
“Nuestro objetivo 
ha de ser mante-
ner, y mejorar en 
lo posible, el ni-
vel de servicios y 
programas actua-
les que se prestan 

en Picanya”

“Lucharemos lo que sea necesario 
para que no se recorte en servicios 
sociales, salud, educación...”
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Este 17 de enero de 
2014 el Gobierno 

Central ha dado luz verde a la 
tramitación de la “Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la 
administración local”. Este nue-
vo marco legal sitúa a los Ayun-
tamientos, especialmente los 
más pequeños, ante un escena-
rio de incertidumbre dado que 
bajo la apariencia de “racionali-
zar” la administración y alcanzar 
el lógico objetivo de “una com-
petencia, una administración” 
se esconde un tijeretazo directo 
a los recursos que llegan a las 
administraciones locales. 
El Alcalde de Picanya, Josep Al-
menar nos responde a diferen-
tes preguntas sobre esta nue-
va ley y como puede afectar a 
nuestro municipio.
P. ¿Cual es su valoración de esta 
nueva ley promovida desde el 
Gobierno Central?
R. Ya manifesté en su día ante 
diferentes medios de ámbito na-
cional, esta ley es un bodrio que 
viene a destrozar todo lo que 
se ha mejorado en materia de 
servicios de proximidad  en los 
ayuntamientos en los últimos 30 
años de democracia. 
P. Se habla de ahorro al evitar 
la duplicidad de servicios. ¿Qué 
hay de cierto?
R. Los servicios que presta el 
Ayuntamiento de Picanya en 
este momento, en materia de 
Personas Mayores, formación 
(especialmente de jóvenes a tra-
vés de la EPA), apoyo a las per-
sonas en búsqueda de empleo, 
servicios asistenciales, etc... en 
nuestro pueblo no los presta 
ninguna otra administración, así 
de sencillo, y mucho nos teme-
mos que si nos obligan a dejar 
de prestarlos no los asumirá ni 
Diputación, ni la Generalitat ni el 
Gobierno Central. Sobre el aho-
rro previsto, el gobierno, en su 
web, “cree” que ahorrará algo 
más de 8.000 millones de euros 
en tres años pero la realidad es 
que sólo la deuda del Ayunta-
miento de Madrid ya supera los 
6.000 millones. No es serio.
P. La deuda de los ayuntamien-
tos es realmente muy elevada. 
¿Qué se debe hacer?. 
R. Es cierto que la deuda de los 
ayuntamientos es muy eleva-

da, sobretodo en el caso de los 
más grandes. Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Zaragoza, Mála-
ga y Sevilla, suman, sólo entre 
ellos seis, casi el 40% por ciento 
de la deuda del conjunto de los 
ayuntamientos españoles y esa 
deuda, en muchos casos, se ha 
generado en grandes proyectos, 
sueños olímpicos y política de 
grandes eventos. La deuda de 
un pueblo como Picanya está en 
la calle, en sus instalaciones pú-
blicas, en los servicios que reci-
ben sus ciudadanos, está inverti-
da en calidad de vida para todos 
y todas. Evidentemente estamos 

trabajando por reducir esta deu-
da pero el estado debe mejorar 
la financiación de los ayunta-
mientos, en muchos paises de 
Europa los ayuntamientos ges-
tionan el doble de presupuesto 
público que en España. 
P. ¿Qué servicios municipales 
están en peligro? 
R. Los ayuntamientos son la 
administración más cercana al 
ciudadano, donde primero acu-
den las personas cuando surge 
una necesidad o un problema, 
de donde reciben la respuesta 
más inmediata. Con esta nueva 
ley quedan en el aire temas tan 
fundamentales como los servi-
cios sociales, donde atendemos 
desde a las personas mayores 
que viven solas a las familias 
en situaciones más difíciles y se 
cuestionan incluso temas como 
la educación de adultos, un ser-
vicio fundamental para los jóve-
nes en este momento. Con esta 
ley a los ayuntamientos peque-
ños se nos retiran las competen-
cias “sociales”, las que afectan a 
la vida de las personas y se nos 
limita a las competencias “mate-
riales”. Es otro tijeretazo más a 
los derechos de todos y todas, al 

estado del bienestar que tanto 
nos ha costado poner en pie.
P. También se argumenta sobre 
la necesidad de reducción de las 
retribuciones de concejales y al-
caldes. 
R. Puede que sea necesario en 
los grandes ayuntamientos don-
de vemos casos de difícil expli-
cación, pero en la realidad que 
conozco bien, la de los ayunta-
mientos pequeños, la situación 
es muy distinta. En casi todos 

