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Un nuevo cauce auxiliar en el barranco
evitará inundaciones como las de 1957

Durante el pasado verano en las de-
pendencias de los Ayuntamientos de
Picanya y Paiporta se expusó al públi-
co el proyecto denominado: Adecua-
ción ambiental y drenaje de la cuenca
del Poyo vertiente al parque natural de
la Albufera.
Un conjunto de obras promovidas por
la Confederación hidrográfica del Júcar
y que tienen como objetivo reducir los
riesgos de inundación en las poblacio-
nes situadas en el ámbito de los barran-
cos Pozalet, Saleta y Poyo (nuestro
barranco). Esto significa que tras la
actuación prevista no se podrían repetir
las inundaciones del año 1957, puesto
que se eliminan todos los obstáculos,
estrechamientos, puentes conflictivos,
transiciones, etc. y al mismo tiempo se
proteje a las poblaciones de Massanas-
sa y Catarroja y al Parque Natural de la
Albufera frente de los procesos de col-
matación y pérdida de calidad de los
ecosistemas.
Finalmente el proyecto pretende restau-
rar ambientalmente las zonas lindantes a
los cauces, mediante actuaciones como
son la creación de vías verdes, con
zonas de esparcimiento, carriles bici...
Nuevos viales
El proyecto, básicamente, se desarrollará
en los términos de Valencia y Paiporta,
aunque afecta a un tramo de nuestra par-
te del barranco, y supone la construcción
de dos rotondas (y un puente) que permi-
tirán el tránsito de vehículos así como la
realización de un importante tramo de

carril bici que permitirá llegar desde nues-
tro pueblo hasta la estación de metro de
València Sud y la ciudad de Valencia.
Un nuevo cauce
Las obras consisten en un nuevo cau-
ce de unos 70-80 m de anchura y una
longitud 2.220 metros que permitirá la
evacuación del exceso de aguas en
caso de lluvias torrenciales, unos su-
cesos que, con el actual proceso de
cambio climático, pueden aumentar en
frecuencia e intensidad. Una importan-
te infraestrucutra que tiene su inicio
en la zona situada entre el cementerio
de Paiporta y la Alquería de Moret, dis-

curriendo por la línea de término de
Valencia y Paiporta hasta el nuevo cau-
ce del Río Turia.
Estado del proyecto
Actualmente, la parte del proyecto que
afecta a Picanya y Paiporta, ya ha
cumplido sin problemas la fase de
exposición al público en ambos ayun-
tamientos, y está pendiente de la
aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental, para que una vez
se haya conseguida, se publiquen los
proyectos constructivos y se inicie la
licitación y su ejecución prevista para
principios de 2011.

Las obras
supondrán la
construcción de
dos rotondas y
nuevas carreteras
así como un nuevo
tramo de carril bici
hasta la estación
de metro de
València Sud

El nuevo cauce
tendrá entre 70 y
80 metros de
anchura y una

longitud de 2.220
metros

Inclou DVD
Inclou DVD

Este proyecto ya pasó la fase de exposición al público en los Ayuntamientos
de Picanya y Paiporta y está pendiente de la declaración ambiental

Plano de las obras del nuevo cauce del barranco
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Un barranc (encara) viu
A primera hora del matí, si guaitem el barranc, podem gaudir de l’es-
pectacle de les garcetes que s’alimenten al llit verd. No és fàcil, ni passa
molt sovint, però encara passa (com vegeu a la foto) i hem d’intentar que
continue passant. El nostre barranc és, amb tota seguretat, un dels darrers
espais verges de l’Horta Sud i, tot i el seu “fort temperament”, no pot, de
cap manera, esdevindre un abocador. Per favor, aquells que trobeu un
extrany plaer en llençar-hi un carret de supermercat, un inodor o una renta-
dora... penseu en les garcetes, elles demostren més intel·ligència.

