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Más de 5 millones de
euros para rehabilitar
las zonas más antiguas

El Ayuntamiento de Picanya,
el Gobierno Central y la Generalitat
firman un acuerdo para mejorar
tanto viviendas como espacio público

Vivenda

Projecte de viviendes de VPO en
en la zona de Vistabella

Més vivendes de VPO
Els joves de la localitat seran
els principals beneficiaris

Poc

Acto de firma del acuerdo
el pasado 27 de diciembre

El

pasado 27 de diciembre se cerraba y firmaba el
acuerdo por el cual las tres administraciones de
las que depende nuestro municipio (Ayuntamiento,
Gobierno de España y Generalitat Valenciana) sumaban esfuerzos para llevar a cabo, en los próximos años,
un proyecto que supondrá una magnífica oportunidad
para la zona más antigua de nuestro núcleo urbano.
En 2008 el Ayuntamiento de Picanya presentó este
proyecto para conseguir mejorar tanto la zona pública
como las viviendas de las calles más antiguas de nuestro municipio ahora, finalmente, el proyecto ya es una
realidad y podrán empezar a darse los primeros pasos.
La problemática de las viviendas antiguas
Este proyecto abordará las dificultades planteadas por
las viviendas de mayor antigüedad que, con el paso
del tiempo, necesitan importantes intervenciones en
materia de accesibilidad (eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores...), mantenimiento o mejoras de eficiencia energética (aislamiento, instalación de placas solares...). Las subvenciones
derivadas de este proyecto permitirán a propietarios y
comunidades abordar este tipo de mejoras.
También el espacio público
También las calles, plazas y edificios públicos se beneficiarán de esta inversión. La calle Colón, Pl. del País
Valencià i la Pl. Major serán objeto de una importante
rehabilitación con peatonalización de determinadas
zonas y renovación del mobiliario urbano.
La Casa de la Cultura y otros edificios públicos también
será objeto de sustanciales mejoras.
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a poc el mercat immobiliari torna a una certa normalitat
després d’uns anys de bogeria total amb la vivenda convertida en carn d’especulació a l’ombra d’uns préstecs hipotecaris absolutament irresposables i una normativa urbanística valenciana que sols
primava els interesos dels promotors.
El compromís de l’Ajuntament amb un creixement ordenat i sostenible
ha evitat que el nostre poble es puguera trobar, com en el cas d’altres
municipis, amb PAIs de milers de vivendes que ara estan paralitzats i
sense cap futur i, ben al contrari, en aquest moment ja podem anunciar que s’han donat els primers pasos per a que s’inicie el procés de
construcció de vivendes de VPO. Unes vivendes construides en edificis
plurifamiliars de poques altures que permitiran mantindre el nivell de
qualitat de vida propi del nostre municipi lluny de les torres de 20 altures que creixen molt prop d’ací. Aquestes vivendes tindran un preu i
unes condicions d’ajudes que les converteixen en una magnífica opció
per als joves del nostre poble que cerquen la seua primera llar.

Revitalización económica y creación de empleo
Este plan también supone una importante oportunidad de revitalización económica de nuestro municipio
por lo que ofrece de posibilidad de trabajo a empresas
de construcción, rehabilitación, etc. y porque unas

Inversión
proyectada

mejoras de este tipo sin lugar a duda redundarán en
un claro beneficio para el pequeño comercio local.
Asesoramiento y ayuda
Como en cualquier proceso en el que esté de por medio la solicitud de subvenciones y ayudas (y más con
aspectos técnicos de por medio) la tramitación de expedientes no resultará sencilla. En ese sentido, y después de un plazo de negociación con las otras
El Ayuntamiento de
administraciones impliPicanya creará un
cadas en el que se conservicio de
cretarán las condiciones,
normas, baremos, etc... asesoramiento para
el Ayuntamiento de Pi- la gestión de ayudas
canya tiene prevista la
creación de un servicio
de asesoramiento para todos aquellos vecinos y vecinas que estén interesados en tramitar algún tipo de
ayudas para realizar mejoras en sus viviendas o comunidades y también se habilitará un servicio de información a través de la página web municipal de tal manera
que se pueda disponer en todo momento del mejor
asesoramiento posible y
garantizar el acceso a las
ayudas del máximo número de personas posibles.
Este plan de actuación tiene prevista una duración
com TU
de cuatro años a partir de
la vols
su puesta en marcha.
[+ oportunitats]
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Editorial

Entrevista

Centro histórico:
los problemas de
la edad

...i què pensa
de Picanya?
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hay más que recorrer una gran ciudad
para darse cuenta de la dificultad que supone mantener vivo
y activo el centro histórico.
Los edificios, las calles, los comercios como las personas,
sufren “los problemas de la
edad”. Viviendas con ya muchos años en combinación con
población de cierta edad acaba por devenir en dificultades
de movilidad, habitabilidad y,
con el tiempo el abandono, el
derribo, y la sustitución por un
nuevo modelo urbano.
Prevenir
Evidentemente el caso de nuestro municipio no es el de ciudades con siglos de antigüedad
pero eso no significa que no
haya que actuar para prevenir
el proceso antes descrito. Hemos de trabajar para “actualizar” nuestras calles más antiguas y que, así, puedan conservarse con el sabor propio de
pueblo mediterráneo que hoy
todavía mantienen.
Beneficio para todos y todas
Aunque este ARI sólo afecta
a una zona determinada del
municipio (la antiguedad es
un factor determinante para poder optar a este tipo de
programas) los beneficios alcanzarán sin duda a toda la
población. Aspectos como la
revitalización comercial de la
zona, la creación de empleo, la
mejora del espacio público...
son beneficios directos para
todo el municipio.
Sin duda todos y todas hemos
de celebrar este acuerdo entre
el Ayuntamiento de Picanya, el
Gobierno de España y la Generalitat Valenciana que permitirá llevar a cabo, en nuestro
municipio, un ARI (Área de Rehabilitación Integral) con una
inversión directa superior a los
5 millones de euros en cuatro
años.
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Podria definir Picanya en un
parell de paraules?
Picanya és un poble tranquil
Què és el més positiu de viure a Picanya?
La seua tranquil·litat i els
seus espais verds.
Quin és el seu racó favorit de
Picanya?
La Plaça, perquè és un espai
on se centra bona part de
l’activitat i la convivència dels
picanyers.
Vicente Navarro amb les Falleres Majors de Picanya Iolanda
Notario i Betlem Rubio i Josep Almenar, Alcalde de Picanya