El 17 de octubre  
Josep Almenar,  

Alcalde de Picanya 
intervino en los  

telediarios de Cuatro 
y TeleCinco para  

defender la necesi-
dad de detener esta 
ley de reforma de la 

administración  
pública   

La futura aprobación de la “Ley de racionalización y  
sostenibilidad de la administración local” sitúa a los  
Ayuntamientos ante un escenario de incertidumbre 
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“L’atur és un drama  
social, hem de fer tot 
el possible per millorar 
la situació de les  
persones afectades” 

P. Arranca l’any 2014 amb veus que parlen de que ha passat el 
pitjor de la crisi econòmica. Com es veu desde la perspectiva 
d’un alcalde?
R. Quan xarre amb veïns i veïnes no tinc, ni de lluny, eixa sensa-
ció. Ben al contrari tenim gent que encara està en pitjors condi-
cions perquè, malauradament, se’ls han retallat serveis i presta-
cions. Evidentment, les persones que tenim responsabilitat de 
govern, en el lloc que siga, no podem estar satisfets mentre l’atur 
continue afectant a tantes persones i, de forma encara més dra-
màtica, als joves. Des de l’administració local els recursos són 
ben limitats però tot allò que estiga a les nostres mans s’ha de 
fer. Ja no tenim possibilitat de traure endavant projectes com les 
escoles tallers perquè la Generalitat Valenciana ha abandonat 
estes iniciatives, ni podem pensar en inversions, però tot i així, 
en este 2013 hem treballat per a explotar tots els recursos al 
nostre abast.

En eixe sentit hem continuat apostant per la formació de joves, 
mantenint un Centre de Formació d’Adults que en este curs 
dóna resposta a més de 400 alumnes en la seua gran majoria 
joves. També hem organitzat accions formatives en idiomes, ús 
de maquinària i, especialment, no-
ves teconologies, l’Aula Mentor de 
teleformació o l’acord que acabem 
de signar amb Microsoft en són bons 
exemples. També hem ampliat l’horari 
de la Biblioteca i Centre d’Estudis tant 
l’habitual com l’especial en època 
d’exàmens. A l’estiu un bon grapat de 
joves van poder fer pràctiques pro-
fessionals a l’Ajuntament. L’atur és el 
gran drama social d’este moment i 
hem de fer tot el possible per millorar 
la situació de les persones afectades, 
si no podem fer-ho d’una manera més 
directa sí que hem d’intentar que les 
persones desocupades de Picanya tinguen les millors oportuni-
tats de formar-se i per tant, de trobar feina. Al 2014 el pressu-
post municipal contempla poder continuar amb este esforç.
P. Però les polítiques de creació no corresponen als ajuntaments
R. Efectivament, per llei, és responsabilitat del govern central i 
l’autonòmic que, malauradament, semblen haver-ho oblidat. La 

Presentació Projecte BecaMOS 
i “Red Conecta”

“Hem d’intentar 
que les persones 
desocupades de 
Picanya tinguen 

les millors oportu-
nitats de formar-
se i per tant, de 

trobar feina”

(pasa a la pág. 4)(pasa a la pág. 4)
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Festa de Reis Mags

Aplec de Dansà

Intercanvi escolar 
amb Panazol

Setmana Esportiva

6a Fira del Xicotet Comerç Programa de pràctiques  
professionals per a estudiants

Maig literrari: Maruja Torres  
premi Picanya Llig 2013

Finalització de les obres de 
millora del centre històric

Campanya “Anem al Teatre” 
per a escolars

Curs d’educació vial  
a les escoles

19é Rastro Solidari

1a Edició de la Mostra d’Arts 
Teatrals de Carrer, PicaArts 

Festes de Falles
1a PicaNYAM!  

Ruta de la Tapa per Picanya

Formació a les escoles sobre l’ús de material 
pirotècnic a càrrec de la Policia Local

Curs formatiu al CDL  
Alqueria de Moret 

Encontre esportiu comarcal  
per a Persones Majors

Nou servei DIGA’M 
d’atenció a la ciutadania

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY
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Festes Majors sopar al carrer ample

Acte homenatge a Vicent Martí “Galán”

Obres de millora del clavegueram en les 
zones Av. Sta. M. del Puig i C/ Oriola

Projecte Comenius desenvolupat entre 
Picanya i Tarnobrzeg (Polònia)

Exposició Rafael Armengol 
Premi Enric Valor de literatura juvenil

Acte de rebuig a la violència contra les dones

Festival Solidari 21a Quarta i Mitja Marató

Encontres esportius 
comarcals

Renovació de l’enllumenament  
de la la Pl. Major

Activitats per a  
Persones Majors

Nova edició del Mercat  
d’Outlet i oportunitats

Festes Majors, Mostra de  
Teatre i Música de Cercavila

Festes Majors,  
Festes de Moros i Cristians

Festes Majors, concert

Festes Majors activitats per a 
menuts i menudes

2013, tot un any  
d’un poble ben viu!