Mirant Picanya
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contra el cambio
Parece que, finalmente, la cumbre de Copenhague será un nuevo
cúmulo de buenas intenciones y los acuerdos vinculantes y signifi-
cativos brillarán por su ausencia. Aún así, algo parece haber cam-
biado, con la desaparición de la escena política internacional de un
personaje tan sombrío como George Bush, parece que con la
excepción de José María Aznar, el resto del planeta sabe que el
mundo se enfrenta a su primer gran desafío global.
El calentamiento de la atmósfera, y su consecuencia más temible,
el cambio climático, son una amenaza real para la supervivencia
de la vida y, además, se ha aceptado como un hecho probado
científicamente, que el origen de este cambio climático radica en
la contaminación generada por la actividad humana.
Una de las perniciosas consecuencias de la actual crisis económi-
ca internacional ha sido el paso a segundo plano (o a tercero o a
cuarto) de este gravísimo problema ambiental en las agendas de
los gobiernos. En algún caso, incluso ha sido la excusa perfecta.
¿Quién se atreve ahora a hablar de consumir menos recursos?.
Lamentablemente, cuando las economías del primer mundo crecí-
an como nunca antes, tampoco se abordó el problema.
Pero la realidad se impone, de momento, los efectos son muy
notables en paises del llamado tercer mundo: Islas que desapare-
cen en el Índico, sequías eternas en África... y nosotros lo mira-
mos de lejos, creyendo que no nos afectará, lo miramos en man-
ga corta en el mes de noviembre, después de un verano que ha
durado más de seis meses.
Hay que cambiar contra el cambio
Nuestro pueblo es un buen ejemplo de aquella vieja máxima
ecololgista de “Pensar globalmente y actuar localmente”.
25.000 árboles y más de 35 m2 de superficie verde por habitan-
te suponen la eliminación de toneladas de CO2 de la atmósfera.
16 kilómetros de carril bici son
una invitación a dejar quieto el
coche. La apuesta por la energía
solar, con normativas esepecífica
e instalación de placas fotovoltái-
cas en los edificios municipales,
reducen nuestra dependencia de
los combustibles fósiles. La ges-
tión de residuos con separación
en origen incluso de aceite usado
de cocina (para la fabricación de
bio-diesel) reduce el impacto de
nuestras basuras. La utilización
de papel reciclado en las oficinas
municipales (sobres, folios, fotocopiadora...) o en publicaciones
(este periódico, folletos, carteles...) evitan la tala de árboles...
Hace falta una nueva cultura del consumo y que todos y todas
demos un paso al frente en defensa del planeta.

La realidad se
impone y los
efectos son
notables: islas

que desaparecen,
sequías eternas...

Los mayores ante sus
nuevas viviendas

“Estamos muy bien”
Los mayores de las viviendas adaptadas valoran muy

positivamente su nueva situación
“Yo vivía en un quinto piso sin
ascensor y llegar a la calle era
muy difícil, aquí estoy muy
bien” es el testimonío de una
de las nuevas inquilinas del gru-
po de viviendas adaptadas.
Unos meses después de su
puesta en marcha la gran
mayoría de las personas que
viven allí destacan la importan-
te mejora de calidad de vida
que han experimentado. “Esta-
ba en un tercero sin ascensor,
el día a día era muy complica-
do”, y aquí está la clave de
estas viviendas. Unos aparta-
mentos completamente adap-
tados a las necesidades de
unas personas que, siendo

todavía autonómos, encontra-
ban en sus anteriores viviendas
muy serios problemas. Proble-
mas de barreras arquitectóni-
cas, de desalojos forzados, de
alquileres muy altos para pen-
siones muy ajustadas.
Además en determinados
casos el Ayuntamiento com-
plementa las viviendas con
servicio de ayuda a domicilio
(limpieza,comida...) y teleasis-
tencia gratuita 24 horas al día.
Se han planteado también
algunas dificultades como el
servicio de correos, ya en vías
de solución, o la necesidad de
la puesta en marcha del Cen-
tro de Día.

