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En la siguiente ventanilla...
de tu ordenador
Las nuevas tecnologías abren la puerta a posibilidades, servicios
y, sobre todo, una administración + eficaz y mucho + fácil
En los próximos meses, y bajo la
marca “Picanya + fàcil” el Ayuntamiento de Picanya tiene previsto realizar toda una serie de mejoras tecnológicas destinadas a conseguir
que la gran mayoría de los trámites
que hoy hemos de realizar “en persona” en las oficinas municipales, se
puedan realizar desde las pantallas
de nuestros ordenadores, cómodamente, desde casa, sin desplazamientos y las 24 horas del día, los
365 días del año.
Un Ayuntamiento + moderno
Hace años que en nuestro Ayuntamiento se apostó fuerte por la
implantación de las nuevas tecnologías como vía de mejora de la atención a la ciudadanía. Desde el año
2000 funciona la página web municipal con completa información
sobre actividades municipales y una
importante cantidad de datos sobre
gestiones y trámites administrativos. En 2007 inició sus emisiones
PicanyaTV, una de las primeras
web-tv municipales en España y la
primera en estar íntegramente
desarrollada desde un Ayuntamiento. Desde 2008 en las oficinas
municipales se puede obtener la llamada “Firma digital”, elemento
indispensable a la hora de relacinarse con la administración de forma
electrónica.
Ahora es, por tanto, el momento de
dar un paso más, de abrazar el conocido concepto 2.0 y permitir la interactuación entre ciudadanía y administración.

www.picanya.org
El servicio de
información a través de
correo electrónico
“l’alt@veu” ya supera los
700 subscriptores
Un Ayuntamiento + cómodo
En breve iniciará su funcionamiento
el “Registro telemàtico” de documentación. Se acabó el tener que
tener que desplazarse hasta el Ayuntamiento para presentar un documento. A través del ordenador de
casa (conectado a Internet) y
mediante la “Firma digital” se podrán presentar documentos con la
misma validez legal de la presentación “en persona”. De esta manera
se podrán iniciar expedientes de
cualquier tipo (permisos de obras,
actividades...) y consultar su estado

en cualquier momento. Se podrán
presentar quejas, solicitudes, sugerencias, recursos... en cualquier
momento y con la máxima comodidad y seguridad.

uso de ordenador incluido) en instalaciones como la Biblioteca o el Centro
de Desarrollo Local “Alqueria de Moret”, en breve se crearán en nuestro
municipio varias zonas
wi-fi de acceso internet
donde, con un simple
portátil, se podrá
obtener acceso a
la red (siempre con
las necesarias limitaciones).

Nuevas gestiones
on-line
• Presentación telemàtica
de documentación
• Consulta expedientes
• Firma electrónica
• Solicitudes de licencias
(obras, actividades...)
• Obtención de
certificados y otros
documentos (padrón,
recibos...)
• Inscripciones a talleres,
cursos...

Un Ayuntamiento + rápido
La puesta en marcha de la “Carpeta ciudadana” a través del web
municipal permitirá la consulta de
cualquier dato (padrón, impuestos,
expedientes...), así como la realización
de gestiones (pagos, inscripciones a
cursos, talleres, compra de entradas
para eventos culturales, reserva de
pistas e instalaciones, etc...) e incluso
la obtención en ese mismo momento
y, directamente sobre nuestro propio
PC, de certificados (empadronamiento, convivencia...), recibos (IBI, vehículos, tasas...) y otros documentos sin
necesidad de ningún desplazamiento.
Un Ayuntamiento + accesible
Esta nueva ventanilla de atención ciudadana sin limitaciones horarias, sí
presenta, sin embargo, la limitación
del acceso a Internet. En este
momento el 51% de los hogares
españoles tienen acceso a Internet y
la ley prevee que en 2011 el acceso a
Internet con banda ancha
sea un derecho al alcance de cualquier ciudadano. Mientras este
acceso universal llega, el Ayuntamiento de Picanya tiene previsto ofrecer
alternativas a

• Presentación de quejas
y sugerencias

Un Ayuntamiento + fácil
La puesta en marcha de todas estas iniciativas tienen como único objetivo conseguir que, finalmente,
la relación entre la ciudadanía de nuestro municipio
y su administración más cercana (el Ayuntamiento)
resulte una experiencia sencilla que permita agilizar
procesos y dar una respuesta mucho más rápida
que suponga una gestión mucho más eficaz.
La constante y vertiginosa evolución de las nuevas
tecnologías hacen que el camino que ahora se inicia
sea una vía en constante evolución en la que en
breve veremos confirmarse nuevas posibilidades.
Teléfonos móviles, PDAs y otros dispositivos, vendrán a sumarse a esta nueva forma de relación
entre ciudadanía y administración, una
relación, cada vez, + fácil.

• Reserva de instalaciones
y servicios (deportivos,
culturales)
• Pagos
• Consulta del Plan
General Urbanístico
• Ventanilla única
(presentación de
documentación para
cualquier administración)

Otras novedades
• Zonas wi-fi de libre
acceso a internet
• Digitalización de
documentos (reducción
uso de papel)
• Formación on-line

www.picanya.org
Durante 2009 se
consultaron 491.639
páginas del web municipal
de Picanya que recibió más
de 64.000 visitas

aquellos
ciudadanos
y ciudadanas
sin acceso a
Internet y, por eso,
además de los actuales
servicios de acceso a
Internet gratuitos (via
wi-fi o incluso con

El reglamento de
Administración Electrónica
del Ayuntamiento de Picanya puede
consultarse en el web municipal
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% sobre Total

1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Variacions d’actius financers
Pasius financers
TOTAL

7.708.832
3.586.006
128.520
1.120.110
2.555.153
319.041

98,42
45,78
1,64
14,30
32,62
4,07

123.718
0
117.718
6.000
0

1,57
0
1,50
0,07
0

7.832.550

100

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESES
% sobre Total

CAPITOL CONCEPTE

1
2
3
4

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6.311.171
2.886.376
2.964.051
260.000
200.742

80,57
36,85
37,84
3,31
2,56

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Pasius financers

1.521.379
229.040
337.391
6.000
948.947

19,42
2,92
4,30
0,07
12,11

TOTAL

7.832.550

100

CALENDARI FISCAL - 2010
TRIBUTS
Taxa telefonia mòbil, 1er trimestre
Impost de vehicles de tracció mecànica
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva
d’espai per a càrrega i descàrrega
Taxa mercats, 1er trimestre
Taxa aparcament de camions, 1er trimestre
Taxa telefonia mòbil, 2on trimestre
Taxa mercats, 2on trimestre
Taxa aparcament de camions, 2on trimestre
IBI Urbana, 1er termini