“Quan s’apaguen les
cendres renaix la il·lusió”
Vicente Navarro és l’actual
President de la Junta Local Fallera

La

Junta Local Fallera de Picanya celebra enguany
el seu 30 aniversari. Vicente Navarro Alós ha sigut President de
la Falla Santa Mª del Puig i des
de fa tres és el President de la
Junta Local Fallera de Picanya.
Ara afronta el nou any amb el
repte i la il·lusió del que sap que
és un any especial.
Quin serà l’acte més emotiu que
ha preparat la Junta Local per a
celebrar aquest 30 aniversari?
El 16 de gener, al Centre Cultural de Picanya reunirem a bona
part de les xiques i xiquetes que
han sigut falleres majors del poble al llarg d’aquestes tres dècades. També als presidents de
la Junta Local. L’acte va ser com
una gran exaltació de la festa fallera al nostre poble.
Se reconeix el treball de la Junta
Local tant com el de les comissions?
En realitat, a la Junta Local se
la coneix més fóra que dins
de Picanya. Fóra representem
a les falles de Picanya allà on
anem. Però al poble el treball
de la Junta Local queda un poc

eclipsat pel de les comissions,
encara que és molt important.
Des de la Junta Local Fallera de
Picanya organitzem tots els actes que conformen el calendari
oficial, com ara l’Exaltació de
les Falleres Majors del poble,
l’Ofrena, etc.
Som els que hem de marcar les
directrius a les comissions falleres.
La Junta Local la formen membres de les diferents falles, és
difícil oblidar-se de la pròpia falla quan s’està a la Junta Local?
Això és el primer que s’ha de fer.
Els membres de la Junta Local
han de treballar per a la festa
en general, per a totes les falles.
Els membres de la Junta Local
tenen l’obligació de pensar i treballar pel bé de totes les falles
del poble.
És difícil el paper de mediador
de la Junta Local entre les diferents comissions?
Ho tenim molt fàcil. En
l’actualitat la bona relació entre les diferents comissions ha
fet que la convivència entre
les falles de Picanya siga molt

bona. Les rivalitats són ja cosa
del passat, ara l’ambient és de
col·laboració total entre les falles i la Junta Local. És habitual
que els presidents de les tres
falles dinen junts o que les tres
falles organitzen actes de manera conjunta.
Però hi ha certa rivalitat, no?
Sí, clar que hi ha rivalitat. Però
és una rivalitat sana. Tot el món
vol fer la millor falla del poble
i per a això sempre se busca el
millor artista faller i es tracta
de tindre el major pressupost
possible. Quan has fet una inversió important en una falla i
no guanyes, et quedes un poc
decebut, és normal. Però això
se passa només recollir el premi. Cal continuar la festa i l’any
vinent, més i millor.
La Junta Local, a més a més de
les falles, participa en altres activitats socials de Picanya?
A la Junta Local sempre estem
disposats a col·laborar amb
qualsevol altra festa o institució
del poble que ens ho demane.
Estem oberts a tots i disposats a
ajudar a tots i totes.

Creu que és millor viure a un
poble com Picanya?
Si, ací a Picanya gaudim de
molta tranquil·litat per a
viure i ens coneguem tots els
veïns i veïnes.

www.

www.jlfpicanya.org

La situació econòmica actual no
és la millor per a fer grans despeses, les falles també s’han vist
afectades per la crisi?
Naturalment, però tractem de
superar-ho amb més esforç i
treball. La festa és la festa i s’ha
de fer. Els actes oficials, com la
Crida o l’Ofrena són part fonamental de la festa de les falles
i es fan, el que passa és que ara
se mira més com se gasten els
diners. A tots ens afecta la crisi
econòmica.
Després de tants anys al món de
les falles, no se sent cansat de
tindre que tornar a començar
de zero any rere any?
Hi ha voltes en que el cansament sí que m’ha fet pensar en
deixar-ho. Però no per tindre
que començar de nou cada any.
Això és un dels grans al·licients
per als fallers. És just en el moment en que la falla s’apaga i
només queden les cendres quan
retorna la il·lusió per a tornar a
començar el cicle un any més.
G. Serrano

Carta oberta

Picanya utilitza paper

reciclat

Nova regidora a Picanya

DCC105.indd 2

Tel. 961 594 460
Alcalde-President: Josep Almenar
Direcció: Ajunt. de Picanya
Redactor en cap: G. Serrano
Fotografia, il·lustracions,
disseny i maquetació:
Dep. Comunicació Aj. Picanya
Amb el suport per a l’ús del valencià de:

Podeu ampliar algunes de les
informacions ací publicades a:
www.picanya.org/picanyatv

Impressió: Gràfiques Vimar SL
Dipòsit legal: V-257-1992

H

ola, sóc Helena Ferrando
Calatayud, la nova regidora d’ Iniciativa en substitució de
Jovita Pérez que ha sigut la regidora del Grup Compromís-Iniciativa durant tot aquest temps
de legislatura i ara em toca a mi
seguir fent la tasca tan important que ha estat fent ella amb
tanta dedicació.
Per a mi és molt important ser
regidora i agafe aquesta funció
amb moltes ganes, il•lusió i respecte. M’agradaria traslladar a
la ciutadania que compte amb
mi per a qualsevol problema i
que intentaré en la mesura de
les meues possibilitats solucionar tot el que puga. Una de les
coses que em preocupa és com

traslladar tot el que es decideix
al Ple Municipal al conjunt de la
població. Com traslladar la política al poble i com pot participar el poble de la política. Pense
que es necessita que tot estiga
més junt.
Dues coses voldria que tots
sabéreu. La primera és que
jo no tinc cap experiència a
l’ajuntament, però degut a la
meua feina (soc la responsable
d’una Fundació que treballa per
l’inclusió de persones desfavorides) els meus coneixements
(que són a més, les meus passions), són l’educació, els serveis
socials, les desigualtats, la salut
i la prevenció de les drogues, les
polítiques per a les persones

aturades, etc. En tot això si que
vaig a intentar traslladar tot el
que puga per a millorar la qualitat de vida del poble.
La segona es que jo realment el
que sí que tinc és un col·lectiu
de persones al
meu costat amb
moltes ganes de
treballar,
amb
uns principis molt
ferms de igualtat, justícia, amb
idees molt clares
sobre la cultura,
sobre la política
lingüística, sobre el ecologisme,
i tantes altres coses què, gràcies a ells, sóc capaç d’acceptar
aquest repte que tant important