Centro de Día
Junto a las viviendas adapta-
das se encuentran dos edifi-
cios destinados a la instala-
ción de un Centro de Día que
está previsto dé servicio no
sólo a los actuales habitantes
de las viviendas si no también
a todas las personas mayores
de Picanya que puedan encon-
trar en este nuevo recurso
una posibilidad de mejora.
El Ayuntamiento de Picanya
está realizando, a día de hoy,
todas las gestiones que están
en su mano para que se pue-
da poner en marcha, cuanto
antes, este nuevo e importan-
te servicio.
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”Ser madre y amamantar es lo
más bonito que te puede ocurrir”

Raquel, madre feliz y vecina de Picanya ha formado en
nuestro Centro de Salud un grupo de apoyo a la maternidad

Trenta anys en
trenta minuts

Aquest documental ofereix una visió
dels darrers 30 anys a través de les

veus de veïns i veïnes
El 3 d’abril de 1979 se celebraren al nostre país les primeres
eleccions municipals de l’actual període democràtic. Un punt de
partida que, al nostre poble, ha suposat una transformació com-
pleta. Encara és possible reconèixer als nostres carrers la Pican-
ya de finals dels 70 perquè aquest caire de poble sí s’ha volgut
mantindre però, en altres aspectes, l’evolució ha estat absoluta.
Aspectes com l’educació pública, on s’ha passat d’una sola
escola a cinc centres públics; la cultura (amb la creació de la
biblioteca, el Centre Cultural, la Casa de la Cultura, la Sala
d’Assaig, la programació de teatre, música, tallers, cursos,
xerrades...); l’esport (amb la construcció del poliesportiu, el
pavelló, la Piscina coberta...) o simplement la xarxa urbana en la
que s’ha passat de 0 a 35m2 de superfície verda per habitant
amb un creixement constant de les zones d’esplai, determinen
una evolució molt favorable que ha transformat el nostre munici-
pi fins al moment actual.

Veus de veïns i veïnes
I tot això és el que veïns i veïnes de Picanya comenten en
aquest vídeo que dóna veu a persones que han viscut aquests
30 anys des de diferents angles. Veus que ens parlen des de la
responsabilitat en primera persona amb els testimonis de Ciprià
Ciscar (primer Alcalde democràtic de Picanya), Josep Almenar
(actual Alcalde) o Xelo Sanchis (primera dona regidora de Pican-
ya), també des de la representació de diferents associacions
(Mestresses de Casa, alumnat d’EPA...) i fins i tot persones que
parlen des de la seua visió personal en un ventall extens
d’opinions que tracten de reflectir una visió plural del nostre
poble. Tot barrejat amb imatges antigues i actuals del poble que
ens parlen d’un poble viu i dinàmic que ha sabut aprofitar al
màxim les oportunitats que l’oferia la nova era democràtica.
Amb mitjans propis
Aquest vídeo és el primer documental produït per PicanyaTV
cosa que significa que ha estat desenvolupat exclusivament
amb mitjans propis de l’Ajuntament sense haver de contractar
cap servei extern (més enllà de la reproducció). La idea, el pro-
jecte i el desenvolupament tècnic corresponen al Departament
de Comunicació de l’Ajuntament de Picanya.