Taxa telefonia mòbil, 3er trimestre
Taxa mercats, 3er trimestre
Taxa aparcament de camions, 3er trimestre
IBI Rústica
IAE
Taxa telefonia mòbil, 4rt trimestre
IBI Urbana, 2on termini
Taxa mercats, 4rt trimestre
Taxa aparcament de camions, 4rt trimestre
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PERÍODE
VOLUNTARI
1-1-2010 al
30-3-2010
3-3-2010
al
3-5-2010
1-4-2010 al
30-6-2010
3-5-2010
al
3-7-2010
1-6-2010
al
31-7-2010
1-7-2010 al
30-9-2010
2-8-2010
al
2-10-2010
15-9-2010
al
15-11-2010
1-10-2010 al
31-12-2010
1-10-2010
al
30-11-2010

CÀRREC
DOMICILIATS

Està nevant!
El passat 8 de gener molts van ser els
picanyers i picanyeres que es van llevar
a la veu de... està nevant!. I era veritat,
no cuallà, és difícil en aquests temps de
tanta contaminació, però el cas és que poguerem gaudir de la suau
caiguda dels flocs de neu i nosaltres vam poder, des de la finestra i
en pijama, copsar una imatge ben difícil de veure al nostre poble.
Resum de l’oratge local
Per a aquells i aquelles a qui us interessa la climatologia us
direm que al web municipal, des d’aquest mes de gener, podeu
consultar (a més de la ja coneguda previsió diària) un exhaustiu
resum menusal de l’oratge amb temperatures, precipitacions i,
per suposat... dies de neu.

Mirant Picanya

6-4-2010

3-6-2010

1-7-2010

6-9-2010

15-10-2010

2-11-2010
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CAPITOL CONCEPTE

El Pleno del Ayuntamiento de Picanya ha aprobado un presupuesto 7,8 millones de euros para este ejercicio 2010. Una cantidad que supone reducción de unos 600.000 euros respecto del
año 2009. Esta reducción viene marcada por el significativo descenso de ingresos derivados de las licencias urbanísticas y por el
compromiso de la Corporación por congelar impuestos y tasas
municipales y ayudar así a las familias en estos momentos de
serias dificultades económicas.
Presupuesto de marcado carácter social
El presupuesto aprobado se mantiene en el camino marcado por el
presupuesto del año anterior y se fija como elemento prioritario asegurar la atención social. Los capítulos destinados a mayores, ayudas
sociales, discapacitados, formación de desempleados... se mantienen o incluso se amplían y una vez más el Ayuntamiento tiene que
asumir responsabilidades que
otras administraciones abandoEl Ayuntamiento ha
nan. Buen ejemplo, en nuestro
tenido que ampliar el
municipio ha sido la Escoleta
Infantil, dónde el Ayuntamiento
presupuesto destinado
ha tenido que ampliar el presua ayudar a las familias
puesto destinado a ayudar a las
con hijos/hijas en la
familias ante la drástica reducción
Infantil ante la
Escuela
de la aportación de la Generalitat
drástica reducción de
Valenciana, la única del estado
la aportación de la
español, por cierto, que no tiene
un fondo de compensación con
Generalitat Valenciana
los ayuntamientos.
Seguirán las inversiones
La primera edición del Plan E del Gobierno de España ha permitido
importantes mejoras en nuestro municipi y la construcción de nuevas
instalaciones y, fundamentalmente, la creación de empleo. Para este
2010 las nuevas inversiones vendrán de la mano del seguno Plan E
(por ejemplo la conversión del edificio del actual Centro de Salud en
nueva Biblioteca-Centro de Estudios) y de los fondos aprobados del
Plan Confianza de la Generalitat Valenciana para Picanya y con los
que, entre otros, se realizará la peatonalización del centro urbano.
Unos fondos (510 millones asignados a los ayuntamientos valencianos) de los que el Gobierno de Francisco Camps sólo ha hecho efectivos, en total, 5 millones.

ENTREVISTA

ESTAT D’INGRESSOS

Un presupuesto,
ante todo, social

Picanya utilitza paper

PRESSUPOST

Pressupost 2010 • Ajuntament de Picanya

EDITORIAL
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La junta directiva de la organización
Greenpeace España se reunió en la Alqueria de Moret

El pasado fin de semana del 16
y 17 de enero la Alqueria de
Moret fue el lugar elegido por la
Junta Directiva de Greenpeace
España para realizar una de sus
reuniones de trabajo. Hasta
este antiguo edificio se desplazaron los máximos dirigentes
en nuestro pais de esta organización ecologista internacional
entre los que se encuentra
David Sandoval, un picanyero
que forma parte, desde hace un
tiempo, de la dirección nacional
de Greenpeace. Una organización que en nuestro pais cuenta
con más de 100.000 socios y
socias y cuya lucha en defensa
del medio ambiente es ejemplo
de compromiso por un mundo
mejor.

grados de aumento de temperatura del planeta y por tanto
merece la pena seguir trabajando aunque el tiempo que queda
para reaccionar es corto.
DS. Más allá de la defensa del
medio ambiente en esta lucha
hay un cambio de valores en
nuestra relación como seres
vivos de este planeta hacia la
Tierra. Un cambio de valores
que nos beneficia como sociedad y de cara al futuro de la
misma.
Pero en este momento de crisis
económica parece que no hay
sitio para la defensa del medio
ambiente cuando el aumento del
consumo se nos vende como la
única salvación aunque, probablemente, las causas de la crisis

DS. Desde Greenpeace creemos que el modelo de consumo actual conduce a la destrucción de nuestro propio sistema.
No se puede mantener un sistema que se basa sólo en la
extracción de recursos naturales, que son limitados, para luego desecharlos. No se puede
mantener un planeta con un
nivel de consumo, como el que
tenemos por ejemplo en España, para todo el mundo. Por ello
hay que cambiar este sistema
hacia un modelo de consumo
más racional, más equitativo
que genere riqueza en todo el
planeta y que genere igualdad
de oportunidades.
Se hace inevitable una valoración
de la cumbre de Copenhague

www.greenpeace.es

SOLIDARITAT

ENTREVISTA

”Merece la pena seguir trabajando
por el medio ambiente”

3

5.000 euros per a Haití

El Consell per la Solidaritat i el Voluntariat Social de Picanya va
decidir en reunió celebrada el passat 26 de gener i de forma
extraordinària, destinar 5.000 euros d’ajuda urgent a les víctimes
del terratrèmol d’Haití. L’ajuda es canalitzarà a través de l’ONG
Intermón Oxfam.
En aquesta reunió també es va prendre la decissió de destinar la
recaptació del proper Rastro Solidari (que se celebrarà el diumenge 30 de maig) a pal·liar els efectes d’aquesta terrible catàstrofe. En aquest sentit es va valorar ficar-se en contacte de nou
amb l’ONG Intermón Oxfam per tal de recabar informació sobre
quin projecte en concret es desenvoluparà en la zona amb
aquests fons.