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Festes Majors discomòbil

2a PicaNYAM! Ruta de 
la tapa per Picanya
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“Ara tenim carrers més vius i 
els veïns i veïnes poden gaudir 
d’un millor espai públic” 

Projecte 2014
(viene de pág. 1)

Edita:

Valoració 2013

P. Acabat l’any 2013. Quina valoració podem fer 
d’estos dotze mesos
R. Evidentment, les persones que tenim respon-
sabilitat de govern, en el lloc que siga, no po-
dem estar satisfets mentre l’atur continue afec-
tant a tantes persones. Des de l’administració 
local els recursos són ben limitats però tot allò 
que estiga a les nostres mans s’ha de fer.
Dit això, i coneguda la situació en la que està 
el nostre país, a Picanya hem aconseguit tancar 
2013 amb algunes millores importants.
P. Parlem de la reforma de diferents carrers al 
centre històric?
R. És una d’elles però no l’única. Efectivament 
hem pogut completar una important interven-
ció sobre determinats carrers del centre his-
tòric en els que hem aprofundit en la idea de 
recuperar els carrers per a les persones, orde-
nar l’estacionament i trànsit 
dels cotxes i millorar la tran-
quilitat i accessibilitat de la 
zona. Els resultats estan a la 
vista. Ara els carrers estan més 
vius i els veïns i veïnes poden 
gaudir d’un millor espai públic. 
Més segur, sense voreres es-
tretes ni entrebancs. Al centre 
també hem encetat el procés 
d’instal·lació de luminàries de 
baix consum cosa que ha de traduïr-se en es-
talvi.  
També estem especialment satisfets de les 
obres de millora del clavegueram a la zona del 
carrer Oriola i avinguda Santa Maria del Puig. 
S’ha resolt un problema que generava greus 
molèsties al veïnat. 
P. Però no tot són obres.
R. No. Precissament en este 2013 voldria des-
tacar especialment les Festes Majors. Amb un 
pressupost ajustat als temps que estem, hem 
viscut, probablement, les millors festes de la 
nostra història. Colze a colze amb les diferents 
entitats associatives del nostre poble, hem po-
gut enllestir un programa variat que ha arribat 
a tots els públics amb activitats de tots tipus. La 

participació ha sigut espectacular i hem viscut 
nits amb milers de persones al carrer. La partici-
pació dels joves ha anat a més i creix cada any. 
Per suposat hem de millorar coses i corregir els 
problemes que van apareguent però el resultat 
en este 2013 ens anima a continuar en el ma-
teix camí i pensar que al 2014 hem de tornar a 
superar-nos. 
Hem de destacar també el treball realitzat en 
matèria de suport al xicotet comerç i hostaleria 
local amb iniciatives com la 1a i 2a ruta de la 
tapa, el mercat d’outlet, les millores al mercat 
municipal...
Fins i tot en matèria cultural hem pogut cele-
brar una important novetat com el festival “Pi-
caArts” del que, en este 2014, celebrarem la 2a 
edició i que fou un gran èxit de públic en l’edició 
de 2013.

P. ¿Disposa Picanya de nous 
serveis?.
R. Sí, en este 2013 hem posat 
en marxa el servei d’atenció 
a la ciutadania DIGA’M amb 
l’objectiu de millorar la respos-
ta municipal davant de qual-
sevol sol·licitud a les oficines 
municipals, per telèfon o on-
line. En este sentit, hem pogut 
posar en marxa la inscripció a 

cursos i activitats per mitjà del web municipal, 
en qualsevol moment i sense haver d’eixir de 
casa. Estes millores han permés reduïr al màxim 
les cues i esperes a les oficines municipals. 
P. ¿S’ha continuat en este 2013 amb l’aposta 
per les noves tecnologies?
R. Sí, pensem que de la mà de les noves tec-
nologies podem aconseguir una administració 
més àgil, més eficaç i fins i tot aconseguir un 
important estalvi econòmic.
Val a dir que a principis d’any llançàrem la pri-
mera aplicació municipal per a telèfons mò-
bils de la nostra comarca i la veritat és que 
l’acceptació ha sigut molt bona i esta APP ja 
compta amb més de 1.200 usuaris i és exemple 
per a altres ajuntaments. 

