes del poble majors de sis anys per que proven
a entrenar i jugar a futbol. Per això, a partir del
proper 17 de maig, qualsevol xiquet pot acostar-
se fins la seu de l’Escola, al carrer Gomez Ferrer
número 3, junt a l’estació de Metro, per tal de
participar a un entrenament i provar si els agrada
compartir a la disciplina d’un equip de futbol.

Reportatge disponible a:

CONGRÉS
TOTAL

Partit Popular 3.041
PSPV-PSOE 3.015
EUPV-IR 212
altres 316
nuls 54
en blanc 64
total vots emesos 6.702
total electors censats 8.094
% participació 82,80%

SENAT
TOTAL

Carmen Alborch (PSPV-PSOE) 3.042
Pedro Agramunt (PP) 2.944
Segundo Bru (PSPV-PSOE) 2.882
José M. Chiquillo (PP) 2.877
M Angeles Crespo (PP) 2.876
Gloria Calero (PSPV-PSOE) 2.841
José L. Pitarch (EUPV) 205
altres 740

EL
EC
C
IO
N
S El Partit Popular fou la

candidatura més votada
El passat 9 de març se celebraren eleccions generals. El nostre poble
donà un excel·lent exemple de maduresa democràtica amb un molt
elevat percentatge de participació. El Partit Popular obtingué la majoria
dels vots d’entre les candidatures al congrés i Carmen Alborch (PSPV-
PSOE) fou la cadidata més votada per al senat.

DE CASA EN 92:00DECASAENCASA  6/5/08  12:55  Página 8