Assignació d’ajudes per valor
de 36.000 euros
Després d’un intens procés d’estudi dels diferents projectes
presentats per ONGs, el Consell per la Solidaritat del nostre
municipi ha decidit la distribució dels fons corresponents a la
convocatòria d’ajudes 2009. La xifra final a distribuir ha estat
determinada per la suma dels fons remanents d’altres anys, la
recaptació del Rastro Solidari 2009 (12.024 euros) i l’aportació
del 0’7% del pressupost municipal de l’Ajuntament de Picanya
(20.000 euros). Enguany, a més de l’excepcional situació en
Haití (comentada en l’article de dalt) la situació econòmica també ha estat un factor a tindre en compte i en eixe sentit s’ha
valorat especialment el treball de l’ONG local Caritas que ha
rebut una subvenció significativament superior a la de la convocatòria anterior.
Projectes aprovats

La Junta Directiva de Greenpeace España junto a representantes del
Ayuntamiento de Picanya ante la puerta de la Alqueria de Moret

Aprovechamos esta visita para
charlar con David Sandoval y
Jesús Navarro (presidente de
Greenpeace España) en uno de
los descansos de su apretado
plan de trabajo.
¿Podríais presentaros y presentar a Greenpeace?
JN. Me llamo Jesús Navarro y
soy el presidente de Greenpeace España
DS. Me llamo David Sandoval
soy miembro de la junta directiva de Greenpeace y vivo en
Picanya.
JN. Greenpeace es una organización internacional con presencia en más de 40 paises, en
España somos más de 100.000
socios y nuestras señas de
identidad son la indepencia política y económica y la acción
directa no violenta.
Ante la actual situación del
medio ambiente, la primera pregunta sería: ¿Aún estamos a
tiempo de hacer algo?
JN. Evidentemente para nosotros todavía hay tiempo para
parar el cambio climático. Nuestro objetivo es que antes del
año 2020 se pare esta tendencia de aumento de emisión de
gases de efecto invernadero y
podamos no superar los dos

económica y la crisis medioambiental son las mismas.
JN. La actual crisis económica
ha suspuesto dos cosas. Por
una parte un riesgo porque en
el último año y medio parece
que el tema medioambiental ha
pasado a un segundo plano en
la agenda política pero, por otra
parte, supone una oportunidad
porque permite replantear el
actual modelo económico que
sólo piensa a corto plazo. Creemos y defendemos abiertamente la idea de que es necesario
un nuevo modelo económico
que sea sostenible tanto socialmente como desde el punto de
vista medioambiental.
DS. La crisis económica muy al
contrario de suponer algo que
nos haga despreocuparnos del
cambio climático es una oportunidad de cambiar. De cambiar
nuestros medios de producción,
nuestra forma de abastecernos
de energía, hacia algo que signifique la oportunidad de que esta
sociedad continúe viviendo y
manteniendo un cierto nivel de
bienestar que se haga extensivo
a todo el planeta con posibilidad
de mantenerse en el tiempo.
¿Existe entonces un modelo
económico verde?

JN. Para nosotros ha sido un
absoluto fracaso. Esperábamos un
acuerdo valiente y vinculante de
todos los paises, un acuerdo para
ayudar a los paises en desarrollo
para que no aumenten sus emisiones pero no hemos encontrado
ningún tipo de acuerdo más allá
de palabras vacías sin ningún compromiso real para salvar el planeta.
Seguimos exigiendo a los líderes
mundiales un paso adelante para
frenar las emisiones de gases
invernadero porque nos va la subsistencia en este planeta.
DS. En este sentido los ciudadanos tenemos mucho que decir,
más allá de los gobiernos, la sociedad civil tiene que movilizarse y
con nuestro consumo, con nuestros comportamiento diario, porque somos nosotros los que
determinamos como se va a legislar y como se van a comportar
nuestros dirigentes.
Para acabar, ¿qué os ha parecido
Picanya?
JN. Hemos visitado el pueblo y
hemos conocido al Alcalde. Nos
ha gustado mucho la ciudad y nos
ha gustado mucho como se gestiona a nivel medioambiental.
Estamos agradecidos del trato
recibido y sorprendidos por lo
bonito que es el pueblo.

Projecte
ONG
Activitats 2009
Aspanion
Projecte escola
Asoc. para el desarrollo
Remansito
y colaboración con Iberoamérica
Ajuda a l’orfandat i
Associació Feyda
xiquets d’Adama
Reforç del berenar en
Acoes Valencia
l’escola Sta. Teresa
Alimentació infantil
Projecte d’alimentació infantil
Niquia (Colòmbia)
Niquia
Caravana per la pau
Talha - Ajuda al poble saharaui
Ayuda a los centros y
Hermanitas de los ancianos
asilos de Maputo y Chisano
Acondicionament sanitari Rudraksha
Centre de Dones
Confecció de roba
Taller madre Mazzarello
Amparito Baviera
Atenció a les tribus del
Baan Marina - Sagrado Corazón
nord de Tailàndia
de Jesús y María
Material quirúrgic
Assoc. Tamiru Aduna (Ata)
i sanitari a l’hospital
d’Adis Abeba
Ajuda per a aliments
Caritas
Disminució mortalitat
Fons valencià per a la solidaritat
materno-infantil i millora
Centre acollida
Programa per a l’educació Proyecto Hombre Fundación
de menors en risc
Arzobispo Miguel Roca
Projecte sensibilització
Menuts del Món

Àmbit
Espanya
Paraguai

Fons
2.000
2.500

Etiòpia

2.500

Honduras

2.500

Colómbia

2.500

Sahara
Mozambique

2.500
1.500

Índia

3.000

Internacional

1.000

Tailàndia

2.500

Etiòpia

2.500

Picanya
6.000
Sierra Leona
3.000
i Rep. Dominicana
Espanya

1.000

Bolívia

1.000

Xerrada informativa sobre
revalorització de pensions
El 26 de febrer el Centre de Persones Majors acull una xerrada
sobre la revalorització de les pensions. La conferència, que tindrà
lloc a les 11 del matí, estarà a càrrec dels representants de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social i va adreçada, fonamentalment, a les persones jubilades o pensionistes tot i així, qualsevol persona interessada podrà assistir sense cap problema.
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CULTURA I JOVENT

La Generalitat Valenciana posa Una plaça
de folklore
fi al Circuit Teatral Valencià

La Conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana ha pres la
decisió de posar fi al projecte Circuit Teatral Valencià, decisió
unilateral i no consensuada amb
la que pretén donar per conclosos 21 anys d’història, de vertebració de la cultura valenciana.
El Circuit Teatral Valencià va ser
creat l’any 1988 a instàncies de
la Conselleria de Cultura. Seixanta-tres poblacions han dinamitzat
aquest projecte que al llarg del
temps ha donat els seus fruits,
tot i oferint una activitat continuada a la vida cultural dels ciutadans i ciutadanes. En aquests 21
anys d’història el Circuit Teatral
Valencià ha estat considerat un
dels millors models de funcionament en la gestió de les arts
escèniques i un referent per a
altres comunitats autonòmiques.
Ha permès l’autonomia dels
pobles per a gestionar i triar les
programacions de les sales municipals tot i fent prevaldre sempre
criteris professionals de qualitat.
La coordinació de les 63 sales
municipals, la connexió entre
elles, la permanent informació; la
formació dels professionals, han
estat una estructura que ha contribuït a millorar, i molt, la gestió
de les arts escèniques cosa que
ha propiciat que els escenaris
municipals hagen acollit, tots
aquests anys, teatre de qualitat
al preu més econòmic.
La recent ordre de la Conselleria
de Cultura ha convertit el projecte
en una línia més de subvencions i
ha trencat el consens i l’acord
que fins a la data havia estat un
pilar basic del funcionament del
circuit. El nou model tindrà una

repercussió molt negativa sobre
les programacions teatrals dels
municipis que composaven
aquesta xarxa pública, sobre els
pressupostos municipals destinats a les arts escèniques, i posa
en perill el futur d’una activitat
cultural permanent i de qualitat.
Com afecta la dissolució del Circuit
Teatral Valencià a Picanya?
Com a qualsevol de les sales
menudes, es posa en crisi el sosteniment d’una programació estable. La incertesa pressupostària i
el palpable i astronòmic retall no
sols posa en perill que la qualitat i
la diversitat, continuen sent el criteri prioritari per triar la proposta
de temporada teatral, sinó que
menys pressupost equival a
menys programació a les nostres
sales, menys oportunitats de contractes per a companyies teatrals,
actors, actrius, equips de so i
llums, escenògrafs, vestuari,
empreses... i un llarg etc de creadors diversos.
El Centre Cultural de Picanya està
oferint teatre des de l’any 1990.
Des de l’any 1991 és membre del
CTV. En tot aquest periple molts
espectadors hem compartit un
encontre amb el fet teatral, amb
el viu i el directe, sempre irrepetible. I ha estat saludable compartir
rialles, pensaments, complicitats,
emocions... Per això, és qüestionable i preocupant que la decisió
política presa per la Conselleria
de Cultura de la Generalitat Valenciana done tan poca importància
a aquestes entranyables trobades
al teatre del poble. Tenim un
important passat i ara, malauradament, un dubtós futur per
encarar.

Els abonaments
de teatre es
prorroguen fins
al desembre
La Generalitat Valenciana ha
posat fi al model de finançament que fins ara mantenia
el Circuit Teatral Valencià. A
partir d’enguany, els municipis hauran de pagar el
100% dels espectacles teatrals (fins ara la meitat la
pagava l’Ajuntament en el
moment de la funció i l’altra
meitat la Generalitat) i
sol·licitar una subvenció
anual. Una comissió tècnica
decidirà l’import d’aquesta
subvenció. Açò obligarà a
avançar als Ajuntaments el
pagament dels espectacles
teatrals sense saber quina
quantitat serà després subvencionada.
La manca de finançament
de la Generalitat Valenciana
per al Circuit Teatral Valencià ha obligat l’Ajuntament
de Picanya a reduir la programació teatral. No obstant
això, els espectadors i les
espectadores de Picanya no
van a perdre cap dels espectacles que han pagat
amb els seus abonaments,
ja que s’ha decidit prorrogar
la seua validesa fins al dia
31 de desembre.

El 20 de febrer se celebrà al nostre poble el tradicional Aplec de
Dansà. L’Ajuntament de Picanya
dóna el seu suport a aquest
acte, que organitzen els grups
de danses Realenc i Carrasca i
compta amb la col·laboració de

Reportatge disponible a:

la Rondalla Faitanar i l’Escola
Municipal de Danses. A més a
més, l’Aplec compta amb la
presència d’altres grups de folklore valencià, convidats per a
l’ocasió. El lloc de trobada dels
grups participants és l’inici del
carrer Sant Josep i des d’allí
arranca el recorregut fins a la
plaça del País Valencià on balladors i balladores tanquen l’Aplec
amb un ball en rogle que va
pujant de ritme volta a volta.
Eixe mateix dia, a les sis de la
vesprada, se celebrarà el Festival
d’Escoles de Dansa. L’Escola
Municipal de Danses de Picanya
serà l’amfitriona d’aquest acte,
que comptarà amb la presència
d’escoles de dansa d’altres
pobles.

Música, ball, cuina i art digital
als tallers per a joves
L’oferta de Tallers per a Joves ve carregada de
propostes per a tots els gustos: cuina, art digital,
música i ball.
El 20 de febrer comença al Local d’assaig un taller
d’iniciació a la bateria moderna. Al llarg de 12 sessions de quatre hores, els alumnes aprendran les
bases teòriques i pràctiques per començar a tocar
aquest instrument de percussió.
Continuant amb la música i el ball, també el dia
20 comencen els tallers de sevillanes i el de flamenc. El taller de sevillanes s’impartirà els dissabtes i el de flamenc els diumenges, ambdós en
sessions de dues hores.

TotArt
La Sala Municipal d’Exposicions
acull sempre els treballs dels
artistes seleccionats a totArt. Al
llarg del mes de gener s’ha exposat l’obra dels guanyadors a la
modalitat col·lectiva: Karina
Vagradova, David Mascarell i
Maria Valero amb les seues respectives propostes plàstiques:
“Calles contra sentido”, “www,
estructura evolutiva” i “Univers
tisular”.
A partir del 12 de febrer i fins a
final de mes, la Sala oferirà el
seu espai a l’obra del Grupo
Lapso, guanyadors del totArt09
a la modalitat individual. Aquest
grup d’artistes mostraran la
seua visió sobre la ciutat
moderna i l’opulència de la
societat de consum actual.

Obra de Maria Valero

Bases TotArt ‘10
Ja s’han publicat les bases per a
l’edició de 2010. Els artistes plàstics que vulguen participar a
totArt10 hauran de presentar la
fitxa d’inscripció abans del 30 de
setembre. Junt a aquesta fitxa,
hauran d’acompanyar el seu
currículum artístic, així com un
dossier fotogràfic de la seua obra
o, en cas d’instal·lacions, una
descripció del projecte a realitzar. Els artistes seleccionats a les modalitats individual i col·lectiva, exposaran les seues obres a la
Sala d’Exposicions i s’editarà
un catàleg amb la seua obra.

Falles 2010

Per als més interessats en l’art digital, s’ha preparat un taller de retoc fotogràfic i
disseny amb Photoshop. En aquest taller
els alumnes aprendran a utilitzar el programa informàtic més utilitzat en la indústria
del disseny digital.
Ja al mes d’abril, començarà un altre taller
ben interessant, d’introducció a la cuina
asiàtica i vegetariana. En deu sessions de
tres hores, els alumnes aprendran a preparar de manera fàcil i ràpida un gran nombre
de plats vegetarians de la cuina asiàtica.