és per a mi. Pense que darrere
d’elles i ells i darrere de tots els
picanyers que vullguen serem
capaços de millorar Picanya i
perquè no també el món, posats a somniar....
Em podreu trobar
tots els dilluns
de 18,30 a 19,30
al despatx del
Grup Municipal d’
Compromís-Iniciativa a la plaça de
l’ajuntament 2, al
web www.iniciativapv.org/picanya
o al e-mail picanya@iniciativapv.org
Gracies per haver-nos donat
l’oportunitat i la responsabilitat.
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Noves teconologies

Així és la nova Biblioteca
i Centre d’Estudis

L’edifici conservarà la seua tipologia
exterior i es renovarà totalment per dins

Tan

bon punt la Conselleria de Sanitat de
la Generalitat Valenciana, complixca el seu compromís i deixe
lliure l’actual edifici del Centre
de Salut s’inicien les obres de
la nova Biblioteca/Centre d’Estudis. El projecte està finalitzat
i la financiació aconseguida per
mitjà dels fons del Plan E del govern d’Espanya.
Rehabilitació integral
El projecte contempla la rehabilitació de tot l’edifici amb la conservació de la façana d’aquest
edifici emblemàtic (l’única “casa
de poble” de tres altures de tot
el nucli urbà) i la renovació completa dels espais interiors.
Un espai per a totes i tots
Des de la Plaça Major s’accedirà
a la planta baixa on trobarem, a
més de la zona d’administració,
una sala de lectura i premsa i,
la primera important novetat,
un espai especialment destinat
a menuts i menudes (amb mobiliari espacialment adaptat) on
convidar als més joves a descobrir el món de la lectura i també
a organitzar activitats com ara:
contacontes, xerrades, tallers...

Estudi i consulta
A la planta primera trobarem
una gran sala d’estudi i lectura
amb llum directa des del carrer
així com un espai destinat al magatzenament de llibres.
Especial atenció als estudiants
La planta segona respón per
complet a les noves necessitats
plantejades pels joves. Es tracta d’un espai dotat amb sales
d’estudi independents (aïllades
acústicament), ordinadors amb
accés a internet i fins i tot una
terrasa exterior (coberta amb
una pèrgola mòvil). Aquesta
segona planta permetrà un accés directe fora de les hores
d’obertura de la biblioteca que
està especialment pensat per
als estudiants.
LLum natural i accessibilitat
El nou edifici mantindrà l’aspecte exterior de l’actual amb xicotetes modificacions destinades
a aconseguir espais amb iluminació natural amb l’objectiu
d’assolir la màxima eficiència
energètica. També s’ha estudiat
garantir les millors condicions
per l’accessibilitat amb persones amb mobilitat reduïda.

2

1

PB

PB
Planta baixa

Llibres

Llocs d’estudi

Sala de lectura
3.350
14
Sala infantil/juvenil
7.300
24
Escala i lavabos
Superfície		209,6 m2

Un espai diferent

Connecta’t
on vullgues!
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Una xarxa de 12 punts permet
l’accés gratuït a internet

Naix
un nou
Des
concepte
Les biblioteques han canviat.
La idea de biblioteca com a
“magatzem de llibres” no és
possible en el segle XXI. Per
això la nova Biblioteca/Centre d’Estudis del nostre poble
naix com un espai multiús, especialment destinat als joves
amb zones d’estudi i accés a
les noves tecnologies amb
nous espais com ara sales privades d’estudi o una terrassa
a l’aire lliure on llegir un llibre
o compartir un café mentre
comproves el teu correu per
mitjà de la xarxa wi-fi...
Noves tecnologies, noves
oportunitats
Ordinadors amb accés gratuït
a internet, wi-fi... i fins i tot
lectors de llibres electrònics
(els anomenats e-books) amb
un extens catàleg de documents, suposen tot
un ventall de noves
possibilitats que la
nova Biblioteca i
Centre d’Estudis
fica a l’abast,
especialment,
del públic
més jove i
dels estudiants.

1
Primera planta

Llibres

Llocs d’estudi

Sala de prèstec
1.050
Sala d’estudi
3.800
40
Zona de consulta
21.950
Superfície		209,6 m2

En resum
2
Planta segona
Llocs d’estudi
Sala d’estudi		
45
Sala d’estudi 1		
6
Sala d’estudi 2		
6
Sala d’estudi 3		
6
Superfície		130,77 m2
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37. 450 llibres
141 llocs d’estudi i lectura
3 sales independents d’estudi i treball
Espai per a menuts i menudes
Ordinadors, xarxa wi-fi, internet
Horari extens, accés independent
Aparcament de bicicletes
549,49 m2 de superfície
53,81 m2 de terrasa exterior

de principi d’enguany
l’Ajuntament ofereix
una xarxa de 12 punts (que anirà
ampliant-se) des dels que es possible accedir de forma gratuïta a
Internet sense més requisit que
un ordinador portàtil (o qualsevol altre dispossitiu wi-fi) i haver
tramitat l’alta al servei amb una
simple visita a l’Ajuntament on
cal presentar el DNI per tal de
recollir el nom d’usuari i la clau
d’accés.
Es tracta d’un servei que, per
les limitacions necessàries en

quant a durada i velocitat de
connexió no pretén substituir
a les connexions domèstiques
però sí permet un accés efectiu
a Internet.

i

El servei ja compta
amb més de 100 usuaris
Demana la teua alta a
l’Ajuntament en horari de
dilluns a divendres de 9.00 a
21.00h i dissabtes de 9.00 a
15.00h

35.366 vídeos
vists durant 2010
d’allò més vist...

TOP 20

Vídeo
Descàrregues
1. Festa de cloenda de l’Escola d’Estiu
1.252
2. Cercavila de Carnestoltes
1.002
3. Torneig de bàsquet 3x3 9a edició
991
4. Ofrena de flors de Falles
884
5. Carmen Amoraga, finalista del premi Planeta
810
6. Mostra de Teatre i música de cercavila
689
7. Nova gespa artificial del camp de futbol
671
8. Resum de la Setmana Esportiva
640
9. Dansetes del Corpus
631
10. Trenta anys d’Ajuntament democràtic
630
11. Nit de la cremà. Falles
598
12. Exposició TotArt col·lectiva
593
13. Acte de la Cridà Falles
577
14. Aplec de Dansa
569
15. Exaltació Falleres Majors
544
16. Desfilada de Moros i Cristians
540
17. Festa de Sant Antoni
535
18. Recreo Cross de la Dona
534
19. Esport divertit
502
20. Rastro Solidari
432

