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La inversió permetrà continuar el procés
de millora de les voreres

Davant la situació de crisi internacional que vivim actualment, el Govern
Central ha creat el Fons Estatal d’Inversió Local. Es tracta d’un fons de
8.000 milions d’euros destinats a obres dels municipis de tot Espanya.
Amb aquests diners, es pretén donar finançament a projectes que creen
ocupació i que servisquen per a dinamitzar l’economia. El Fons Estatal ha
dotat Picanya amb més de 1.800.000 euros, que es destinaran a més de
vint projectes de construcció, reforma i millora d’infraestructures i
equipaments públics. Aquests projectes tenen un termini d’execució
màxima d’un any i permetran la creació d’uns 100 jocs de treball.

El Fons Estatal d’Inversió Local destina
quasi dos milions d’euros a Picanya
Les obres tenen un termini d’execució d’un any

Al poliesportiu es construiran noves pistes
i es milloraran les dotacions existents

El CP Ausiàs March veurà renovats els
seus lavabos i millorada l’accessibilitat

Al CP Baladre es repararan
cobertes i façana

Les obres projectades al nostre poble que han obtingut
finançament del Fons Estatal
d’Inversió Local s’han estructurat en tres grans àrees: intervencions i millores sobre l’espai públic, reparació d’edificis
públics i millora d’instal·lacions
esportives.
Dins de l’apartat d’intervencions
sobre l’espai públic, la partida
pressupostària més gran es
destinarà a la reparació de voreres en bona part del poble. Es
tracta així de continuar amb les
obres de reparació de voreres
que, des de fa temps, està realitzant l’Ajuntament de Picanya.
S’actuarà sobre les zones que
presenten voreres en mal estat i
es prodecirà a la seua reconstrucció integral.
Una altra partida d’aquest fons
es destinarà a xicotetes obres
de millora a tot el nucli urbà. Es
tracta d’obres per a la construcció i millora d’embornals, l’execució de canalitzacions de serveis bàsics a determinades
zones del poble, etc.
També s’han destinat diners per
a la plantació d’arbres i enjardinament areu del poble. A més a
més, s’han projectat actuacions
per a reparacions i construcció
de serveis urbans necessaris a
la zona del carrer del Sol i el
carrer Taronja, al Passeig de
l’Amistat o a l’Avinguda 9 d’Octubre, entre altres.
Millora d’instal·lacions esportives
La segona partida pressupostària més important és la destinada a la millora d’instal·lacions
esportives a tot el poble. Entre
els projectes aprovats, està la
construcció d’una nova sala de
fitness i spinning a la Piscina
Coberta Municipal. Es tracta

d’aprofitar un espai sense utilitzar que queda a la part del
darrere de la piscina per tal
d’ofertar més espai per a aquestes activitats esportives.
Un altre equipament esportiu
que rep una bona part de la
inversió estatal és el Poliesportiu Municipal. Ací es realitzaran
importants millores a les instal·lacions existents. Per exemple, l’actual frontó està en molt
mal estat i, a més a més, la
paret on bota la pilota no té
l’alçada reglamentària. Per això

Tots els projectes
aprovats pel
Fons Estatal
d’Inversió Local
tenen com a
objectiu prioritari
la creació
d’ocupació i la
dinamització de
l’economia.
es construirà una nova paret
de rebot i es van a reparar la
resta de parets. El frontó nou,
que es construí amb posterioritat, presenta deficiències estructurals que fan aconsellable
la seua reconstrucció total.
També es construirà una pista
de padel, que ampliarà l’oferta
d’activitats disponibles al Poliesportiu.
A la Piscina Municipal, es remodelaran per complet els
vestidors, que ara han quedat
obsolets i presente mancances. A més a més, es realitza-

ran treballs de millora al sistema de depuració d’aigües de
la piscina infantil.
Finalment, s’ampliaran i millorar an els lavabos situats sota
la grada del camp de futbol,
per tal d’augmentar l’espai útil
i facilitar l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
Edificis públics
Alguns edificis públics de
Picanya requereixen xicotetes
reparacions per tal de millorar
el seu ús. Així, es reformaran
els lavabos del col·legi Ausiàs
March, que estan deteriorats
pel pas del temps. A més a
més, es pretén millorar l’accessibilitat d’aquest edifici per
a adaptar-se a la nova normativa. Al col·legi Baladre es repararan la coberta de l’edifici
més antic i la façana. Finalment, a l’edifici de l’Ajuntament s’instal·larà un ascensor,
per tal de permetre l’accessibilitat a les plantes superiors
a les persones amb mobilitat
reduïda. A més a més reformaran els lavabos de la planta
baixa i es construirà una nova
sala de reunions.
Tots els projectes aprovats pel
Fons Estatal d’Inversió Local
tenen com a objectiu prioritari
la creació d’ocupació i la dinamització de l’economia. L’actual crisi està afectant especialment al sector de la
construcció. Amb aquestes
obres es donarà feina de
manera directa a aquest sector i, a més a més, a les seues
empreses auxiliars, que pateixen també la baixada de
l’activitat econòmica de la
construcció.
G. Serrano

Les institucions organitzadores
convoquen el 13é premi per a
la investigació d’Estudis Locals
del municipi de Picanya amb
les següents característiques:
1.- L’objectiu del premi és promoure la realització d’estudis
sobre la realitat local en diferents àmbits i moments històrics, per tal de contribuir a
millorar el seu coneixement.
2.- Es convoca un sol premi amb
una dotació de 1.500 euros.
Convoquen:
AJUNTAMENT DE PICANYA
AMPA AUSIÀS MARCH
AMPA BALADRE
AMPA IES ENRIC VALOR
AMPA ESCOLA GAVINA
ASSOCIACIÓ ALUMNAT EPA
ATENEU DE PICANYA
CEPA
EDICIONS VORAMAR-SANTILLANA
ESCOLA AUSIÀS MARCH
ESCOLA BALADRE
ESCOLA GAVINA
GRÀFIQUES VIMAR
IES ENRIC VALOR
LA CAIXA
MESTRESSES DE CASA
“TYRIUS”.

BASES
PRIMERA
Els projectes hauran de ser originals i inèdits, i tenir una extensió

màxima de 10 fulls per
una sola cara.
SEGONA
Els projectes poden
ser individuals o realitzats en equip.
TERCERA
Els projectes es presentaran per triplicat
i hauran d’anar
acompanyats per la
següent documentació:
a) Sol·licitud amb les dades personals.
b) Memòria sobre el treball que
es vol realitzar amb indicació del
tema, la justificació, els objectius, les fonts i la metodologia.
c) Currículum vitae de les persones autores del projecte.
QUARTA
Les persones que desitgen concursar hauran de presentar els
projectes fins al dia 26 d’abril de
l’any 2009 al CIG de
l’Ajuntament de Picanya.
CINQUENA
Els projectes seran seleccionats per un jurat format per
representants de les entitats
convocants, el qual farà pública
la seua resolució durant el
transcurs d’un acte organitzat a
Picanya a finals de maig de
l’any 2009.