La Junta Local Fallera de
Picanya està ja preparada per a
l’inici de les festes. Els actes
centrals de la festa ja s’acosten. El 27 de febrer, a la plaça
del País Valencià se celebrarà la
Cridà, considerada com l’inici
oficial de les Falles 2010. El dia
2 de març, a la Sala Municipal
d’Exposicions,
s’obrirà
l’Exposició del Ninot. El 6 de
març, al carrer Colon se celebrarà la Cavalcada del Ninot. I
per al 13 de març, a la Plaça del
País Valencià, hi ha organitzada
una gran festa per als xiquets i
xiquetes de Picanya. Està prevista l’assistència de Ronald
McDonald. I a partir d’aquesta
data, les falles prendran els
carrers de Picanya amb els
seus monuments i la festa.

Concert
La Unió Musical de Picanya
oferirà un concert dedicat a les
falles de Picanya i a la Junta
Local Fallera. El concert, amb
temes fallers, se celebrarà el
dia 21 de febrer al Centre Cultural a les 12 del migdia. La
recaptació anirà destinada a
l’ajut de les víctimes del
terratrèmol d’Haití.
I ara totes les tires del Gat del Carreró a Facebook.

Fes-te amic/amiga del Gat! elgatdelcarrero@gmail.com
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Els Dies de les Dones 2010
Rondalles, humor i teatre de
creació col·lectiva al Centre Cultural
El 16 d’abril, La Imposible Cia porta a
l’escenari del Centre Cultural Reset y Castañuela. A partir del mal que un home de
90 anys sent al muscle, es recorda la
ferida que li va causar un tros de
metralla durant la Guerra Civil.
A partir d’ací, es recrea la
memòria d’aquella
època i es provoca a
l’espectador per a
què aporte els
seus records
familiars d’aquells
durs i ben difícils
temps.

ESCOLES

Una rondalla d’Enric Valor, L’Esclafamuntanyes, serveix a la companyia
Pot de Plom de punt de partida per a
plantejar un espectacle teatral per a
tota la família. Aquesta representació
tindrà lloc el proper 28 de febrer al
Centre Cultural de Picanya.
El 12 de març, dins del programa al
voltant dels Dies de la Dona, L’Horta
Teatre presentarà Moby Disc. Aquest
espectacle musical, conta amb molt
d’humor la lluita d’un home corrent
per poder llegir una novel·la. El seu
àmbit domèstic i la frenètica velocitat
en què es mou el món actual s’ho
posaran ben difícil.

Música i imaginació al
Carnestoltes Escolar

Com en anys anterios i al voltant de la data del 8 de març (dia
internacional de la dona) l’Ajuntament de Picanya ha organitzat
tot un seguit d’actes per tal de conmemorar aquesta data i continuar treballant per un món en el que les diferències entre homes
i dones (avui encara ben evidents) puguen desaparèixer.

Dilluns 1 de març
Jocs de taula per l’associació de
mestressees de casa Tyrius.
Centre de Persones Majors.
18.00 hores.

Alfred Picó i Esther
López protagonitzen
“Moby Disc”

Reportatge disponible a:

L’11 de febrer, el Carnestoltes Escolar ha omplit de
color i música els carrers de Picanya. Els alumnes
dels col·legis Ausiàs March i Baladre i de les escoles infantils El Cuquet i La Mandarina van recórrer el
nostre poble en un divertida i imaginativa cercavila
musical. Pares i iaios no es van voler perdre
l’espectacle i van acompanyar tot el recorregut.

L’Escoleta obri el procés
de matriculació per al
curs 2010-2011

Mara i Vicent Gil, director de l’IES Enric Valor
a l’acte de lliurament de premis

Mara guanya el premi a les
millors notes d’accés a la UPV

MAJORS

El passat 14 de gener Maria del Mar Forés Fajardo (Mara) fou guardonada al marc dels premis
als millors expedients que cada any lliura la Universitats Politècnica de València pel seu
excel·lent currículum. Mara és alumna de l’IES
Enric Valor de Picanya que també fou guardonat,
al mateix acte presidit pel rector de la Universitat
Politècnica, com a centre formador de l’alumna.

El dissabte 20 de febrer l’Escola Infantil “La
Mandarina” va viure una jornada de portes
obertes on totes les persones interessades
van poder visitar les instal·lacions i conèixer
de primera mà l’interessant projecte educatiu
d’aquest centre que, a hores d’ara, ja va camí
de tancar el seu primer curs. Aquesta jornada
es va tancar amb una sessió informativa on,
entre altres aspectes es feu públic el calendari i procés de matriculació per al proper curs
2010-2011.
Matrícula 2010-2011
El termini de preinscripció romandrà obert entre
el dimecres 24 de febrer i el divendres 5 de
març i des del dia 20 de febrer es pot concertar
cita per a tramitar aquesta preinscripció. Tots els
tràmits es realitzaran a l’escola infantil que posa
a disposició del públic el telèfon d’informació
961 594 295 per a aclarir qualsevol dubte.

Actividades para mayores
De enero a marzo las diferentes actividades
culturales, sociales y deportivas no paran

El Ayuntamiento ya ha hecho
pública la nueva oferta de actividades para mayores para el primer trimestre del año.
En enero (día 26) la proyección
de la película “Nunca es tarde
para enamorarse” interpretada
por Dustin Hoffman y Emma
Thomson reunieron en el Centro
Cultural a los aficionados y aficionadas al cine.
En febrero está prevista una nueva edición del taller de patchwork
(días 9, 16 y 23) en el Centro de
Mayores en horario de 17.00 a
19.00h. Este taller tiene un precio
de 4 euros y la inscripción debe
tramitarse ante el Ayuntamiento
entre los días 1 y 5 de febrero.
El día 24 tendrá lugar una salida a
caminar por la zona de El Vedat
de Torrent. La salida tendrá lugar
a las 9.30h desde la parada de

metro de Picanya. El regreso está
previsto sobre las 13.00h.
Ya en marzo (día 23, 17.30h, Centro de Mayores) se volverá a reunir el grupo de “amig@s de la literatura”, en esta ocasión para realizar el comentario del libro “La
ciudad feliz” de Elvira Navarro.
El día 26 de marzo está prevista
la visita al Bioparc de Valencia.
La inscripción para esta salida
se debe realizar en el Ayuntamiento de Picanya entre
el día 22 y el 25. El precio de la visita, dado
que el Ayuntamiento
asume el 50% del
presupuesto, es de
10 euros e incluye
autobús y entrada al
Bioparc.
El programa de marzo se cierra con la

actuación de “Els majors
de l’Horta Sud” el día 28 de
Marzo a las 18.00 h en el Centro
Cultural.
Actividades permanentes
Durante este trimestre
también estarán en
marcha las actividades de gimnasia,
taller de manualidades y sesiones de
baile en el Centro
de Mayores,
así como las
actividades
en la Piscina
Cubierta Municipal con sesiones terapeúticas y
de relax.