El “fenòmen”
A peu de Festa
Durant les Festes Majors, PicanyaTV va posar en marxa
un experiment audiovisual pioner a l’estat espanyol.
Un mini-programa diari conduit pel jove Samuel Borja
que, càmera en mà, oferia un resum dia a dia de les
activitats i amb la veu dels protagonistes a peu de carrer. El
resultat foren 4.492 vídeos vists durant els dies de festes i les
setmanes posteriors.
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Acte de lliurament dels Premis
d’Escaparatisme 2010

Curso de paquetería

2a edició dels Premis Papel de colores
d’escaparatisme
para vender más

Fins

a catorze comerços del municipi
han participat aquest any al Concurs
d’Aparadorisme de Picanya.
Tots han demostrat molta imaginació i implicació
per a que la imatge del seu comerç lluïra elegant
i festiva. A tots qui heu participat moltes gràcies.
El jurat format pel Regidor de Comerç, l’Agent
AFIC, una decoradora professional i una representant d’Òptica Avinguda, guanyadora de
l’edició passada, ha fallat, després de les corresponents deliberacions, a favor de:
ESTÈTICA PAULINA
FLORISTERIA ESTERLÍCIES
ÒPTICA PICANYA
ESPAI MÓN SÀ

1R PREMI
2n PREMI
3r PREMI
ACCÈSSIT

Les nostres felicitacions als guanyadors i guanyadores.

El

Ayuntamiento de Picanya con la colaboración de la Asociación Empresarial de
Picanya (AEPI), ha organizado un curso de PAQUETERÍA dirigido al comercio minorista de la
localidad. Esta acción formativa ha tenido una
duración de 25 horas presenciales y 25 a distancia, finalizando el pasado 25 de noviembre.
Los 15 comercios participantes, han aprendido
novedosas técnicas de decoración y empaquetado de regalo. Todo ello con la idea de que la
presentación es un valor añadido al regalo.
El curso, impartido por la decoradora Begoña
Blasco, ha abarcado desde nociones básicas de
empaquetado a innovadoras creaciones a base
de cartón, purpurina y papel de diferentes texturas y colores. El alumnado ha interiorizado que
una imagen vale más que mil palabras y que con
muy poco dinero, se puede ganar fidelidad por
parte de los clientes.

Alumnes del taller d’auxiliar en geriatria

Formar-se
per a trobar feina

Les

més que complicades
condicions de l’actual
mercat de treball fan de la formació una condició inexcusable
a l’hora d’iniciar el procés de
recerca de treball. Conscients
d’aquesta necessitat de formació des de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament
de Picanya s’ha desenvolupat,
a L’Alqueria de Moret, un Taller
de Formació i Inserció Laboral (TFIL), dirigit a 10 persones
aturades. L’objectiu d’aquest és
adquirir una bona capacitació
professional i millorar les possibilitats d’incorporació al mercat
laboral. Aquest curs es realitza
dintre de la programació 2010

del SERVEF i està cofinanciat pel
Fons Social Europeu.
Especialitats demandades
Amb una durada de 500 hores,
l’especialitat formativa d’Auxiliar
D’Infermeria en Geriatria permet obtindre una qualificació
professional molt demandada
al sector de l’atenció a persones
majors, que creix dia dia. A més
de la formació teòrico-pràctica a
l’aula, l’alumnat realitza 132 hores de Pràctiques no Laborals en
Residències i Centres de Persones Majors de la zona.
El curs començà el passat 25
d’octubre i té prevista la seua finalització el proper 22 de març
de 2011.

Al xicotet comerç
pots demanar la Lluna

Els

nadals són època de compres i el xicotet comerç de Picanya ha volgut sumarse a la festa amb una campanya en la que han
participat un total de 45 comerços. Les novetats
respecte a l’any 2009, són els més de 150 metres
d’estora blava i la presència de 42 xipresos naturals que han adornat les voreres i les portes dels
comerços.
Festa, animació i la Lluna
Aquest any, L’Ajuntament ha patrocinat una novedosa campanya de suport al comerç local amb dos
vessants clars. Per una part l’activitat d’animació
als carrers comercials de la localitat, durant els
dies 29 i 30 de desembre amb teatre de carrer i
el sorteig de Nadal amb el que L’Associació premia a la seua clientela. Enguany amb la novetat
de donar tres vals de compra de: 300 euros, 200
euros i 100 euros a gastar als diferents comerços
associats. Més de 100 persones, entre xiquets i
xiquetes, mares i pares gaudiren de l’espectacle 8
PATOS amenitzant la vetl·lada d’entrega d’aquests
importants premis nadalencs.
D’altra banda també des de l’Ajuntament s’ha
promogut una campanya que sota l’eslogan
“Demana’ns la Lluna!” tracta de promoure la idea
de que al xicotet comerç de Picanya podem trobar
de tot sense haver d’anar més lluny. Decenes de
cartells a les botigues i als mupis dels carrers han
estat el fort d’aquesta iniciativa.

Miriam Álamo junt a Vicent Gil

Els millors estudiants
són de Picanya
Carlos García guanya el Premi Extraordinari
de Batxillerat de la Comunitat Valenciana i
Miriam Álamo Bueno obté el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d’ESO

En

Aula Mentor ja té els seus
primers alumnes titulats

A

l’octubre de 2010 el nostre
Ajuntament en col·laboració
amb el Ministeri d’Educació del
Govern d’Espanya posava en marxa una iniciativa formativa a través d’internet anomenada Aula
Mentor.
Poques setmanes després ja podem parlar dels primers alumnes
que han completat els seus es-
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Carlos García Atienza

tudis i superat els corresponents
exàmens cosa que els permet obtindre una certificació de la qualificació obtinguda.
Aula Mentor oferta tot un ventall
d’opcions formatives en matèries
com ara informàtica, disseny
web, mitjans audiovisuals, electrònica, idiowww.aulamentor.picanya.org
mes...

www.