Raquel Alberich ha organizado un grupo de apo-
yo a la maternidad que se imparte todos los
lunes a las 11.30h en el Centro de Salud. En
esta entrevista nos habla un poco sobre la lac-
tancia materna, los talleres y cuestiones que
promueve la asociación Amamanta de la que es
miembro.
¿Qué es Amamanta?
La asociación Amamanta nació de un grupo de
madres que se juntaban en un centro de salud
de Valencia con la matrona y en la que se apoya-
ban las unas a las otras contando sus experien-
cias y compartiendo el momento de dar el pecho
a sus hijos, estableciendo así un vínculo entre
ellas y ayudándose mútuamente . Se trata de
una asociación que apoya a las madres y al per-
sonal sanitario que quiera formar un taller de lac-
tancia.
¿Por qué surge y qué cuestiones trata esta aso-
ciación?
Se trata de volver a lo natural y desde luego sur-
ge por necesidad. Antiguamente la mujer no tra-
bajaba fuera de casa y las madres se apoyaban
las unas a las otras. Hoy en día no tenemos este
tipo de ayuda, digamos que actualmente somos
muy inexpertas en el tema de la maternidad y
concretamente respecto al hecho de amantar
puesto que hasta que no somos madres no
sabemos absolutamente nada sobre esta cues-
tión. Antes la mujer llevaba siempre al niño con-
sigo y le daba de mamar a demanda, era todo
mucho más natural, la mujer se ceñía a las nece-
sidades del bebé; en la actualidad existen ciertos
horarios preestablecidos y no podemos gozar de
este tipo de ayuda, todas trabajamos, todas lle-
vamos una vida de estrés; este lugar es un espa-
cio donde te liberas, donde te apoyan, donde
gozas de cierta ayuda e información y donde
aprendes que la maternidad natural frente a
horarios y demás creencias, en su mayoría fal-
sas, es mejor.
¿Qué acogida tienen este tipo de talleres?
Muchas madres vienen perdidas y esto se debe
a una desinformación por parte de ellas mismas
y propiciada por su propio entorno. Las madres
que vienen a estos talleres sienten que abren
los ojos, sienten comprensión; algunas vienen
muy agobiadas por ciertos problemas pero cuan-
do ven que hay muchas madres que llevan una
lactancia feliz y que todo va mejor siendo natura-
les piensan que realmente no es tan duro y que
es otra la realidad. Resuelven sus problemas,
tienen información, apoyo y también viven una
experiencia única.
Háblame de las ventajas de la lactancia materna.
La lactancia materna es algo que poco a poco
está volviendo aunque todavía existe una cultura
fuerte del biberón; desde luego un bebé que se
alimenta de la leche materna no se desarrolla
igual que uno que lo hace a base de biberón, ali-
mentar al bebé de forma artificial tiene riesgos
que la lactancia materna no. El contacto piel con
piel es muy importante, el bebé siente el calor,
tiene sus necesidades satisfechas, escucha el
latido del corazón de la madre que al fin y al
cabo es lo único que conoce. No existe una
edad predeterminada para dejar de darle el
pecho al bebé, cada caso es un mundo, y es
una realidad que el bebé hasta los seis meses
tiene todas sus necesidades cubiertas con la
leche de la madre.
¿Cómo podéis organizar el voluntariado en los
hospitales?
Pues ahora solamente estamos en La Fe pero
estamos luchando por conseguir el voluntariado
en otros hospitales. Hay muchas madres para
hacer este voluntariado. Solemos visitar a las
madres que acaban de dar a luz de 15h a 17h por-
que es la hora más tranquila donde ya han comido
y quizá pueden estar más receptivas. El voluntaria-
do se organiza por turnos de modo que cada
madre va al hospital una vez cada quince días.
Explicamos a las madres que somos de la asocia-

ción Amamanta y que vamos a ayudarlas, intenta-
mos apoyarlas en lo máximo posible, tanto en el
mismo instante en el que las conocemos como
más adelante. Les hablamos sobre cómo se ama-
manta a un bebé para que no haya ningún tipo de
molestias de modo que ambos estén cómodos y
sea algo natural, les transmitimos que los bebés
tienen que alimentarse a demanda y que el hecho
de dejarles llorar no es algo positivo para ellos
puesto que necesitan calor y contacto.
¿Por qué te interesas por estos temas?
Yo cuando dí a luz no sabía absolutamente nada
de este tipo de cuestiones. Al principio tuve
varios problemas de salud y no tenía tampoco
en quien apoyarme; realmente andaba perdida y
en el centro de salud tampoco había ningún tipo
de taller de apoyo a la maternidad. Por casuali-
dad encontré un libro de Carlos González llama-
do Un regalo para toda la vida, se trata de un
pediatra muy reconocido que defiende la lactan-
cia materna, lo leí y me resolvió muchísimas
dudas. Empecé a ir también a los masajes que
hace la matrona en el centro de salud y allí hici-
mos un grupo de madres que estábamos en la
misma situación y que nos interesaba la lactan-
cia. Más tarde dos madres y yo conocimos Ama-
manta y nos hicimos socias. He leído muchos