“Al 2013 hem 
viscut, provable-
ment, les millors 
Festes Majors de 
la nostra història”

capacitat dels ajuntaments és molt limitada. Hem d’exigir a qui 
té la possibilitat i l’obligació que destinen recursos a la creació 
d’ocupació estable i de qua-
litat. A nivell local l’equip 
de govern de l’Ajuntament 
continuarem fent tot el que 
estiga en les nostres mans.
P. Serà important cuidar el 
teixit productiu local
R. Per suposat. Anem a con-
tinuar treballant colze a col-
ze amb el teixit empresarial 
i el comerç del nostre poble. 
Acabem de recollir els fruits 
del “Plan de Empleo Con-
junto de las Administracio-
nes” que al nostre poble ha 
donat millors resultats que a altres de les nostres rodalies i això 
ha de ser per alguna raó. També hem posat en marxa noves ini-
ciatives junt a l’Associació del Xicotet Comerç. En este any que 
ara comença hem de seguir en eixa línia.

Av. Sta. M. del Puig

P. A nivell d’urbanisme i obra pública, quins projectes es pre-
veuen en este nou any?
R. El nostre poble manté un model urbanístic definit des de fa 
dècades que aposta per un poble de carrers segurs, còmodes 
i compartits. Treballem per fer que cada dia més, els nostres 
carrers siguen espais per a la convivència de les persones. Les 
intervencions que hem tancat en este 2013 a la zona centre van 
en eixa direcció. Volem intervindre ara en la segona zona de 
creixement del poble. És el torn d’aquells carrers que van nàixer 
als anys 60 i 70 i que ja toca revisar i actualitzar.
P. Parlem de zones com 
l’Avinguda Sta. Maria del 
Puig, carrer de la Pau...
R. Sí, també el carrer Co-
lón, en este tipus de carrers 
cal acometre processos de 
millora de voreres i cons-
trucció de passos elevats 
per a vianants en la línia 
del treball ja realitzat. Hem 
d’anar completant eixos 
itineraris segurs i còmo-
des, sense entrebancs que 
puguen afavorir la movili-
tat de persones majors, xi-
quetes i xiquets, persones 
amb mobilitat reduïda. No 
podem plantejar-se ara 
grans projectes amb grans 
inversions però sí podem 
continuar treballant per millorar les zones comuns, els espais 
de totes i tots.
P. És possible mantindre a bon nivell les instal·lacions esporti-
ves, culturals, educatives? 
R. No podem pensar en la posada en marxa de noves 
instal·lacions però sí podem pensar en millores i adecuacions.
Un exemple el tenim en la reforma que acabem de realitzar a la 
sala d’assaig de la Casa de la Cultura, un espai que s’ha transfor-
mat i que, de ben segur, prestarà un millor servei als músics del 
nostre poble. Hem de fer el mateix amb la resta d’instal·lacions. 
Gràcies a l’esforç realitzat durant anys, el nostre poble ha acon-
seguit passar d’una dotació pública que es reduïa a una escola 
a l’actual panorama que cobrix tot el que es pot pensar neces-
sari per a una població com la nostra en matèria d’educació, sa-
lut, esport, persones majors... És segur que podríem pensar en 
nous equipaments, de fet, els projectes estan, però en l’actual 
situació econòmica seria fer promeses completament buides. 
Des de l’Ajuntament hem de treballar, i treballem, per a mantin-
dre en les millors condicions les instal·lacions i serveis actuals i 
que eixes instal·lacions i serveis puguen garantir la qualitat de 
vida de la nostra ciutadania.  

“Acabem de  
reformar la sala 
d’assaig de la Casa 
de la Cultura, un 
espai que s’ha 
transformat i que, 
de ben segur,  
prestarà un millor 
servei als músics 
del nostre poble”

“Hem d’exigir a les 
administracions 
que tenen la possi-
bilitat que destinen 
recursos a la crea-
ció d’ocupació es-
table i de qualitat”

los municipios de menos de 10.000 
habitantes los concejales no cobran 
nada o casi nada. Esto sucede en un 
total de 7.364 municipios, alrede-
dor del 90% de los pueblos de Espa-
ña. Es decir, que el 77% de los regi-
dores de nuesto pais no cobran un 
sueldo por desempeñar su labor. Es 
también el caso de Picanya, es más, 
este año, de nuevo, hemos podido 
abrir la Biblioteca los sábados por 
la tarde para que puedan estudiar 
nuestros jóvenes, gracias al traba-
jo voluntario de los concejales del 
equipo de gobierno.
P. ¿Cual es la postura del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Pi-
canya? 
R. Evidentemente, lucharemos lo 
que sea necesario para que no se 
recorten servicios sociales, educa-
ción, salud... No vamos a aceptarlo. 
No dejaremos a nuestros mayores 
sin teleasistencia o a nuestros jóve-
nes sin posibilidades de formación, 
o a las familias que lo están pasan-
do peor sin el más mínimo recurso. 
No en Picanya.

(viene de pág. 1)
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