Dimecres 3 de març
Presentació del llibre “LA CENICIENTA QUE NO QUERIA
COMER PERDICES”, per la seua
il·lustradora Myriam Cameros
Sierra.
Aquest conte és un cant a l’amor,
però no a l’amor depenent i possessiu que ens han ensenyat,
sinó al vertader, basat en el plaer
i la llibertat.
Aquest conte desmunta tots els contes
que ens han contat
Centre Cultural .
18.00 hores.
Divendres 5 de
març
Recreo-Cross Solidari de la Dona.
Amb el suport de l’Associacio de
mestresses de casa Tyrius.
Pl. País Valencià. 17.00 h
Recollida dels dorsals:
1 a 4 de març (Ajuntament)
No es repartiran dorsals el dia de la prova.

Dimarts 9 de març
Visita cultural i dinar de
l’Associació de mestresses de
casa Tyrius.
Dijous 11 de març
Projecció de la pel·lícula “Los
hombres que no amaban a las
mujeres. Millenium I” basada en
la novel·la de Stieg Larsson.
Corrupció política,
espionatge industrial, intrigues familiars, protagonistes
inquietants, amor
al límit… Tots
aquests són
només alguns
dels ingredients
d’aquesta apassionada obra.
Centre Cultural.
17.30 hores.
A continuació lliurament dels trofeus dels jocs de taula organitzats per l’Associació de mestresses de casa Tyrius.
Divendres 12 de març
Teatre: Moby Disc
Informació a l’article del costat

Altres activitats:
A l’IES Enric Valor:
Inici dels tallers sobre
“igualtat” i “violència de gènere”
Projecció de curt-metratges per
la Igualtat als Centres Educatius
de la població.
Als CEIP Ausiàs March i CEIP
Baladre:
Posada en marxa del projecte
“Creixent en Igualtat”.
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DESENVOLUPAMENT

Dos años de la Agencia para
el fomento del comercio
Diferentes iniciativas han permitido una importante
dinamización del comercio local

A finales del año 2007 el Ayuntamiento de Picanya solicitó a la Dirección General de Comercio y
Consumo de la Generalitat Valenciana, la incorporación a la red AFIC. Esto ha supuesto la creación, en el Centro de Desarrollo Local Alquería
de Moret, de la Agencia para el Fomento de la
Innovación Comercial (AFIC). Esta Agencia tiene
como objetivo principal la promoción, el asesoramiento y la innovación del sector comercial de Picanya. También ofrece información especializada en materia de comercio a la ciudadanía y a los
comerciantes.
Entre las diferentes actuaciones promovidas por la
Agencia AFIC y la Asociación Empresarial de Picanya (AEPi), en su sección
de comercio, podemos
destacar:
Promoción comercial: se
han celebrado dos Ferias de Comercio,
logrando una alta participación de los comercios
asociados y una gran afluencia de público a sus
Feria del pequeño
comercio

la versión local del Portal del Comerciante
(www.portaldelcomerciante.com/picanya), así
como en la creación de un blog axcpaepi.blogspot.com
Formación: en esta área, uno de los pilares fundamentales para la mejora del sector, se han llevado a cabo cursos tanto de informática básica
como de escaparatismo y un Seminario Europeo
sobre Comercio de Proximidad.
Animación comercial: se han realizado diferentes campañas, entre ellas la de
Navidad, con una
innovadora decoración en los comercios
asociados a AXCPAEPI (estrellas luminosas de diseño artesanal
en las fachadas, maceteros con árboles naturales en la entrada dando
la bienvenida a los clientes, alfombra-tapiz identificativa en la acera).
Otra ha sido también la
Campaña “Més a prop” cuyo objetivo es la captación de clientes entre los trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales de Picanya.
Se han repartido más de 2000 tarjetas (con
ofertas, descuentos y promociones especiales),
junto con el plano comercial de la localidad.
Jornada formativa

stands; todo ello junto a un interesante programa
de actividades complementarias. La Feria se ha
convertido, durante un fin de semana, en el punto neurálgico de Picanya, transformándola en un
centro comercial abierto con plena actividad
comercial, cultural y social. La edición de 2010
será el 19 y 20 de junio.

Investigación comercial: En el año 2009 se realizó un estudio sobre la situación del pequeño
comercio de Picanya; en él se hace una radiografía del comercio local recogiendo la opinión manifestada por los propios comerciantes. Esta
investigación se puede consultar en la página
web del Ayuntamiento de Picanya.
La Agencia AFIC valora muy positivamente el
gran esfuerzo desarrollado en estos dos años
por la Asociación, para dar a conocer nuestro
pequeño comercio local buscando constantes
mejoras del mismo.

Curso de
escaparatismo

Nuevas tecnologías: se
ha potenciado la implantación de nuevas tecnologías
en los comercios, un gran
número de comercios dispone de una web actualizada de gran utilidad, a través del programa Competic. Desde la
Agencia AFIC
se ha trabajado en

Les guanyadores del I Concurs d’Aparadorisme

Els comerços capten les
mirades amb el
I Concurs d’Aparadorisme
Bona participació dels comerços a la 1a
edició del Concurs d’Aparadorisme
L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de
L’Ajuntament de Picanya ha organitzat el I CONCURS D’APARADORISME que se celebrà del 21 de novembre al 9 de desembre de
2009. L’Ajuntament amb el patrocini d’aquest event, pretén contribuir
a modernitzar i fer més atractiva la imatge del xicotet comerç per a
incentivar les compres als comerços de la localitat.
En aquesta primera edició, la participació ha acomplit les expectatives de l’organització i han sigut 15 els establiments que han
optat als tres premis.
El jurat valorà els aparadors el dia 10 de desembre. Aquest va estar
integrat per representants de l’Associació Empresarial AXCP-AEPI, un
Regidor i la Tècnic AFIC de l’Ajuntament de Picanya, la Presidenta de
l’Associació de L’Escola d’Adults i una professional de la decoració.
El dia 19 de desembre, al Centre Cultural de Picanya, se celebrà
l’acte de lliurament dels premis, amb una bona afluència de
comerços del municipi.
El Regidor de l’Ajuntament, Carlos Marzo, va llegir l’acta del concurs,
desvetllant el nom dels comerços guanyadors.
L’Alcalde, Josep Almenar, lliurà els guardons a Amparo De Dios
d’Òptica Avinguda, guanyadora del Primer Premi; a Maite Ramirez de
Bazar L’Andana, Segon Premi i a Mª Dolores Flor de Lola Seducció, qui
va ser la guanyadora del Tercer premi.
Des d’aquestes pàgines, volem animar els representants del comerç
local a participar en properes edicions, així entre totes i tots contribuirem a la millora de la imatge comercial de Picanya i farem més atractius els aparadors dels nostres comerços.