SISENA
Una vegada adjudicada la beca
d’investigació i
acceptada pels autors
o autores, aquests es
comprometen a lliurar
a les entitats convocants a través del CIG
de l’Ajuntament, el treball final, en suport
informàtic i imprés
sobre paper, abans de l’1
de maig de 2010.
L’extensió d’aquest pot oscil·lar
entre les 50 i les 150 pàgines.
SETENA
Els projectes seleccionats
rebran el 30 % del premi en el
moment de l’adjudicació i l’altre
70% al lliurament del treball definitiu. En cas de no portar endavant el projecte seleccionat, la
persona es compromet a tornar
el 30% rebut.
VUITENA
Les entitats convocants valoraran la possibilitat de la publicació
dels treballs guanyadors a la
col·lecció “Pont Vell” editada
per l’Ajuntament de Picanya.
NOVENA
El veredicte del jurat serà inapel·lable i la participació en
aquesta convocatòria suposa
l’acceptació total de les bases.

Mirant Picanya

Festa de Sant
Antoni
Reportatge disponible a:
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Un any més, i malgrat que
l’oratge no va acompanyar
massa, el carrer Colon va acollir la celebració de la festa de
la benedicció dels animals. La
comissió de festes de Sant
Antoni, amb el suport decidit
de l’Ajuntament, organitzà
aquest acte en què, any rere
any, centenars de picanyers i
picanyeres s’acosten al carrer
ample per tal de gaudir del
pas de cavalls, rucs i carruatges a més d’aprofitar per a
beneïr a decenes d’animals
domèstics com ara gossos,
gats, aus i fins i tot tortugues.
Un bon moment per a recordar que, en aquest món, hi
viuen éssers més enllà dels
humans i que, també, mereixen el seu espai.

Hace apenas unos días se celebró en todo el mundo el día de la
Paz. Una fecha para la reflexión que año tras año la triste realidad
mantiene vigente. Guerras, sí, pero también agresiones racistas,
violencia de género, acoso en las aulas, peleas en zonas de ocio...
nos hablan de una sociedad, supuestamente desarrollada, donde
todavía la violencia es un camino excesivamente habitual para la
resolución de conflictos. Inaceptable.
El auténtico rasgo diferenciador del ser humano respecto de otros
habitantes de nuestro planeta es precisamente la renuncia a la violencia a la hora de relacionarse con otros seres humanos. El instinto
primitivo, el fondo animal, es la agresión. Así lo es entre monos,
leones, hormigas o culebras pero no puede serlo entre personas.
El hombre de Neardenthal sale de la cueva precisamente gracias
a esta característica. Al primero que hizo el fuego no se lo robaron
matándolo, se hubieran quedado sin aquel que era capaz de hacer
fuero, seguramente aquel conocimiento primigénio se compartió
de alguna manera. Las guerras, la violencia, han hecho mucho
menos por la evolución del ser humano que el diálogo y la paz.
Lamentablemente, el día a día, cualquier telediario, parece obstinado en demostrarnos que la
caverna sigue a la vuelta de
La violencia siempre
la esquina y que, la tentación del recurso fácil, a la
se ejerce sobre el
solución violenta, continúa
vigente. Una violencia que,
débil. En una guerra
curiosamente, siempre se
siempre morirán
ejerce sobre el débil. En
una guerra siempre morirán
niños y niñas,
niños y niñas, población
civil, la violencia de género
población civil, la
siempre se ejerce contra
las mujeres, las agresiones
violencia de género
racistas siempre serán sosiempre se ejerce
bre minorías pobres, la
pena de muerte siempre se
contra las mujeres,
aplica a personas sin recursos económicos e incluso
las agresiones
en la escuela siempre será
el más débil de la clase el
racistas siempre son
acosado. Bastante cobarde
sobre minorías
la valentía de los violentos.

pobres, la pena de
Educación
Frente a la solución violenmuerte siempre se
ta ha de estar la razón. El
pensamiento crítico, el anáaplica a personas sin
lisis pausado. Sólo una
recursos e incluso,
sociedad educada, formada
en valores de convivencia,
en la escuela,
tolerancia y diálogo podrá
sobreponerse a la tentasiempre será el más
ción de la fuerza y en ese
sentido, la importancia del
débil el acosado.
trabajo de los educadores y
las educadoras, resulta fundamental. Básico.
Las aulas de colegios e institutos (es cierto que también los hogares e incluso cualquier foro ciudadano) han de ser espacios donde
se dialogue y se debata, donde se enseñe el respeto al prójimo, el
respeto de los derechos fundamentales del ser humano. Hemos
de formar a las generaciones más jóvenes en el rechazo a cualquier forma de violencia. Ahí está el origen y el sentido de una
asignatura como “Educación para la ciudadanía”. Lamentablemente los sectores más conservadores de nuestra sociedad ven
en la enseñanza de estos valores como una amenaza. Una lástima
no entender que enseñar a respetar las voces diferentes a la
nuestra, a comprender los valores de la democracia, no es una
amenaza para nadie o como mucho, sólo lo es para aquellos que
prefieren una sociedad adocenada y fácilmente manejable frente
a una sociedad crítica, con pensamiento propio. Una sociedad
evolucionada en definitiva.
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Oberta la 13a convocatòria

La renuncia a la violencia es
la auténtica evolución

Picanya utilitza paper

PREMIS

Premis als Estudis Locals 2009

EDITORIAL
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”Busco poder expresarme
y aprender con ello”
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www.losajosquemadosfilm.blogspot.com

María Santolaria presenta “Los ajos quemados”, un mediometraje donde ha participado como directora de fotografía