aquesta societat nostra
on la incultura i la barroeria ens assalten des del televisor, en aquesta societat que
tracta com a Deus a uns senyors
el mèrit dels quals és donar puntades de peu a un baló resulta
absolutament encoratjador comprovar que encara hi ha joves capaços d’esforçar-se i treballar de
valent per a aprendre i millorar.
El nostre poble pot estar ben orgullós de comptar entre el nostre
veïnat amb dos autèntics “cracks”
d’això de l’estudi.
Carlos Garcia Atienza
Aquest jove de la nostra localitat,
ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat de la Comunitat
Valenciana. La primera condició
per a accedir a aquest premi és
tindre una notra mitjana de Matrícula d’Honor en batxillerat i a
partir d’ací superar unes proves
extraordinàries. Aquest guardó
suposa també el privilegi de representar a la Comunitat Valen-

ciana durant la celebració dels
Premis Extraordinaris de Batxillerat de l’Estat Espanyol que es faran a Madrid el proper mes
d’Abril.
Hi ha més, també ha aconseguit
compaginar el batxillerat amb els
estudis de 6é grau d’Ensenyaments Professionals de Música
en l’especialitat de Clarinet on va
obtindre una Nota Mitjana d’Excel·lent amb Menció d’Honor de
Fi de Grau.
Simplement: impressionant.
Miriam Álamo Bueno
Un altre gran exemple el trobem
en aquesta jove estudiant de l’IES
Enric Valor que ha aconseguit el
Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria atorgat per
la Conselleria d’Educació de la
GV. Un guardó al que sols pots aspirar amb una mitjana superior a
9,25 punts.
Des d’ací el nostre reconeixement
i enhorabona per a tots dos.
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Urbanisme
Vídeo disponible a:

Más
calidad
de vida

Finalizada la reforma del edificio
Paz y última fase en Vistabella

Ya

está finalizada la
reforma integral
del edificio Paz. Se han
instalado un total de 6
ascensores para un total
de 60 viviendas y se ha
realizado un trabajo de
mejora completa de terraza y pintura de fachadas del edificio. Unas
mejoras que, sin lugar a
dudas, suponen un aumento de calidad de
vida que también se
puede disfrutar también
en el edificio Vistabella
donde idéntico proceso
está ya a punto de finalizar.

Las máximas ayudas
En ambos procesos el
Ayuntamiento se ha encargado de la coordinación de la obra así como
de la gestión de las ayudas que, entre las conseguidas a través del Plan E
del Gobierno de España
y las del propio Ayuntamiento han llegado al
81% de la inversión realizada.
También ha sido muy importante la colaboración
y trabajo de los vecinos
que han sido protagonistas de este proceso que
ahora culmina con éxito.

“Llauradors
de ferro”
A

rribar a Picanya per carretera suposa adonar-se ràpidament de que aquest, és un poble
diferent i, la nostra targeta de
presentació són les rotondes. Picanya fou poble pioner en la implantació d’aquest tipus de solució als creuaments de carreteres
i ha fet propi un estil de rotondes
que, a més de la seua funció de
regulació del trànsit aporten un
plus estètic, artístic i paisatgístic.
Tenim museus a l’aire lliure amb
eines del camp, rellotges de sol
gegants, escultures d’artistes tan
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Nou jardí junt a l’escoleta

De
casa
en
casa
Núm. 103
Setembre
octubre
2010

Inauguración de la reforma
integral del edificio Paz

pàg. 5

Comparativa
Instalación de ascensores, reparación de
terraza y fachada en

Picanya

Instalación de ascensor en comunidad de
10 vecinos en

Valencia ciudad (*)
7.950 €

7.346 €

Total
presupuesto
por vivienda

Total
presupuesto
por vivienda

24%

1.900 €
5.946 €

Ayudas gestionadas para
cada vivienda
(Gobierno de
España y
Ayuntamiento)

1.400 €

Cantidad a
pagar por cada
vivienda

reconeguts com ara Andreu
Alfaro... a totes elles ara
se suma la rotonda del
camí de la Pedrera, una
obra que ha volgut ser
un homenatge al camp
i les seues gents i en la que
s’integra un conjunt escultòric
amb peces de ferro de gran tamany obra de l’artista de Xàbia,
Toni Marí. Un jove autor que ha
exposat la seua obra a ciutats
com ara Nova York, Paris o Burdeos i que ha rebut encàrrecs
d’entitats com ara la UNESCO.

81%

Ayudas
públicas

6.050 €

Cantidad a
pagar por cada
vivienda

76%

19%
(*) Datos reales de obra actual

Instal·lació de pantalles acústiques

Més millores a
la zona de Vistabella

En

aquests dies a la zona
de Vistabella es creuen
la finalizació del nou jardí junt a
l’escoleta infantil i l’inici de les
obres d’instal·lació de pantalles
acústiques junt a l’autovia.
Reduir el soroll
En aquesta nova intervenció
que, mesos després de la seua
aprovació, per fi, ha iniciat la

Generalitat Valenciana, la intenció és la instal·lació d’unes pantalles acústiques que puguen
reduïr sensiblement el nivell de
soroll que el trànsit a l’autovia
transmet al veïnat de la zona i
d’aquesta manera alleugerar
l’impacte d’aquesta infraestructura d’elevat nivell de tràfic de
vehicles.

El Ayuntamiento
rebaja el tipo impositivo
del IBI del 0’73% al 0’70%
Las personas en paro podrán aplazar
el pago de impuestos municipales
durante 2 años sin pagar intereses

En

el Pleno del pasado jueves 11 de noviembre el
Ayuntamiento de Picanya realizó
una completa revisión del catálogo de tasas y precios públicos
para el año 2011. La excepcional situación actual de crisis internacional ha condicionado el
pormenorizado estudio de todos los impuestos municipales y
desde este Ayuntamiento se ha
querido mostrar la máxima sensibilidad con aquellas familias
en dificultades y en ese sentido
se han tomado medidas como
la reducción del tipo impositivo
del IBI, el mantenimiento de la
exención de tasa de basuras (dos
rebajas que se aplican a toda la
población) o el aplazamiento del
pago de impuestos municipales,
durante dos años y sin intereses
de demora, para las personas en
situación de desempleo.
En otros casos, como en el de los
precios públicos por diferentes
servicios, el incremento aplicado
sólo ha buscado ajustar, en cierta
medida, el coste de los servicios
que reciben los ciudadanos al
coste de mercado.
Finalmente, algunas tasas también se han reajustado al alza
porque, durante los últimos
años, no se había producido incremento alguno.

De esta manera, el Ayuntamiento de Picanya, busca, fundamentalmente, el mantenimiento del
alto nivel de servicios municipales, y, al mismo tiempo, ajustar
el presupuesto municipal mientras, en la medida posible, se
apoya a las personas en situaciones más difíciles.
Este acuerdo se tomó con los
votos a favor del PSPV-PSOE, la
abstención de Iniciativa y el voto
en contra el Partido Popular.