libros que recomiendo como por ejemplo Bésa-
me mucho de Carlos González o Dormir sin lágri-
mas de Rosa Jové, me mantengo muy informa-
da sobre estas cuestiones e hice también un
curso para hacerme educadora de la lactancia
materna. Esto cada vez me ha ido llenando más,
y el hecho de poder ayudar a alguien es gratifi-
cante, por eso mismo impulsé la creación de un
taller de apoyo en Picanya, era muy necesario y
al fin lo hemos conseguido.
Háblame del taller montado en Picanya.
Pues la verdad es algo que cada vez tiene más
éxito y sinceramente tengo muchísimo apoyo.
Quiero resaltar la importancia que tiene que ven-
gan las embarazadas a este taller porque es muy
bueno para ellas; hablamos sobre nuestras expe-
riencias y damos información, por otra parte las
madres expertas con una lactancia feliz ayudan a
las madres primerizas o embarazadas siempre
que sea necesario, incluso por teléfono, el contac-
to es máximo y la entrega también. Desde aquí
hago un llamamiento e invito a todas las madres a
venir, es importante que se informen de todos los
riesgos de alimentar a sus hijos de forma artificial
y que sepan todas estas cosas incluso antes del
parto. El taller en Picanya se hace todos los lunes
a las 11.30h de la mañana en el segundo piso del
centro de salud concretamente en la sala de pre-
paración al parto y masaje infantil.

Tere Juan Tato
Aquest documental també està disponible a:
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Raquel amamantando a su hija Naiara
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www.amamanta.es

Imatge del vídeo
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Ara que s’acosta el
Nadal, la programa-
ció de teatre de
Picanya està espe-
cialment pensada
per a tota la família.
El diumenge 13 de
desembre, Roda-
móns Teatre porta al
Centre Cultural Histò-
ries de fil i cotó, contes
rodats, una sèrie d’his-
tòries contades per objectes
que cobren vida una nit de lluna
plena. Titelles i instruments antics
per a unes històries que tenen
com a protagonista a la Lluna.
El diumenge 20 de desembre, la
companyia Teatro de títeres Los
Duendes presenta Titirijuegos.
Aquesta és la història de Willy,
un follet que viu al bosc i que
replega contes per a contar-los
als xiquets. Però ho ha de fer
amb molt de compte, perquè les
històries són molt astutes i se li
poden escapar. Aquest especta-
cle ha rebut nombrosos premis i
ha estat seleccionat en festivals
de titelles d’arreu del món.
Per al dimecres 30 de desembre,
el Teatre de l’Home Dibuixat por-
ta a Picanya el seu espectacle
Pedra a pedra, una imaginativa
proposta on un home de llauna

que
passeja
per la platja va
contant històries on
les protagonistes són les
pedres que es va trobant a la vora
de la mar. Mentre passeja es tro-
barà amb les actituds intolerants i
despectives dels seus veïns, el
senyor No, el senyor Ui, ui, ui i el
senyor Aaargg!
Finalment, el diumenge 10 de
gener, el Señor Stets presenta
Cuerdo. Karl Stets és un artista
que es va formar al circ, com a
funambulista. Allí va començar a
treballar amb cordes, arribant a
crear un espectacle amb cordes a
mitjan camí entre el malabarisme
i el teatre de titelles.

El 19 de desembre se celebrarà el lliurament
del 29é Premi Enric Valor. L’acte

comptarà amb la presència del can-
tautor Paco Muñoz, un dels mú-
sics que més han contribuït al
patrimoni musical i cultural valen-

cià, el qual mantindrà una con-
versa musical amb el públic
assistent.
Es tancaran així deu dies

plens d’actes al voltant de la
literatura, el teatre i l’art.