María Santolaria, vecina de
Picanya, trabaja en el campo de
la fotografía. El 23 de Mayo presenta en el centro cultural de
Picanya su último trabajo, un
mediometraje llamado “Los
ajos quemados” en el que ha
participado como directora de
fotografía. Charlamos con ella
sobre su último proyecto y su
trayectoria en este campo.
-¿Qué estudios has realizado?
- Entré en un principio en Historia
del Arte, hice a lo sumo unos dos
o tres meses pero me di cuenta
de que quería ver hasta dónde
podía llegar y ver qué podía hacer
yo misma así que entré en Bellas
Artes; en esta carrera tienes que
darlo todo, con unas pocas pautas, y me acabé licenciando hace
tres años. Los dos primeros años
en esta carrera son más generales, y fui probando las disciplinas
que más me gustaban pero
como siempre me había atraído
la fotografía me fui metiendo en
las asignaturas que más tenían
que ver con esta destreza; hice
imagen y audiovisuales, dirección
de fotografía, fotografía, diseño
web. También estuve un año
fuera, de Erasmus en la Bauhaus
(Alemania), y seguí encaminándome hacia la fotografía y hacia
el vídeo.
-¿A qué te dedicas exactamente?
-Trabajo para una empresa de
energía solar, formo equipo con
el director de mi último proyecto
“Los ajos quemados” y hemos
formado una pequeña empresa
y nos dedicamos a hacer la imagen corporativa y publicidad para
esta empresa; ahora mismo
estamos renovando toda la imagen, ya que es una empresa en
proceso de expansión; pero también, por otra parte, tengo un
proyecto personal, que ahora
mismo está encaminado hacia el
tema del viaje.
-¿Te ha resultado complicado
encontrar trabajo?
-Es muy complicado encontrar
trabajo, porque tampoco se
invierte mucho dinero en esto,
y mucho más ahora, aunque
todo es bastante relativo.
-Supongo que eso de ser joven
también influye.
-Sí, eso de ser joven es un
inconveniente, porque sinceramente creo que el primer inconveniente es la falta de experiencia. En la carrera te dan la
base para que tú sigas trabajando y poder realizar trabajos o
formarte, pero realmente yo
sigo haciendo cursos específicos, porque es muy necesaria
esa experiencia y esa sabiduría,
aunque cada proyecto, cada trabajo, es un aprendizaje en sí.
-En lo referente al cine, y los
medios audiovisuales, ¿cómo
te metes en este mundo?
-Empecé haciendo cortos en la
facultad, en una asignatura que
tenía que se conectaba con
este mundo, y poco a poco fui
cogiendo experiencia. Luego

cuando me fui de Erasmus, me
planteé más proyectos, conocí
personas e hice varios trabajos
de vídeo, cortos, videoarte…Allí
mismo es donde conocí al
director de “Los ajos quemados” que luego, me planteó si
quería participar en su proyecto. Formamos más tarde un
grupo de gente para trabajar
haciendo cortos, participar en
festivales etc... Ahora mismo
hemos sido seleccionados para
hacer una muestra en un festival, y también estamos preproduciendo un corto que nos llevará bastante tiempo. La verdad es que somos un grupo
muy sólido que trabaja junto.

esas fechas no nos podíamos
salir. Durante el rodaje estábamos todo el día juntos y recuerdo aquellos días con mucho cariño. Trabajábamos todo el día,
después de acabar los rodajes
repasábamos el resultado. La
historia es el viaje de un soldado
que retorna a casa, ligado a ese
viaje, teníamos que hacer todo el
equipo un viaje parecido, porque
al soldado le iba creciendo el
pelo, la barba…y para no tener
problemas a la hora de montar o
contar la historia decidimos
hacerlo igual; estuvimos en
Madrid, Cuenca y Requena. En
los paisajes intentamos evitar
postes de luz, molinos etc…Los

María Santolaria durante
el rodaje de la película

-Cuéntame con más detalle el
proyecto de “Los ajos quemados”.
-Me impulsó el hacer este proyecto el hecho de que ya había
trabajado con el director; en realidad era un proyecto de un corto
de final de curso, él me lo
comentó y yo le ayudé a producirlo, pero poco a poco nos fuimos encontrando con gente que
nos dio bastantes facilidades
para alargar el proyecto, y el
resultado es un mediometraje en
el que se han implicado muchas
personas. Estuvimos trabajando
en exteriores, y la magnitud y la
acogida del proyecto nos impulsó mucho más a ampliar el proyecto. El director me planteó el
proyecto como un corto que fue
creciendo a raíz de ciertas circunstancias. La película tiene
dos partes, “El Haz” y “El Envés” de una guerra, una parte de
un soldado español y otra de un
soldado francés; con el tiempo
pensamos que la segunda parte
era demasiado larga, así que
pensamos que ampliándola más
podían salir cuatro historias, que
serían cuatro partes más, pero
para hacer esto necesitamos
presupuesto, por tanto lo que
vamos a intentar ahora es venderla como una mini serie.
-En cuanto al rodaje fue una experiencia muy humana ¿no? Quizá
existe cierta analogía entre el propio rodaje y la propia historia.
-Sí. Éramos 10 personas más el
actor, cada uno tenía su trabajo,
sus clases y había que escoger
una fecha en la que todo el
mundo pudiera, por supuesto de

días consistían en llegar allí,
montarlo todo, rodar y recoger, y
todo esto con adversidades
como el tiempo, fue como una
batalla, “luchar contra los elementos”, además teníamos el
handicap de que en Invierno el
día es más corto, por tanto había
mucho trabajo, ya que había que
rodarlo todo en las fechas y estar
todos muy coordinados. Hubo
mucha colaboración por parte de
los propios pueblos, y nos ayudaron mucho tanto delante
como detrás de la cámara.
-¿Cuándo estrenáis?
-Hicimos un preestreno en la Universidad Politécnica de Valencia,
también hicimos proyecciones en
los pueblos que rodamos (Singra,
Landete), luego nos seleccionaron para un festival de Zaragoza,
y pudimos proyectar nuestro trabajo; también hicimos otro pase
en la Bauhaus y la próxima proyección será aquí mismo, en
Picanya el día 23 de mayo dentro
del programa “Maig Literari”, en
el centro cultural.
-¿Qué pretendes con tu trabajo y
esa dedicación al arte?
-Me lo planteo muchas veces, y
por ahora puedo arriesgarme y
puedo intentarlo, creo que si estudias Bellas Artes es porque tienes
una vocación, pero si después no
intentas llevarla a cabo no sirve de
nada todo ese trabajo, sea como
sea, creo que tengo que probar
hasta donde puedo llegar. Con trabajo creo que es como se va a
aprender y mi meta es conocer
más cosas, cuanto más sepas
más cosas podrás utilizar.
Tere Juan Tato