Agua potable

Rebaja en el
recibo del agua
para las familias
numerosas

El

Pleno municipal también decidió aplicar
una bonificación de la cuota
del agua potable para las familias numerosas. Esta rebaja
de carácter anual debe solicitarse ante la empresa suministradora mediante la presentación del título de familia
numerosa y justificar mediante copia de la declaración de
IRPF no superar una determinada cantidad de ingresos
anuales.
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Mayores

Actividades
para mayores

Vídeo disponible a:

ENERO
Charla: “CUIDEMOS NUESTRA SALUD: LA OSTEOPOROSIS”
Día: 28 enero, 11 horas
Lugar: Centre de Persones Majors
Impartida por: Raquel Mateu, Salud Pública –
Conselleria de Sanidad

De
casa
en
casa

Caminata por el río
Acte de celebració dels 30 anys de Junta Local

FEBRERO
FET A MÀ
Taller de patchwork. Se realizarán trabajos manuales con esta técnica.
Días: 8, 15 y 22 febrero de 16.30 a 19.00 h
Centre de Persones Majors.
Taller dirigido a 15 personas
Inscripciones: del 1 al 7 de febrero en el Ayuntamiento.
Cada asistente aportará el material necesario.

Núm. 105
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2011
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Taller: RELACIONES AFECTIVAS EN LAS PERSONAS MAYORES, SALUD SEXUAL
Día: 11 y 18 febrero
Hora: 11 horas
Lugar: Centre de Persones Majors
Impartido por: Raquel Mateu, Salud Pública –
Conselleria de Sanidad
MARZO
Taller lectura:
Reunión del grupo amig@s de la literatura para
hacer el comentario de la novela “El tiempo
mientras tanto” de Carmen Amoraga.
Narra la historia de unas personas que, unidas
por lazos de amistad, de amor o de familia se
convierten en desconocidos.
Día: 22 marzo, 17.00 h
Lugar: Centre de Persones Majors

Arranquen les Falles 2011
Un emotiu acte va voler celebrar
els 30 anys de Junta Local Fallera

Les

Taller de manualidades

Cine:
Proyección de la película “La grandeza de vivir”.
Una historia cargada de humanidad que transcurre
en un centro residencial para personas mayores.
Día: 29 marzo, 17.30 h
Lugar: Centre Cultural
Cames – Fora:
Caminata por el carril bici desde nuestro pueblo
hasta Alcàsser.
Día: 30 marzo
Salida: 9.30h, puerta del Centro de Personas Mayores con calzado cómodo, almuerzo y agua.
Regreso a las 13’00h

Falles de Picanya enceten l’any amb el compte enrere cap els dies més esperats per tots els fallers i falleres
del poble. Enguany, les Falles de
Picanya celebren el 30 aniversari
de la Junta Local Fallera de Picanya. L’acte principal d’aquesta
celebració ha estat un homenatge a totes les falleres majors del
poble, celebrat al Centre Cultural.
A l’acte assistiren també els presidents de la Junta Local d’aquestes
tres dècades.
A més a més d’aquest acte de la
Junta Local, les tres comissions
falleres de Picanya ja estan immerses en els seus propis actes.
Així, el 22 de gener, la Falla Barri
del Carme celebra l’exaltació de
les seues Falleres Majors, Ampa-

Medi ambient

ro Perales Olmos i Carmen Martinez Casaban. Només una setmana després, el dissabte 29, serà
la Falla Santa Mª del Puig la que
realitzarà l’exaltació de les seues
falleres majors, Sabrina Claverias
Gomez i Lucia Piedras Leon. I el 5
de febrer, la Falla de la Plaça País
Valencià exaltarà Lourdes Martinez Soler i Gloria Cuenca Soucase, fallera major i fallera major
infantil, respectivament.
A més a més, la Falla Santa Mª del
Puig celebra enguany el seu 30
aniversari. I per això han preparat
una gran gala per al dissabte 12
de febrer al Centre Cultural.
Ja a final de febrer, el dia 26, a la
Plaça del País Valencià, se celebrarà la Crida, acte que dona inici
oficial a les festes falleres 2011.

Salut

Congrés internacional sobre
tortugues d’aigua dolça

El

nostre poble acollirà el proper mes de març la cinquena Convenció Europea de Criadors de Tortugues d’Aigua Dolça. Aquestes
jornades, organitzades per la Societat Herpetològica Valenciana, se celebraran els dies 26 i 27 de març al Centre Cultural de Picanya. Al llarg
d’aquest cap de setmana, els principals experts en aquests animals
intercanviaran experiències i treballs sobre la cria de les tortugues.
Picanya pren el relleu a la ciutat holandesa de Roterdam, on es va celebrar l’anterior edició d’aquest congrés internacional.

El picanyer Chema López és
l’organitzador del congrés

Necessites 300
borses en un any?

Picanya promou l’ús de borses
reciclades i reciclables per a
reduir el consum de plàstic

A

partir de finals de febrer ja podrem arreplegar a les
dependències municipals i als comerços aquestes
noves borses que l’Agència AFIC de l’Ajuntament de Picanya amb la col·laboració de la Conselleria d’Industria
Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana posa en
circulació amb la intenció d’aconseguir reduïr el desproporcionat consum de borses de plàstic al nostre país. A
més aquestes borses tenen
la particularitat d’estar fabriLes dades
cades amb un 80% de plàstic
La mitjana de borses
reciclat i de ser reciclables
consumides per un
una volta finalitzada la seua
espanyol és de 300
vida útil pel simple mètode
en un any que la
de llençar-la al contenidor
seua mitjana d’ús és
groc. La borsa reproduix difede 12 minuts i que
rents postals del nostre bonic
el Planeta triga 4 sepoble amb el que totes i tots,
gles en poder absoren anar a comprar, podem
bir aquesta borsa
“pressumir” dels nostres carrers i jardins.
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Nou Centre de Salut

El nou Centre de Salut
comença a funcionar el
21 de febrer
El nou edifici disposa d’una superfície
total de 1.969 m

Tot

i que serà en el proper número d’aquest periòdic quan podrem oferir un reportatge extens d’aquest nou Centre de Salut no podem deixar de fer esment del fet que aquest 21 de febrer obri
les seus portes aquesta nova instal·lació destinada a atendre la salut
de picanyers i picanyeres. El nou edifici supera en quasi quatre vegades
la superfície de l’actual i per tant podrà acollir més serveis (de fet la
plantilla de metges ja s’ha ampliat amb un nou metge de família) i desenvolupar nous programes. Les noves instal·lacions estan dissenyades
per a proporcionar major accessiblitat i comoditat als malalts i tot en
un ambient molt més amable.
A més, cal destacar que aquest nou Centre de Salut a pocs metres de
la ubicació de l’anterior conserva per tant una localització central dins
de la xarxa urbana de Picanya que el fa perfectament accessible des de
qualsevol punt del nostre poble, un aspecte, molt remarcable en el cas
de persones majors, menuts i persones amb mobilitat reduïda.
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Cultura
Vídeo disponible a:

Carmen Amoraga
presenta la seua
novel·la a Picanya

Com

ja sabem l’escriptora picanyera, Carmen Amoraga, ha quedat finalista
del Premi Planeta amb la seua
darrera novel·la, El tiempo mientras tanto. El proper 2 de març, al
Centre Cultural de Picanya, se celebrarà la presentació de la novel·
la al nostre poble. L’acte estarà
conduït per Carme Alborch, ex
ministra de Cultura i actual regidora a l’Ajuntament de València.