Aquestes activitats comencen el
10 de desembre amb una projec-

ció de cinema en valencià per als
alumnes dels centres educatius del
poble. La pel·lícula triada, Up, dels
directors Bob Peterson i Pete Doc-
ter, conta l’aventura d’un ancià que
es nega a deixar-se tancar a un asil i

un xiquet que vol convertir-se en un explo-
rador intrèpid.

El dia 11, a la Sala Municipal d’Exposicions, s’obrirà al públic la mostra
Una vegada hi havia... d’Alicia Matíes. Aquesta exposició d’escultura
i collage que evoca el món imaginatiu dels contes amb materials com
ara l’acer, la fusta o el paper, estarà oberta fins al 20 de desembre.
El diumenge 13 de desembre, el Jardí Botànic de València servirà com
a escenari per a la presentació del llibre On són els arbres? de Josep
Chapa. Ja de vesprada, teatre per a tota la família al Centre Cultural de
Picanya, amb l’obra Històries de fil i cotó contes rodats, de la com-
panyia Rodamons Teatre.
El guanyador de la 28ena edició del Premi Enric Valor, Xavier Bertran,
mantindrà el dimarts 15 de desembre diferents encontres amb els
alumnes de l’IES Enric Valor i amb els de l’Escola d’Adults. Bertran va
guanyar l’any passat amb la seua novel·la Els punyals imprecisos.

DE CASA EN CASA NúM. 100 - NOVEMBRE/DESEMBRE ‘09

TotArt 2009
exposa les propostes
guanyadores
El concurs de creació artística
TotArt09 ja té guanyadors.
Com és habitual, s’han selec-
cionat tres propostes per a la
modalitat col·lectiva i una altra
a la modalitat individual.
Els tres artistes que realitzaran
una exposició col·lectiva al
mes de gener de 2010 són
Karina Vagradova, amb la seua
creació pictòrica, David Masca-
rell, amb gravats i Maria Vale-
ro, amb una proposta de pintu-
ra i d’instal·lació.
A la modalitat individual ha
estat seleccionada la proposta
de pintura, dibuix i aquarel·la
del Grup Lapso, que s’expo-
sarà al mes de febrer a la Sala
Municipal d’Exposicions.
Els deu anys que porta en mar-
xa TotArt, han servit d’apa-
rador per a què molts joves
artistes tinguen la oportunitat
de veure la seua obra exposa-
da i editada en un catàleg.

Blog del grup de
danses Realenc
El Grup de Danses Realenc va
crear fa més d’un any un blog
a internet per tal de deixar
constància de totes les seues
activitats i actuacions. Aquest
blog els permet, no només
avançar la seua agenda als
seus seguidors i als aficionats
a les danses tradicionals, sinó
també penjar les fotografies
de les seues actuacions. El
blog del grup Realenc es pot
trobar a l’adreça:
http://realenc.blogspot.es/

Exaltació Falleres Majors
El passat 28 de novembre el Centre Cultural va acollir un dels actes
més significatius del programa faller: l’exaltació de les Falleres Majors
2010. Chari Zarcos, com a Fallera Major i Maria Floro, com a Fallera
Major Infantil van rebre l’homenatge de diferents entitats culturals del
nostre poble i el suport de les diferents comissions falleres de Picanya
i d’altres poblacions. El moment més significatiu arribà amb la visita de
la Fallera Majors, Infantil de València Ariadna Galán.

El Grup Carrasca edita un calendari
El Grup de Danses Carrasca ha editat un calendari de l’any 2010 per
a celebrar el seu 25é aniversari. A aquest calendari, els membres
del grup recreen diferents escenes tradicionals per a cada mes de
l’any. El que pretenen és celebrar amb tots els veïns del poble
aquesta data tan especial. Per tal d’adquirir aquest calendari, cal
posar-se en contacte amb els membres del grup els divendres a par-
tir de les 20:30 a la Casa de la Cultura.