Concentració a la porta de l’Ajuntament

Totes i tots som
Carolina
El passat 13 de gener una concentració a les
portes de l’Ajuntament va voler expressar
l’enorme dolor del poble de Picanya per
l’assassinat de Carolina Planells i l’atac contra
Susana Pérez
“Des del moment que coneguérem la trista noticia de la
mort de Carolina , un sentiment d’immensa tristor ens
va envair i hem volgut que totes i tots junts poguerem
expressar la nostra solidaritat amb la família de Carolina
i mostrar el nostre rebuig a la violència contra les dones
Quan un home mata una dona no sols mata eixa dona.
Mata la filla, la mare, la germana, l’amiga d’algú.
En aquesta mateixa plaça, ens hem reunit moltes vegades per a mostrar amb el nostre silenci el més enèrgic
rebuig contra la violència de gènere, la nostra solidaritat
amb les víctimes, i el nostre compromís per frenar
aquesta xacra social en la mesura de les nostres possibilitats: amb rebuig, amb denúncia, amb edució… i amb la
nostra memòria.
Hem recordat les víctimes pels seus noms per a mantindre-les vives un poc més, perquè mentres recordem les
persones, les persones no moren del tot.
Carolina Planells Esteve ha estat una nova víctima de la
violència de gènere. Mai és un nom qualsevol, però hui
menys que altres vegades, perquè Carolina era la nostra
Carolina, la que va nàixer ací fa només 23 anys, la que
va viure ací al costat fins que es va mudar un poc més
lluny, ací darrere, al carrer Almassereta.
La filla de Miguel i de Maria José, la germana de Laura i
de Maria José, la cosina, la neboda, la néta, l’amiga de
molts i de moltes de què esteu ací, la veïna de totes i
tots.
Quan un home mata una dona, tractem d’imaginar la
vida que ha viscut fins que li la van llevar. La història de
Carolina no hem d’imaginar-la. La coneixem. No és un
nom anònim, no és una xifra més. No hem de fer un
esforç per posar-li cara: tots i totes ens hem creuat amb
ella alguna vegada. Sempre pensem que estes desgràcies, que estos crims, passen lluny de nosaltres. Hui ens
adonem que no.
Ahir, els pares de Carolina es preguntaven per què li
havia passat açò a la seua filla. No hi ha un per què, no
pot haver-hi una justificació per a un dolor tan gran. El
que sí que hi ha és un compromís, el nostre, el de tot el
poble de Picanya: recordar Carolina, donar suport a la
seua família com una sola persona. I donar suport també a Susana Pérez, ferida en el mateix acte lamentable i
miserable, a tota la seua família, a tots els seus amics i
amigues.
Quan un home mata una dona no sols mata eixa dona.
L’home que ha matat Carolina ens ha matat un poc a
totes i a tots, però no a la nostra voluntat d’ajudar a
construir un món millor per a totes les persones. Per
això, nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Picanya, continuarem treballant per aconseguir una societat sense
violència, continuarem treballant per potenciar
l’educació en el valor de la igualtat com una aposta de
futur d’una societat que confia a viure sense més víctimes de la violència masclista.
Per Carolina. Amb Carolina.“

Manifest llegit per Josep Almenar. Alcalde de Picanya
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Reportatge disponible a:

Ball a la Plaça al
voltant de la foguera

Prop d’un quart de
segle d’Aplec de Dansa

El 21 de febrer, al carrer Sant
Josep de Picanya, començà la
23ena edició de l’Aplec de Dansà. Aquest espectacle de folklore
tradicional supera les dues dècades de vida convertit en una de
les cites obligades per als
amants de les danses i la música
tradicionals de tota la comarca i
d’altres indrets del nostre país.
L’Aplec de Dansa està organitzat pels grups de danses Realenc i Carrasca, que compten
amb la col·laboració de l’Escola
Municipal de Danses i de la
Rondalla Faitanar.

Des del punt d’encontre, els
participants a l’aplec recorreran
el carrer Sant Josep fins arribar
a la Plaça del País Valencià, on
es ballarà el tradicional Fandango de la germanor al voltant de
la foguera preparada unes
hores abans.
El mateix dissabte, abans de
l’Aplec, al Centre Cultural se
celebrarà el Festival d’Escoles
de Dansa. L’Escola Municipal
de Dansa serà l’amfitriona
d’aquesta trobada a la que hi
participen escoles de dansa
vingudes d’altres poblacions.

Culleres, guitarres,
bits i taconades
Els Tallers per a Joves tornen
enguany amb una àmplia oferta
d’activitats per a tots els gustos.
Ja està obert el termini per a inscriure’s a qualsevol dels tallers al
CIG de l’Ajuntament i les places
són limitades.
Per començar amb bon gust de
boca, el taller de cuina fàcil, on
qualsevol pot aprendre a elaborar
plats senzills amb les seues
corresponents guarnicions. Un
taller que s’impartirà dissabtes
de matí al CP Ausiàs March,
en set sessions de tres
hores cadascuna.
Una altra proposta és el taller
de guitarra moderna i informàtica musical, on no només es poden aprendre les
tècniques bàsiques de la guitarra, a més a més, s’oferirà
una visió sobre les diferents eines informàtiques
per a l’estudi d’aquest instrument, així com els programes per a realitzar gravacions musicals. Dissabtes
de matí al local d’assaig.
Els tallers de ball i dansa
sempre han estat entre els
favorits dels nostres joves.
Enguany, s’oferta la conti-

Canvi climàtic circus tornarà a
l’escenari del Centre Cultural
L’èxit de l’obra ha fet que es programe
una nova representació per al 2 d’octubre

Xavi Castillo

La programació del
Centre Cultural ha
començat l’any amb
un apoteòsic èxit,
l’obra Canvi climàtic circus, de
Pot de Plom.
Una proposta
teatral que té el
còmic com a referència i que juga
amb un humor apocalíptic amb el calfament global, l’augment del nivell del
mar i els desglaçament dels polos, entre altres coses.
L’èxit d’aquesta obra,
que exhaurí totes les localitats, ha fet que es programe una

nova representació per al mes
d’octubre.
El 20 de febrer, el Centre Cultural
acull ...Y la leyenda de Maese
Pérez el organista, de la companyia Y Medioteatro. En aquesta
obra, tres personatges que viuen
al més pur estil dels pícars del
segle XVII, arriben a un poble per
vendre una pòcima miraculosa.
Quan la seua estafa és descoberta, i per a evitar ser apallissats
pels veïns, han de fer de comediants i contar la llegenda de
Maese Pérez, una història arrelada a l’esperpent de Valle-Inclán,
amb una estètica molt pròxima a
les pel·lícules de Tim Burton.
El dia 6 de març, dins dels actes
programats per als Díes de la
Dona, Ganas Teatro presenta Érase una vez... la mujer. Es tracta

nuació del taller de sevillanes,
per tal d’aprofundir en aquest
ball. A més a més, per als diumenges de matí s’ha preparat
un taller de flamenc.
Una altra de les propostes dels
Tallers Joves és el de teatre
espontani, on l’argument i els
personatges de cada història
s’improvisen sense un guió previ. Es tracta d’aprendre a canalitzar les emocions i a interpretar
d’una manera natural sense
haver de preparar prèviament un personatge o
una situació. Aquest
taller s’impartirà fins al
proper mes de maig
dimecres de vesprada al col·legi públic
Ausiàs March.
G. Serrano

Les Falles de 2009
preparades per
prendre el carrer
El 28 de febrer, a la Plaça del
País Valencià, se celebra la
Crida de les Falles de 2009.
Amb aquest acte, s’inicien oficialment els actes festius de
les Falles.
A partir del 3 de març, i fins el
dia 13, la Sala Municipal d’Exposicions acollirà l’exposició
del ninot. Ací es mostraran
tots els ninots indultats del foc
a les falles de Picanya, així
com els millors i més irònics
ninots de les falles d’enguany.
Un altre dels actes que més
expectació desperta és la
cavalcada del ninot, que recorrerà els carrers del poble el
proper 7 de març. A la cavalcada, els membres de les comissions falleres traslladen al
carrer tot l’humor i el sentit
crític de les falles.