De
casa
en
casa
Carta oberta

Ivan Carbonell amb Josep Almenar i Núria Sendra

Ivan Carbonell guanya
el Premi Enric Valor

Els papers àrabs narra les aventures
d’un grup jove a la recerca d’un tresor

El

passat 18 de desembre
es va lliurar el Premi de
Narrativa Juvenil Enric Valor. El
guanyador d’aquesta 30ena edició va ser Ivan Carbonell, amb
la novel·la Els papers àrabs. La
novel·la conta les aventures
d’un grup de joves de Cocentaina i Riba-roja que es troben amb
el misteri d’un tresor de l’època

àrab. Entre misteris i persecucions descobriran, a més d’un
perillós secret, el misteri del
primer amor. L’obra finalista ha
estat La copa dels orígens, d’Isabel Canet.
Ivan Carbonell té 31 anys i és
professor de Valencià en Secundària i ha guanyat diferents premis literaris, com ara el Sambori

Universitari, el Felipe Ramis o
el Premi de Narrativa Ciutat de
Torrent a l’any 2009.
L’acte de lliurament va ser molt
especial ja que, a més a més de
ser la 30ena edició del premi, es
commemoren els deu anys de la
mort d’Enric Valor i, l’any 2011
se celebrarà el centenari del seu
naixement.

Jazz de la terra
Concerts de la
al Centre Cultural Unió Musical

Curs internacional de piano

divendres 4
de març
el Centre Cultural acull un interessant concert
de jazz a càrrec de Latino Blanco Quartet. El grup presentarà el seu darrer treball, Cool
sessions. Aquest quartet està
liderat pel saxofonista Francisco Angel Blanco “Latino”.
Aquest saxofonista, nascut a
Còrdova i que viu des de fa
molts anys a Sedaví, forma
part del col·lectiu Sedajazz i
ha tocat i gravat junt a músics tan coneguts i reconeguts com ara el saxofonista
alt Perico Sambeat o el guitarrista nordamericà Pat Metheny.

dies 5 i 6 de febrer, a
la Sala d’Exposicions
de Picanya, s’impartirà un curs
internacional de piano per a
uns 20 alumnes de tots els nivells d’aquest instrument. El
curs estarà impartit pels mestres Nelson Delle-Vigne Fabbri
i el picanyer Antoni Galera. Els
alumnes d’aquest curs, oferiran
una audició el dia 6 de febrer, a
les 19 h a la Sala d’Exposicions.
Nelson Delle-Vigne Fabbri és un
afamat pedagog i mestre de piano. Compagina el seu treball de
professor a l’École Normale de
Musique “Alfred Cortot” de París amb les classes magistrals i
els cursos arreu del món. A més
a més, ha estat professor emèrit
a la Capella Musical “Reine
Elisabeth” a Brussel·les, Bèlgica.
Aquest curs és la primera iniciativa organitzada per una nova
associació cultural del nostre
poble, la Societat Filharmònica
Música i Art, que pretén desenvolupar accions per al foment
de la música a Picanya.

El

La

Unió Musical de Picanya ha preparat per al
proper 27 de febrer, al Centre
Cultural, el seu tradicional
concert de Falles. El programa repassarà algunes de les
peces més tradicionals de les
festes falleres.
Música de cambra
El diumenge dia 6 de
març (18.30h Centre
Cultural), podrem gaudir amb la música de
cambra del trio Glinka
integrat per Carlos
García Atienza (clarinet), María García López (violoncel) i Teresa
Alcaina Ferrer (piano).

Zeitgeist: Moving Forward

El

dia 15 de gener, Picanya va participar a l’estrena mundial del
documental Zeitgeist: Moving Forward. Aquest documental
no comercial, s’estrenà simultàniament a més de 60 països i en més
de 20 idiomes. Es tracta d’un projecte audiovisual que propugna el
necessari canvi de l’actual model soci-econòmic basat al monetarisme cap a un altre més sostenible basat als recursos naturals i a les
lleis naturals de la vida en societat.

Els

Folk sense
fronteres

El
Actuació de Nitidia al
Centre Cultural
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divendres 28 de gener, al
Café del Centre Cultural,
el grup de música Nitidia oferí el
concert Essència ètnica. Aquest
grup de músics picanyers, feren
un repàs per les músiques tradicionals del món, com ara el
tango, la música d’arrels celtes,
etc. Sense oblidar la música més
tradicional valenciana.

Muchas gracias
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No

voy a decir que el 15 de octubre de 2010 cambió mi
vida. No voy a decirlo, porque no es verdad. Mi vida
sigue siendo la misma. Sigo haciendo las mismas cosas, viviendo en la misma casa, queriendo a la misma gente. Y si eso
no cambia, no cambia nada importante. Lo que sí es cierto es
que desde ese día comprendo perfectamente a Gabriel García
Márquez cuando dice que escribe para que le quieran más.
Me siento querida, mucho más querida, desde que fui finalista
del Premio Planeta. No es que antes no sintiese el afecto de
los demás, pero no lo sentía de esta
manera, con esta intensidad. Son pocas, por no decir ninguna, las personas que no se han alegrado por este
paso de gigante que he dado a mi carrera como escritora, las que no se han
acercado a saludarme y felicitarme, o
a mis padres, o a mi hermano, o a mi
cuñada, o a mis amigos. Por eso quiero aprovechar este espacio para dar
Carmen en
las gracias a todos y a todas, ya que
la Biblioteca
no puedo hacerlo uno a uno.
Estoy orgullosa de ser de Picanya. Lo
digo aquí, lo digo hoy, pero lo digo en cualquier lugar y lo digo
siempre. Me gusta mi pueblo, me gusta de dónde viene y me
gusta en qué se ha convertido. Me gusta sentirme parte del
esfuerzo diario de mucha gente por hacer que Picanya sea un
referente, un modelo de pueblo de personas y para las personas, un pueblo preocupado por la educación, la sanidad, el
empleo, la igualdad, el medio ambiente, la cultura, el deporte.
Me gusta mi pueblo.
Carmen Amoraga
Vídeo disponible a:

Ball final de l’Aplec a la Plaça del País Valencià

25 anys d’Aplec de Dansa
Grups de folklore de tot el
país se sumaran a la celebració

El

19 de febrer se celebrarà
la 25a edició de l’Aplec
de Dansa, una de les celebracions folklòriques més vistoses i
que atrauen cada any a un públic més nombrós. Els grups de
danses organitzadors, Realenc
i Carrasca, comptaran amb la
col·laboració de la Rondalla Faitanar i dels balladors de l’Escola
Municipal de Danses. A més a
més, com tots els anys, l’aplec

comptarà també amb la presència de grups de ball folklòric vinguts d’altres poblacions.
El lloc de trobada és la plaça del
País Valencià i l’inici de l’aplec és
al carrer Sant Josep. Des d’allí,
els balladors fan tot el recorregut fins a la Plaça del País Valencià on finalitzaran amb un fandango de germanor, un ball que
es realitza en cercle al voltant
d’una foguera.
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Eixida de la Quarta i Mitja 2010

La

Quarta i Mitja Marató de Picanya
ha arribat a la “majoria d’edat”
tot mantenint-se entre les carreres populars amb més participació. Amb un
oratge molt advers, amb fred i pluja, uns
1.200 atletes, entre la Quarta i la Mitja,
van finalitzar la proba. Enguany, tots els
atletes portaven un xip que s’activava
en el moment que prenien l’eixida i que
marcava exactament el temps en què feien el recorregut.
El guanyador de la Mitja Marató va
ser José Luis del Campo, amb 1 hora,
11 minuts i 31 segons. El segon classificat va ser Eugenio Olmos, amb un
crono d’1:12:58. El tercer en arribar
va ser José Manuel Garcia Vela, amb
1:13:21. En dones, la guanyadora va
ser Marta Gallardo, amb un temps d’1

hora, 32 minuts i 17 segons. La segona
classificada va ser Ana Isabel Carreras,
qui va cobrir el recorregut en 1:41:52.
El guardó per al primer atleta local fou
per a Juan Cuartero del club Camesllargues de Picanya.
En la Quarta, el guanyador va ser Fouad
Benzeroual, amb un crono de 33 minuts
i 26 segons. Dos segons després va entrar el segon classificat, Madhamat Abdelazil. El tercer classificat va ser Francisco López Martos, amb un temps de 35
minuts i 36 segons. La primera dona en
arribar a la meta va ser Belén Blasco, la
qual va fer el recorregut en 41 minuts i
19 segons. La segona i tercera classificades van ser Pilar Villaplana i Mariló Colomino, amb uns temps de 43:36 i 43:38,
respectivament.

Les campiones

Karate de nivell
internacional

L

Les

El millor frontenis
se cita a Picanya

Més de 300 canaris
de tota Espanya

’Escola Gavina de Picanya va ser
l’amfitriona de la I Trobada esportiva
d’alumnes de les escoles cooperatives
valencianes. Per a aquesta primera edició es va triar com a esport de competició el colpbol, un esport creat per un
professor d’educació física valencià. A
l’acte, celebrat al Poliesportiu de Picanya, van participar uns 450 alumnes de
sisè de Primària i Primer d’ESO.

El

passat mes de desembre Picanya
va ser seu del Campionat Intercomunidades de Frontennis. Aquest campionat, organitzat per un grup de jugadors de tot el país que competeixen a
nivell nacional, tracta d’acostar aquest
esport a tot el públic. Aquest torneig va
recalar al nostre poble de la mà d’un jugador picanyer, Julian Contreras. La pluja
va complicar el desenvolupament de les
partides i va impedir que vingueren els
actuals subcampions del món de frontennis per a fer una exhibició.

karatekes picanyeres, Martina Guillem, Sara Soler, Ana
Ramirez i Tania Navarro, que tenen entre 7 i 14 anys, van aconseguir dos tercers llocs i dos campionats a l’onzena
edició de l’Open Internacional de Karate
que es va celebrar el passat mes de novembre al pavelló del Vedat de Torrent.
Una competició que va comptar amb karatekews arribats d’altres països.

El

Club de Cant Timbrat va celebrar
el concurs Vil·la de Picanya. Al
concurs van participar, prèvia invitació,
els millors criadors de canaris de cant
de tot el país. Els participants, uns 90 en
total, van portar a més de 300 canaris.
Per equips, els guanyadors va estar José
Luis Banacloche Planells, membre del
club de Picanya i només uns dies després, un membre del club de cant de Picanya, Victor Ceballos Checa, va quedar
tercer classificat per equips al Campionat
Nacional que se va celebrar a Albacete.

Una jove promesa
Tres picanyers a la Marató de del
Berlínpatinatge freestyle
20 anys de “veterans”
Tres
El
Poc abans de l’eixida

membres del Club d’Atletisme Camesllargues de Picanya han participat a una de les maratons
més prestigioses del món, la de Berlín, a
Alemanya. La cursa es va disputar el passat mes de setembre i, entre els 42.000
corredors inscrits, hi havia tres picanyers:
Juan Portero, Raúl Villalba i Javi Villalba.
Tot el recorregut es va disputar sota la
pluja i amb un poc de fred, encara que
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l’ambient que es respirava a la ciutat era
plenament festiu i càlid. Pràcticament a
cada carrer del recorregut es podia escoltar música en directe. Açò va contribuir a que els nostres atletes visqueren
la proba com una magnífica experiència.
La marató de Berlín és, junt a les de Londres, Chicago, Boston i Nova York, una de
les conegudes com a “World Majors” i és
puntuable per al Campionat del Món.

Club Juventud Picanya celebra el
seu vintè aniversari. Per a commemorar com cal aquesta data, el passat
mes de novembre es reuniren un bon
grapat d’ex-jugadors de totes les temporades de la història del club, els quals
van formar un equip per a jugar contra
l’actual plantilla de veterans. El de menys

Preparats per al partit

va ser el resultat del partit, ja que el més
important era tornar a reunir a amics
que feia anys que no es veien. Alguns
dels jugadors van vindre des de Castelló.
En acabar l’encontre tots junts feren un
esmorzar i decidiren tornar a repetir la
experiència. El proper partit serà al mes
de maig.
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