Música, teatre i
cinema al voltant
de l’Enric Valor

L’últim èxit de Pixar
en valencià
L’Ajuntament de Picanya va
signar un conveni de col·labo-
ració amb Escola Valenciana
per a donar suport a la iniciati-
va de demanar projeccions de
cinema en valencià. Per al
mes de desembre, dins dels
actes al voltant del lliurament
del Premi Enric Valor, es pro-
jecta la pel·lícula Up, l’últim
gran èxit de la factoria Pixar. A
la projecció assistiran els
alumnes dels centres escolars
de Picanya.

Reportatge disponible a:

María Floro, Ariadna Galán i Chari Zarcos

Teatre per a
tota la
família

Treball de Maria Valero
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Festivals nadalencs al
Centre Cultural
En arribar el mes de desembre, tots els
col·lectius celebren els seus festivals de Nadal,
on mostren el seu treball a tot el poble. Els
alumnes del col·legi Baladre han preparat una
gran actuació per als pares, professors i veïns
del poble per al dia 15 de desembre, mentre
que els de l’Ausiàs March, l’han preparada per
al dia 17. D’altra banda, la Unió Musical de Pi-
canya, celebrarà des actuacions nadalenques,
els dies 22 i 23 de desembre.
Per al 27 de desembre, Caritas ha organitzat el
seu festival solidari, per al qual compta amb la
col·laboració dels grups de tabal i dolçaina sí de
la Rondalla Faitanar, de l’Escola Municipal de
Danses, dels grups de danses Realenc i Carras-
ca i de l’Associació de Ballet de Picanya.

L’hora del conte
plena de menuts i
menudes la
Biblioteca Municipal
Aquesta iniciativa tracta d’animar els
més joves a descobrir el fantàstic món
dels llibres

Des de ja fa alguns anys la Biblioteca Municipal
porta endavant un projecte d’animació lectora
per a menuts i menudes anomenat “L’hora del
conte”. La idea és motivar a menuts i menudes
a acostar-se al món màgic dels llibres per mitjà
de narracions i activitats plàstiques vinculades al
relat que s’acaba de contar i aconseguir que des
de ben joves els nostres xiquets i les nostres
xiquetes puguen esdevindre interessats lectors i
lectores.
Aquesta activitat està destinada a públic d’entre
3 i 8 anys i per a participar-hi cal realitzar una ins-
cripció prèvia (i gratuïta) a la mateixa Biblioteca
Municipal.
Programació especial de Nadal
Amb motiu de les dates que s’acosten la Biblio-
teca ha preparat unes sessions especials que tin-
dran lloc els dies 28, 29 i 30 de desembre.
El primer grup (dels dos que s’organitzen) realit-
zarà l’activitat de 10.30 a 11.30h i el segon podrà
participar-hi de 12.00 a 13.00h.

N
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Reportatge disponible a:

Visita dels Reis Mags
El dia 5 de gener, tots els xiquets i xiquetes de
Picanya ténen una cita molt especial al Pabelló
Esportiu amb Ses Majestats els Reis Mags de
l’Orient. A partir de les sis de la vesprada, el
músic Dani Miquel amenitzarà l’espera a tots
els xiquets i xiquetes de Picanya fins el moment
que Melcior, Gaspar i Baltasar arriben per a
saludar-los personalment a tots.