25 anys del
Carnestoltes escolar

d’un recorregut per la
història de la humanitat
que utilitza els recursos
propis del teatre gestual sempre
amb un to de comèdia. Amb el
curs de la història, comprovem
quin paper ha jugat la dona en
els moments clau i quin és el
seu lloc hui dia al món.
Marató de teatre
El dia 28 de març, en commemoració del Dia mundial del
teatre, el Centre Cultural acull
una autèntica marató de teatre
amb dues representacions: a
les 19,30 hores, Smoking i a
les 23 hores No smoking.
Smoking/No smoking és una
adaptació de l’obra Intimate
exchanges del dramaturg Alan
Ayckoburn. El simple fet que la
protagonista encenga o no una
cigarreta desencadena tota
l’acció i decideix el destí de la
resta dels personatges. Dues
resolucions diferents en funció
d’una acció tan senzilla com
ara fumar o no fumar en un
moment determinat.
G. Serrano

El dia 19 de febrer, els carrers
de Picanya tornaren a omplir-se
de color i imaginació. És el dia
del Carnestoltes escolar i eixa
vesprada, els xiquets i xiquetes
dels col·legis de Picanya, així
com els més menuts de l’escola infantil El Cuquet van recòrrer els carrers en un cercavila
musical.
Reportatge disponible a:

Concert de la Unió
Musical
La Unió Musical de Picanya ha
preparat per al proper 1 de
març un interessant concert.
A partir de les 12 del migdia,
al Centre Cultural de Picanya
actuarà la Banda Juvenil. A
continuació serà el torn per a
la Banda de la Unió Musical,
que oferirà el
millor del seu
repertori.

Busquem
persones
amb
ganes de
divertir-se!
Si vols
participar com a
voluntari/voluntària
en la propera edició de la Mostra
de Teatre i Música
de Cercavila ara és
la teua.
Contacta amb el
Departament de
Cultura de
l’Ajuntament i
apunta’t a la festa!
cultura@picanya.org
Tel. 961 594 460
(dep. cultura)

EDUCACIÓ
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Reportatge disponible a:

Interpretació del Guernika a
l’IES Enric Valor

Mural al CP Ausiàs March

Escoles en peu de pau
Diferents inciatives defenen la cultura de
la no-violència als nostres centres educatius
El 30 de gener fou el Dia Internacional de la Pau, per aquest
motiu des dels diferents centres educatius es portaren endavant iniciatives encaminades
a promoure el rebuig a les guerres i la violència. A les escoles
públiques s’aprofità per a
desenvolupar una campanya de

recollida de fons, impulsada per
Escola Valenciana i la Unesco
anomenada “Un euro, llavor de
pau”, destinada a la reconstrucció de les escoles a la franja de
Gaza, la promoció d’intercanvis
escolars i la formació del professorat així com un programa
d’animació infantil.

Acte de celebració dels 25 anys
de l’EPA de Picanya

Tambe a l’IES
A l’IES Enric Valor l’alumnat va
reinterpretar el Guernika de
Picasso en uns murals que es
van instal·lar al vestíbul del centre en els que cada alumne va
aportar una peça i on també
van afegir-se frases i lemes en
defensa de la pau.

Cristina (centre dalt) amb el seu grup de
treball en el moment de rebre el premi

Premi de la
Generalitat Valenciana

Vint-i-cinc anys
de l’Escola d’Adults
Un quart de segle, eixe és el temps que la popularment coneguda
com a EPA de Picanya (en realitat Centre de Formació de Persones Adultes) porta treballant per millorar la formació i el nivell cultural de la nostra població. Vint-i-cinc anys en què aquest centre
municipal ha vist crèixer anualment el nombre d’alumnes fins arribar als més de 600 actuals. Per a commemorar aquest 25 aniversari, el centre ha organitzat tot un seguit d’actes que es desenvoluparan al llarg d’aquest curs 2008-2009.
El passat divendres 30 de gener la Sala d’Exposicions acollí
l’actuació del grup Sedajazz i el 8 de febrer el Centre Cultural fou
l’escenari de l’acte de celebració d’aquests 25 anys amb l’actuació
de l’Orquestra el Micalet.

Activitat al Centre
de Salut

Estimulació primerenca
per a nadons

Cristina Sanz, professora d’infantil del CP Ausiàs
March forma part del grup de treball que ha obtingut el primer premi de la CV a materials didàctics
per a la millora del rendiment de l’alumnat pel seu
projecte “Els baguls de contes arriben a les escoles”. Aquesta iniciativa pretén afavorir l’animació
lectora als centres educatius amb la creació d’uns
baguls que contenen uns 15 o 20 contes sobre una
temàtica en concret (les pors, els animals, la interculturalitat...) així com el material de suport per a
treballar els contes a les escoles de manera que el
professorat trobe en aquest baguls tot un seguit de
recursos a l’hora d’abordar diferents continguts i,
sobretot, d’animar l’alumnat a acostar-se al fantàstic món de la lectura.

Al Centre de Salut les mares i de vegades algun
pare, treballen amb els seus fills o filles per tal
d’ajudar-los en el seu desenvolupament.
Son reunions quinzenals, on es parla de
l’evolució, es plantegen els problemes que
sorgixen al voltant de la criança en una mena
de posada en comú i finalment es realitza
una xicoteta sessió de “gimnàstica” on
s’utilitzen rulos, pilotes i especialment estima
i cura i també s’apren a fer xicotets massatges que puguen afavorir la relaxació, la coordinació, la millora sensorial, etc.
Aquelles persones interesades a participar-hi
poder adreçar-vos al Centre de Salut per a
conèixer tots els detalls.