Ajudes per a citricultors
Els citricultors que a l’any 2008 van sol·licitar drets de pagament únic
estan rebent la notificació dels drets provisionals que se’ls han atorgat. Açò suposa que des de la campanya 2010-2011 cobraran aquesta ajuda directament al seu compte bancari independentment de la
modalitat de comercialització que tant ha influït en les anteriors dues
campanyes de transició.
L’Agència de l’Agricultor ha estat donant informació d’aquesta nova
modalitat d’ajut a la citricultura i nombrosos agricultors han pogut tramitar als serveis municipals, amb la col·laboració de La Unió, la seua
sol·licitud de pagament únic.
Enguany, primerament es farà una nova xerrada informativa que ajude
a clarificar els detalls del pagament únic i, com en anys anteriors, tots
els citricultors que ho desitgen, també podran “activar” els seus drets i
tramitar la sol·licitud de la campanya a l’Agència de l’Agricultor. Puntualment se’ls informarà dels detalls als interessats.

Renovació del carnet de
manipulador de plaguicides

Animación
Navideña

S’ha programat un curs per a la renovació del carnet de manipulador de
plaguicides d’ús fitosanitari, que s’impartirà a l’Alqueria de Moret el dia
24 de març i permetrà actualitzar els coneixements necessaris i la renovació d’un carnet d’ús obligatori, que té una validesa de 10 anys.
Considerant la gran quantitat de persones que han obtingut el carnet
en els diferents cursos organitzats per l’Ajuntamet de Picanya, es
preveu una nombrosa assistència. Per això, els interessats haurien
de comunicar-ho al més prompte possible per a reservar plaça o
entrar en llista d’espera.
Si es vol assistir al curs cal aportar les dades personals (DNI, nom,
adreça i núm. de telèfon) a l’Agència de l’Agricultor presencialment, per
telèfon o per correu electrònic: tel 96 129 54 00 , ada@picanya.org.
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Instal·lació de plaques a la Piscina Coberta

Sostre solar per a
la Piscina Coberta
Av. Jaume I

C/ Bonavista

Voreres més segures
Les obres dels carrers Dr. Herrero
i Sant Josep ja han finalitzat
Continuen endavant les obres
de millora de les voreres de
Picanya. Recentment han finalitzat aquestes obres als
carrers Doctor Herrero i Sant
Josep. Les voreres d’aquests
carrers, que en alguns punts
estaven prou deteriorades,

s’han fet completament noves. El paviment que s’ha
col·locat és més segur, ja que
està dissenyat per a evitar que
les persones puguen relliscar.
A més a més, s’han eliminat
barreres arquitectòniques i, als
encreuaments dels carrers

Arbre caigut al pati del CEIP Ausiàs March

Vents de més de 100 Km/h
causaren caigudes d’arbres
El temporal de vent que va bufar el passat 14 de
gener va provocar prou incidències a Picanya. El vent
va bufar a una velocitat de fins a 113 km/h a migdia, i
va provocar la caiguda d’arbres i desperfectes a algunes façanes i edificis. La Policia Local de Picanya va
registrar fins a 17 incidències. La més greu va ser la
caiguda d’un arbre a la Plaça Major, que va impactar
sobre la façana d’un edifici i sobre part de la terrassa
d’un bar. També al col·legi Ausiàs March es va produir
la caiguda d’un arbre, que trencà part de la tanca del
centre. Al parc Europa també van caure dos arbres i
va ser necessari acordonar la zona per a evitar qualsevol perill als vianants. També es van registrar desperfectes en diferentes edificis que van obligar a intervindre a la Policia Local i altres serveis municipals per tal
d’evitar possibles incidents greus.

s’han creat unes zones elevades, al mateix nivell de les
voreres, per a obligar als vehicles a reduir la velocitat. Això
facilita també el pas dels
vianants i millora la seua
seguretat en creuar els
carrers.

Pati del CEIP Baladre

Renovació de la zona
de jocs infantils del col·legi
públic Baladre
Al col·legi Baladre s’ha col·locat un paviment
de seguretat a la zona de jocs dels més
menuts (educació infantil). En aquesta zona ja
hi havia àrees amb paviment de goma al voltant dels jocs infantils. El que s’ha fet ara és
cobrir amb aquest tipus de paviment de seguretat una superfície de 200 metres quadrats,
cosa que ha permés deixar l’àrea de jocs
coberta amb lloses de goma d’uns quatre centímetres de gruix. Prèviament ha estat necessari cobrir tota la zona amb formigó, per tal de
crear una base sòlida sobre la
qual poder instal·lar aquest
nou paviment.

Concurs d’idees per a
remodelar la Pl. País Valencià
L’Ajuntament ha convocat un concurs d’idees
entre arquitectes per a la renovació de la Pl. del
País Valencià. Un projecte que s’enmarca dins
d’un pla global per a intervindre en tot el nucli
antic (regeneració tant urbana com d’habitatges) i que es pretén afrontar amb els fons
del Pla Confianza de la Generalitat Valenciana.
Es busquen projectes amb propostes innovadores però que han de tindre en compte les especials característiques de la plaça i els seus usos

en festes i com a punt de joc i
trobada del veïnat. La renovació
també afectarà la Sala d’Exposicions que ha de millorar la
seua accessibilitat.
Les bases d’aquest
concurs poden consultar-se al web
municipal:
ww.picanya.org

La Piscina Coberta de Picanya ja disposa d’un sostre amb cèl·lules
solars fotovoltaiques amb capacitat per a produir energia elèctrica.
Aquest ha estat el primer edifici públic del poble a disposar
d’aquest tipus d’instal·lació. Altres edificis, com ara els col·legis
Ausiàs March i Baladre o el Pavelló Esportiu, també instal·laran
sostres solars.
Amb la instal·lació de les cobertes solars als edificis públics,
l’Ajuntament de Picanya dóna un pas més en la seua aposta per
les energies renovables. Una vegada finalitzada la instal·lació, es
produïran 502 Kw d’energia solar fotovoltaica i s’evitarà el llançament anual de 300 tones de CO2 a l’atmosfera.

Picanya supera la mitjana
de recollida d’oli

Mitjana de litres reciclats per mes i contenidor

Al mes de juliol es posava en marxa
al nostre poble una nova campanya destinada a
promoure el reciclatge de l’oli de cuina usat. Un material especialment tòxic i nociu per al medi ambient que, mitjançant, aquesta
recollida, permet la fabricació de biodiesel, un combustible que
reduïx considerablement l’emissió de CO2 a l’atmosfera. Aigües
de l’Horta, empresa encarregada del servei, acaba de fer públics
els resultats d’aquests primers sis mesos de recollida i Picanya ha
obtingut els millors resultats d’entre els diferents pobles incorporats a aquest projecte. El nostre poble ha obtingut una mitjana de
93 litres per contenidor fet que suposa un 13% més que la mitjana dels contenidors en altres pobles. Tot un èxit que confirma
l’important compromís de la nostra ciutadania amb el nostre
poble. Ara cal continuar reciclant i cal animar a aquells veïns i veïnes que encara llançen l’oli pel desaigüe a abandonar aquesta
terrible pràctica i fer ús dels contenidors taronja. Us recordem
que els embuts per a la recollida domèstica els podeu aconseguir
de forma gratuïta a l’Ajuntament i a
www.elaceitetambien.com
les oficines d’Aigües de l’Horta.