Punt informatiu a
l’IES Enric Valor

Hort escolar d’infantil
al CP Baladre

Punt informatiu
a l’IES Enric Valor

Les lletugues no
naixen al super

Des de principis d’any està en funcionament el
punt d’informació que des de l’àrea de cultura i
joventut s’ha instal·lat a l’IES Enric Valor amb la
intenció de fer arribar tota la informació cultural,
esportiva, formativa, beques, premis, etc... a
l’alumnat d’aquest centre educatiu. La intenció és aconseguir la màxima difusió de les
activitats organitzades des de l’Ajuntament
per tal de garantir les màximes possibilitats
d’accés i la major participació possible.

Una coneguda anècdota del món escolar diu que
quan se’ls demanà a un grup d’escolars que dibuixaren d’on venia la llet van dibuixar un tetra-brick.
Afortunadament a les nostres escoles públiques
s’està portant endavant un programa d’horts escolars que permet a l’alumnat més jove descobrir
com crèixen les faves, les cols o les lletugues i treballar la terra amb les seues pròpies mans, una
cosa sempre divertida. Això sí és coneixement del
medi en rigorós directe.

Reportatge disponible a:

Educació vial al Parc Europa

Educació vial per a totes les edats
El passat dimecres 28 de gener l’alumnat del CP Baladre va
poder gaudir d’una sessió d’educació vial en què van poder,
després d’una xicoteta introducció teòrica, circular amb karts
per un circuit amb senyals de trànsit i adquirir així uns coneixements mínims sobre comportament al volant i com a vianants. Aquesta activitat, patrocinada per Bancaixa, forma part
de les iniciatives impulsades des de l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Picanya.
També per als majors
El Centre de Persones Majors també va acollir unes sessions
d’Educació Vial especialment adreçada a les perones de més
edat en què es van abordar, fins i tot amb una xicoteta eixida
pels carrers, diferents temes relacionats amb els desplaçaments
pels nostres carrers. Aquestes xerrades foren impartides per
alumnes de Pedagogia de la Facultat de Ciencies de l’Educació
de la Universitat de València.

Educació vial per a Majors
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Reportatge disponible a:

Tributació

EXEMPCIÓ IMPOST VEHICLES PER MINUSVALIDESA
El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta exempció és de
l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en curs, els requisits i documentació necessària es poden trobar a l’ordenança fiscal reguladora
(accesible a la plana web municipal) o bé en les oficines municipals.
BONIFICACIONS IBI URBANA PER FAMÍLIA NOMBROSA
El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta bonificació és
de l’1 de gener i fins el 30 d’abril de l’any en curs, els requisits i
documentació necessària es poden trobar a l’ordenança fiscal
reguladora (accessible a la plana web municipal) o bé en les oficines municipals.

CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2009

• 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
• 1er trimestre, Taxa mercats
• 1er trimestre, Taxa aparcament de camions
Del 4-3-2009 al 4-5-2009

Acte de lliurament dels 600 euros

600 euros per a
gastar en un sol dia
L’Associació del Xicotet Comerç de Picanya (AXCP-AEPi)
lliurà el premi dels 600 euros
El passat 21 de gener l’Associació del Xicotet Comerç de
Picanya va donar per tancada
la campanya de Nadal amb el
lliurament del premi dels 600
euros per a gastar en una
sola jornada.
L’afortunada guanyadora fou
Maria Juanes i Cristaleria Jorge
l’establiment que va lliurar la
butlleta guanyadora.

L’Associació també va ficar a
disposició de la guanyadora un
vehicle per a recòrrer el poble i
poder gastar els 600 euros en
un sol matí entre els establiments que formen part de
l’Associació.
Promoció del comerç local
Aquesta nova iniciativa s’emmarca dins del treball de promoció del comerç local que es duu

endavant en col·laboració entre
l’Associació del Xicotet Comerç
i el Centre de Desenvolupament
Local Alqueria de Moret, depén
de l’Ajuntament de Picanya, i
que té com a objectiu aconseguir dinamitzar l’activitat econòmica del nostre teixit comercial i
promoure el consum en establiments locals entre la nostra
població.

El xicotet comerç et dóna més
Sota aquest eslògan les botigues adherides a l’Associació del
Xicotet Comerç oferiran informació sobre activitats culturals,
esportives, festes, premis...
En la assemblea general del dissabte 31
de gener l’AXCP-AEPi van decidir iniciar
una nova campanya que intentarà afegir
un nou valor d’atenció als seus establiments. Sota el lema “El xicotet comerç
et dóna més” s’establiran als establiments que vulguen sumar-se a la iniciativa uns punts d’informació municipals.
Aquest displays es mantindran actualitzats des de l’Ajuntament i contindran
fullets amb informació actualitzada sobre
els diferents programes muncipals.
D’aquesta manera la clientela de carnisseries, perruqueries, centres d’estètica,
etc... trobarà a la seua disposició una
informació que pot resultar-les ben interessant. Els programes de cultura (teatre,
música, cine...), serveis socials (majors,
ajudes...), desenvolupament (formació,
tallers...), esports (activitats, competicions...), educació (adults, matriculació
escolar, beques...), etc... tindran el
seu lloc en aquests expositors que
ben aviat podran trobar-se a les nostres botigues i establiments.
D’aquesta manera el comerç local
continua la seua aposta per oferir
un servei de qualitat, més atent, més
directe, amb l’atenció de persona a persona com a element diferenciador.

• 2on trimestre, Taxa mercats
• 2on trimestre, Taxa aparcament de camions
Del 5-5-2009 al 6-7-2009
• IBI urbana, 1er termini
Del 1-6-2009 al 31-7-2009
• 3er trimestre, Taxa mercats
• 3er trimestre, Taxa aparcament de camions
Del 1-8-2009 al 1-10-2009
• IBI rústica
• IAE
Del 15-9-2009 a 16-11-2009
• IBI urbana, 2on termini
Del1-10-2009 al 30-11-2009
• 4rt trimestre, Taxa mercats
• 4rt trimestre, Taxa aparcament de camions
Del 2-10-2009 al 30-12-2009

Notícies de Panazol
L’alumnat d’espanyol de Panazol vendran a visitar Valencia la primera setmana de març. Un grup de persones que volen conèixer pel
seu compte els voltants de la nostra comarca.
Tindrem ocasió de reunir-nos amb ells i preparar la visita dels adults
per a les festes de la Sang junt a l’associació d’agermanament.
Així mateix us recordem que aquest any és l’any de l’intercanvií
escolar.
Aquelles persones que estiguen interessades en participar del
encontre crideu a l’Ajuntament.

Celebración de las bodas
de oro o plata en la parroquia
Desde la Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrat quieren convocar a
todos los matrimonios que a lo largo de 2009 celebren sus cincuenta
(bodas de oro) o veinticinco (bodas de plata) años de casados para
que se unan a una gran celebración prevista para el domingo 5 de
julio en el marco de las fiestas de la Preciosísima Sangre.
Para más información se debe acudir a las oficinas parroquiales.
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L’alt@veu arriba als 600
subscriptors i subscriptores

El passat mes de gener “L’alt@veu” va superar la xifra de 600 subscritpors i subscriptores. “L’alt@veu” és un servei de notícies via
correu electrònic que, permet a aquelles persones que es donen
d’alta al servei, rebre al seu correu elèctronic informació actualitzada
i al moment sobre les diferents activitats organitzades des dels distints departaments municipals amb la intenció de garantir les màximes possibilitats de participació. A dia d’avui ja han estat més de
340 les comunicacions remeses a les persones inscrites.
La inscripció per a rebre “L’alt@veu” es pot realitzar a través de la
plana web municipal o per mitjà del butlletí d’inscripció que es pot
trobar als edificis públics i lliurar a les mateixes dependències.

URBANISME

DE CASA EN CASA NúM. 96 - GENER•FEBRER ‘09

Sostre del pavelló

Sostres solars per als edificis públics
Als sostres de les escoles, al pavelló i a la piscina coberta
s’instal·laran panells per a produir electricitat
L’Ajuntament de Picanya té
previst aprovar un plec de condicions per tal de traure a concurs públic l’ús de les cobertes
de determinats edificis públics
per a la instal·lació de plantes
solars fotovoltaiques. Els edificis dels quals es cedirà l’ús de

la seua coberta són els col·legis Ausiàs March i Baladre, el
Pavelló Cobert i la Piscina Coberta Municipal.
Les empreses concessionàries
d’aquests espais, podran instal·lar plantes solars per a la
producció d’electricitat.

Aquesta iniciativa ve a completar
altres que als darrers anys
l’Ajuntament de Picanya ha encetat per a potenciar l’utilització
d’energies renovables amb diferents ordenances afavoridores
de l’ús i producció d’aquest
tipus d’energies netes.

Els dies de les dones
Al voltant del 8 de març tot un seguit d’actes ens
recorden que encara és molt llarg el camí a recòrrer
per a aconseguir la igualtat real entre dones i homes
DILLUNS 2 DE MARÇ • Centre Cultural – 18.00h
• Presentació de les activitats d’Els dies de les dones 2009.
• Xerrada – col·loqui.
ACCIONS PÚBLIQUES CAP A LA IGUALTAT
A càrrec de Marina Calatayud. Cap de la unitat de coordinació de
la violència contra les dones.
A l’acte recordarem a Carolina Planells.
DIMARTS 3 DE MARÇ • Centre Cultural – 18.00h
• Presentació del llibre “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, por su autora Diana Raznovich.
Dramaturga argentina d’extensa trajectòria i
reconegut prestigi nacional i internacional.
Humorista gràfica que es riu de les coses més
serioses, dels falsos valors…
Conduirà l’acte ROSA SOLBES – Periodista

Noves condicions
d’accés per al pàrking
de Sanchis Guarner
El pàrquing soterrani de l’Avinguda Sanchis
Guarner, situat darrere de l’Ajuntament ha
modificat les condicions de venda de les places d’aparcament. Fins ara, les places d’aparcament s’ofertaven en propietat per un període de 75 anys. A partir d’ara, les persones
interessades en comprar una plaça d’aparcament, l’adquiriran en propietat de manera
indefinida.
L’aparcament soterrani de l’Avinguda Sanchis
Guarner està dotat amb totes les mesures de
seguretat per aquest tipus d’instal·lacions. A
més a més, disposa d’un ascensor per tal de
facilitar l’accés a les persones amb mobilitat
reduïda i està vigilat entre les 8 del matí i les 8
de la vesprada.

Els semàfors de leds ja
regulen el trànsit als
nostres carrers
Els nous semàfors de leds ja estan col·locats als
carrers de Picanya. Aquesta nova senyalització
per al trànsit permetrà un important estalvi
energètic. Els semàfors de leds, consumeixen
un 80% menys d’electricitat que els antics. Però,
a més a més, els leds tenen una vida útil de 10
anys, front a l’any de vida útil de les llums incandescents.
Però a banda de l’estalvi energètic, l’ús dels leds
als semàfors és important per a millorar la seguretat. Els leds es veuen des de més lluny, cosa
que fa que en situacions de baixa visibilitat els
conductors els puguen veure millor. A més a
més, quan estan apagats no emeten cap reflex,
evitant així la confusió quan el sol cau directament sobre el semàfor.

Noves oficines
per a Urbanisme i
Serveis Socials

Noves oficines a la
plaça del País Valencià

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Picanya, junt amb el departament d’Urbanisme i el
d’Informàtica es traslladen a unes noves oficines a la Plaça del País Valencià. Es tracta del
local que ocupava antigament Bancaixa. Amb
aquesta nova oficina, més gran i amb millors
condicions, s’espera millorar l’atenció a la
ciutadania.

DIMECRES 4 DE MARÇ
• Visita cultural i dinar de l’associació de mestresses de casa Tyrius.
• Xerrada – col·loqui • Biblioteca de l’IES Enric Valor a les 19.00h.
DONA I PUBLICITAT.
Organitzada pel Centre de Formación de Persones Adultes.
DIVENDRES 6 DE MARÇ
• 19É Recreo-Cross de la Dona. Organitzat per la Associacio de mestresses de casa Tyrius. • Pl. País Valencià. 17.00 h.
• GAS TEATRO presenta:
“ÉRASE UNA VEZ LA MUJER” • Centre Cultural. 23.00h
Aquest espectacle, que surt d’una rigorosa investigació històrica, ens ofereix un repàs del camí de l’home des de la seua aparició fa cent mil anys, fins l’actualitat, pasta per totes les èpoques històriques des de la Prehistòria fins la seua arribada a la
Lluna. I la dona, on estava tot aquest temps? Per què sols apareéis l’home en cada moment de la Història?
DILLUNS 9 DE MARÇ • Centre de Persones Majors. 18.00 h.
• Jocs de taula per l’associació de mestressees de casa Tyrius.
DIMARTS 10 DE MARÇ
Centre Cultural. 17.30h.
• Projecció de la pel·lícula
SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS
de Gracia Querejeta.
• LLiurament de trofeus: A continuació lliurament
del trofeos dels jocs de taula organitzats per
l’Associació de mestresses de casa Tyrius.
Altres activitats:
• IES Enric Valor:
“Taller de samarretes amb missatges d’igualtat”
(Assignatura de plàstica)
“Tallers sobre Dona i interculturalitat”
• CP Ausiàs March i CP Baladre
Projecció de curtmetratges per la igualtat
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ESPORTS

Recreo-Cross, cita
esportiva per a les
dones de la comarca

Reportatge disponible a:

El proper 6 de març se
celebrarà el Recreo-cross
de la Dona, prova esportiva i lúdica que ja s’ha convertit en un referent del
calendari esportiu de les
dones de tota la comarca.
Aquesta prova es va crear
amb la intenció de fomentar la pràctica de l’esport
entre el col·lectiu femení,
malauradament amb poques facilitats a l’hora de
practicar esport.
El límit de participants per
al Recreo cross està establert en 2.500 dones.
Aquesta xifra és la que es
considera com a màxima
per tal de garantir que
l’organització no es quede
desbordada.