Nou asfaltat del carrer
Marqués del Túria
El carrer Marqués del Turia ha estat totalment asfaltat. Aquest
carrer, un dels de major densitat de trànsit del nostre municipi,
dóna accés a l’Ajuntament, a
l’oficina de Correus o al Mercat
Municipal. Amb el pas del temps
hi havia moltes zones de l’asfalt
que requerien d’una reparació. Es
va decidir fer un asfaltat complet
per tal d’aconseguir millorar la
superfície de tot el carrer de
manera homogènia.

DE CASA EN CASA 101:00DECASAENCASA

17/2/10

11:41

Página 8

DE CASA EN CASA NúM. 101 - GENER/FEBRER 2010

ESPORTS

Foto: Aqua Picanya

8

Eixida

Cursa

Nova sala de spinning
a la Piscina Coberta

Pujada al pont

José Luis del Campo

El fred no atura la
Quarta i Mitja

Reportatge disponible a:

A l’edifici de la Piscina Coberta s’ha construit una nova sala per a
la pràctica d’activitats com ara el fitness o l’espinning. La nova
sala s’ha creat aprofitant un espai que quedava obert a la façana
posterior de l’edifici. A aquest espai s’ha afegit la nova construcció que s’integra a la resta de l’edifici.
La nova dependència té una superfície de 80 metres quadrats,
totalment climatitzada i s’accedeix des dels vestidors. L’exterior
de la nova sala segueix l’aspecte de la resta de l’edifici. La façana
exterior ha estat recoberta amb panells de metacrilat transparent
que permet en passar la llum exterior.

Fins a 2.600 atletes van prendre part a la prova
El passat 20 de desembre es
va celebrar la XVIIa edició de
la Quarta i Mitja Marató
Picanya-Paiporta. El fred,
amb una temperatura que
superava per poc els zero
graus, no va impedir que la
cursa tornara a ser un èxit de
participació. Fins a 2.600 atletes van prendre l’eixida. En
aquesta edició va augmentar

la participació d’atletes picanyers, tant a la Quarta com a
la Mitja Marató.
A la Quarta els guanyadors
van ser El Mehddi Touta, del
club Runnersworld, amb una
marca de 35 minuts i 42
segons; i Mariló Colomino, de
Cárnicas Serrano, amb un
crono de 42 minuts i 52
segons.

A la Mitja Marató, el guanyador
a la categoria masculina va ser
Jose Luís del Campo, de Cárnicas Serrano, que va tardar 1
hora, 10 minuts i 40 segons en
recórrer els 21 quil·lómetres del
circuit. La primera dona en
cobrir aquesta distància va ser
Mª José Giner, del Club
d’Atletisme Xàtiva, amb1 hora,
26 minuts i 59 segons.

Camp a través al
poliesportiu

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:

Vora 60 escolars aprenen
a esquiar a la Masella
El viatge, realitzat entre el 24 i el 29 de gener,
ha portat aquest grup de xiquets i xiquetes fins a
l’estació d’esquí de la Masella, a Girona. Per a la
majoria d’ells aquest ha estat el seu primer contacte amb la neu. A més a més, també ha estat
per a molts la primera vegada que dormien fora
de casa, lluny dels seus pares. Aquest és també
un dels objectius que la campanya Aprén a
esquiar s’ha marcat al llarg dels darrers deu
anys, no només portar els xiquets a la neu per a
que entren en contacte amb aquest esport, sinó
també donar-los l’oportunitat d’aprendre a conviure amb gent de la seua edat lluny de l’àmbit
familiar.

El 9 de febrer s’ha celebrat al Poliesportiu Municipal de Picanya una prova de camp a través escolar. Aquesta prova, a la que han participat més de
300 alumnes de tots els centres escolars de
Picanya, es va desenvolupar en un ambient festiu
i de gran esportivitat. L’oratge també va acompanyar amb una temperatura suau que va permetre
realitzar el recorregut d’una manera còmoda.

Dues noves pistes de pàdel amplien
l’oferta del Poliesportiu
Al Poliesportiu Municipal, junt als dos frontons, s’han construït
dues noves pistes de pàdel. Les noves pistes estan recobertes
amb gespa artificial i estan tancades amb vidres de seguretat
transparents. A més a més, s’ha instal·lat il·luminació, per tal de
permetre la pràctica nocturna d’aquest esport que cada dia compta amb més aficionats. Al voltant de les noves pistes es va a crear
una zona verda on es plantaran arbres. Al corredor que ha quedat
entre les pistes i els frontons es van a instal·lar bancs, per tal de
crear una zona de descans.

Manuel Jiménez
amb la seua
medalla de
campió del Món

Enric Tordera

Carles Borja

Un picanyer campió mundial
de cant timbrat espanyol

Enric Tordera guanya
el territorial de trial

Carles Borja primer
al raid hípic d’Asp

Manuel Gimenez és el nou campió del món de
cant timbrat espanyol per equips. Aquest concurs, celebrat a Porto, Portugal, per la Confederació Mundial d’Ornitologia entre el 17 i el 19 de
gener, ha reunit 19.500 pardals de criadors de
tota Europa.
Gimenez, membre del Club de Cant Timbrat de
Picanya, va presentar set exemplars al campionat, quatre en categoria d’equips i tres d’individual. Els quatre canaris, van cantar en perfecta
harmonia i són els que li han donat el triomf.
Manuel Gimenez ja va guanyar el campionat del
món fa 19 anys. En aquella ocasió, la competició
es va celebrar a la ciutat suïssa de Berna.

El pilot picanyer Enric Tordera
ha guanyat el campionat territorial de la Comunitat Valenciana
de trial a la categoria Sènior B.
Tordera, qui es va iniciar al trial
amb son pare, ha retornat
enguany a la competició amb
l’equip Oximoto i ha guanyat sis
de les nou proves disputades.
Enric continua entrenant per tal
d’afrontar la propera temporada
ja que competirà a la categoria
Sènior A i participarà al campionat d’Espanya.

El genet de Picanya, Carlos Borja,
ha guanyat la segona edició del
Raid Hípic El Desierto, a la localitat
alacantina d’Asp. Carles, ha muntat el seu cavall Clairó al llarg d’un
recorregut de 120 quilòmetres,
repartits en quatre fases. En total,
Carles Borja va recórrer tot el trajecte en huit hores i vint-i-dos
minuts i va guanyar després d’un
accidentat esprint. Carles va saber
combinar la velocitat al llarg del
recorregut, amb l’estratègia per a
dosificar les forces del seu cavall.