Com és habitual, les dones de l’Associació de
Mestresses de Casa Tyrius seran les encarregades de portar endavant el
pes de la organització.
Junt a elles, la Policia Local de Picanya s’encarregarà de vigilar tot el
recorregut per tal de
garantir la seguretat de
les participants.
Una vegada que les participants al Recreo-cross
arriben a la línia d’arribada, situada al Poliesportiu de Picanya, començarà
el berenar i la tradicional
festa amb música i balls
que tanca aquesta jornada
esportiva des de fa quasi
dues dècades.

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:

Alts vols a les pistes
del Parc Europa
Patinadors locals compartixen afició amb altres
arribats des de Madrid o Almeria
El passat 7 de febrer es va celebrar a la pista de patinatge del Parc
Europa una competició de freestyle rolling, espectacular modalitat en
la que els patinadors fan girs, salts i rellisquen sobre baranes que els
organitzadors van batejar com a “Pica-Roll ‘09”.
Les acrobàcies dels més de 30 patinadors inscrits a la prova van ser
seguides de prop per més de dos centenars d’espectadors.
Els guanyadors a la categoria de majors de 15 anys van ser Felipe
Batista, Antonio Sánchez i Dani Martinez. A la de menors de 15 anys,
Pau Tornero, Alex Cebrián y Lulas.
La competició va estar organitzada per dos entusiastes del patinatge,
Dani Retamiro i Teles Ángel, membres del grup VLC Crew, i que han
comptat amb el patrocini de conegudes tendes especialitzades i la
col·laboració de l’Ajuntament i del club Patín Picanya.

Reportatge disponible a:

Eixida de la Quarta i Mitja Marató

Més de 4.000 atletes van
participar a la 16a edició
de la Quarta i Mitja
La XVI edició de la Quarta i Mitja Marató PicanyaPaiporta es va disputar el passat 21 de desembre. Aquesta ha estat l’edició amb més participants inscrits a les dues proves, 4.200 en total.
Amb aquest nivell de participació la Quarta i Mitja
esdevé una de les proves atlètiques amb major
nombre de participants de la Comunitat Valencina i afiança així el seu paper en el calendari de
preparació dels atletes de cara a la Marató de
València.
El guanyador de la Mitja Marató va ser David
Felip Roig, del club Runnerworld, mentre que la
primera dona que va cobrir els 21 quilòmetres
de la prova va ser Marta Esteban.
A la Quarta, els primers classificats van ser Matt
Harris, en categoria masculina, i Alicia Evans, en
categoria femenina.

Camp a través

Camp a través
escolar al Polieportiu
El passat 20 de gener es va celebrar al Poliesportiu Municipal de Picanya una cursa escolar camp
a través. A aquesta prova van participar més de
350 alumnes dels col·legis Ausiàs March, Baladre i Gavina, així com de l’IES Enric Valor.
En categoria Aleví, les tres primeres xiques classificades van ser Nieves Serna, Lucía Sanz i Judit
Collado, mentre que els tres primers xics que
arribaren a meta van ser Alberto Cebrián, Alejandro Puchades i Jesús Manzanares.
En categoria Infantil, les tres primeres xiques
que van creuar la línia de meta van ser Inés García, Marta Regal i Débora Diaz. Dels xics, els tres
primers van ser Rubén Garcia, José Castillejo i
Miguel Navarro. En categoria cadet, el guanyador
va ser John Dallenberg.
El bon ambient i l’esportivitat entre els participants van ser les notes més destacades
d’aquesta matinal esportiva.

Memorial Enrique Soriano Ens deixa tràgicament el
triatleta Francisco Ortega
i Segunto López
El passat 11 de gener, es va disputar una nova
edició de De l’Horta al Secà. Aquest és el nom
que se li va donar a una prova esportiva no competitiva que va nàixer per tal d’establir llaços
d’amistat mitjançant la pràctica de l’esport. Aquesta prova, organitzada pel Club d’Atletisme Camesllargues, des de fa un parell d’anys porta el nom
de Memorial Enrique Soriano i Segundo López.
La meta, com és habitual, va estar situada a la
localitat de Montserrat, a uns trenta quilòmetres.
Aquesta és una prova dura, ja que a la distància
cal afegir-hi la dificultat d’anar en ascens pràcticament tot el camí.
Els participants d’aquesta edició van arribar des
dels clubs d’atletisme de Paiporta, Torrent,
Alcàsser i Montserrat i, com no, Picanya.

El mes de gener ha estat un mes tràgic per a
l’esport a Picanya. El dia 25 va morir en un accident a Torres Torres Francisco Ortega, gran
esportista especialitzat al triatló.
Paco, com el coneixien els amics, entrenava
amb la seua bicicleta junt a un altre company
quan va caure a terra, va envair el sentit contrari i
va ser atropellat per un cotxe.
Paco era un gran triatleta, havia participat a diversos campionats regionals i nacionals i ara
s’estava preparant per al seu gran repte, la prova
Ironman que es disputa el mes de juliol a Frankfurt, Alemanya.
Paco treballava com a policia local al veí poble de
Paiporta, on la seua desaparició ha causat una
gran commoció.

Acaba la primera volta de la
lliga de futbol sala
La lliga local de Futbol sala ha arribat al final de la primera volta
amb l’equip Why Leven com a campió d’hivern del Grup A. Amb
21 punts, a només 2 punts del líder està l’equip Promesa F. S. I
xafant-li els talons, amb 20 punts, està Drink Team. Però els tres
primers classificats no es poden confiar, ja que en quarta i en cinquena possició estan @ y Corrre, amb 18 punts i Talleres Vicusauto, amb 17. L’emoció és màxima a la categoria d’honor del futbol
sala local i qualsevol dels equips de dalt de la classificació es pot
fer amb el títol.
Al grup B, el primer classificat és l’equip Transportes CS, amb 24
punts. Empatats a 21 punts el segueixen Coronitas Remember i
Unicaja de Botellines.
Aquesta nova edició de la lliga de futbol sala organitzada al Pavelló
Municipal pel Servei Municipal d’Esports torna a estar marcada pel
bon ambient esportiu i les ganes dels equips per passar-ho bé i de
compartir la seua afició pel futbol sala.