Els i les comerciants de Pican-
ya, a través de la seua associa-
ció, han preparat una potent
campanya per a promoure l’ac-
tivitat comercial.
Un total de 75 comerços han
participat en la campanya que
començà l’1 de desembre, i
que té com a un dels objectius
premiar la fidelitat de la cliente-
la dels xicotets comerços del
nostre poble.
Les novetats respecte a l’any
2008, són els més de 100
metres d’estora verda i la pre-
sència de 51 xipresos naturals
que han adornat les voreres i
les portes dels comerços, i a
més a més les ja conegudes
estrelles de llum col·locades a
les façanes, dissenyades per
l’artista local David Diaz.
Festa de Nadal
L’eix fonamental de la campanya
ha sigut la realització de la gran
festa de Nadal, a la plaça del País
Valencià, el dia 19 de desembre,
on els xiquets i xiquetes del poble
han pogut participar, gratuïta-

ment, a les diferents activi-
tats infantils programades i
gaudir del parc de jocs
d’unflables i del trenet que
ha recorregut els carrers
del nostre municipi.
Més de 700 persones, en-
tre grans i menuts, han
pogut viatjar “en tren” per
tota Picanya. En aquesta
festa, es realitzà el sorteig
de 600 euros a gastar en
els diferents comerços
associats. Aquest any, la
forma de participar ha
sigut emplenar les butlle-
tes facilitades als clients
per les compres realitzades, i
dipositar-les a les caixes reparti-
des als comerços.
Una altra novetat a la festa del
dia 19 de desembre, ha sigut el
lliurament de guardons als co-
merços premiats en el I Concurs
D’Aparadorisme, convocat per
l’Ajuntament de Picanya, a tra-
vés de l’Agència per al Foment
de la Innovació Comercial
(AFIC).

Des de l’Associació Empresa-
rial de Picanya (AEPI) i en parti-
cular el comerç associat, volen
donar les gràcies als veïns i veï-
nes del nostre poble pel suport
que vénen donant a l’activitat
comercial del nostre municipi,
tot i fent valdre que ben a prop
de la nostra casa hi ha tot un
món sense anar més lluny.

La campanya de Nadal s’inicià
el dia 1 de desembre

Puja’t al tren del
xicotet comerç!
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La Conselleria recorta
la subvención a las
familias de Picanya

El Ayuntamiento asumirá el gasto para
evitar trasladarlo a padres y madres

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha
decidido recortar significativamente su parte en la financiación
de las plazas de la Escoleta Infantil de 0 a 3 años. El Gobierno
Valenciano ha optado por reducir las cantidades destinadas a
cada familia y trasladar, sin previo aviso, este gasto a las padres
y madres.
Argumentando el incremento de alumnado de 0 a 3 años la Con-
selleria ha reducido un 20% la cantidad con la que subvenciona
cada plaza escolar lo que supone proponer a las familias un incre-
mento de gasto de entre 30 a 60 euros mensuales según la edad
del alumno o alumna.
Reacción por parte del Ayuntamiento
Ante esta situación el Ayuntamiento de Picanya ha decidido dar
un paso adelante y además de presentar una enérgica protesta
ante la Conselleria de Educación, asumirá la parte que deja de
aportar la Generalitat Valenciana para garantizar que las familias
de Picanya puedan seguir disfrutando de este servicio público
fundamental a unos precios razonables.
Votación en el pleno
La decisión de presentar una protesta ante la Conselleria y asu-
mir el gasto trasladado a las familias fue tomada por el Pleno del
Ayuntamiento de Picanya con el voto en contra de los miembros
del Partido Popular que, no obstante, sí exigieron al Ayuntamien-
to de Picanya que se hiciera cargo del gasto provocado por la
reducción de la aportación de la Generalitat Valenciana.

Aprendre a ser
pares i mares
Les escoles de pares i mares pretenen reforçar i recuperar la con-
fiança del progenitors en la seua capacitat de dur a terme la seua
tasca i conéixer i entendre millor els seus fills i filles, així com des-
cobrir els beneficis de compartir lligams de col·laboració amb altres
pares i mares en la mateixa siutació.
Enguany ja s’han iniciat les acticitats d’aquestes “Escoles de pares
i mares” i el dia 25 de novembre en el CEIP Baladre es va parlar
sobre jocs infantils i el 26 de novembre al CEIP Ausiàs March la
resolució de conflictes de forma no violenta fou el motiu d’aquesta
primera trobada.

ES
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Escuela infantil “La Mandarina”

Escola de Pares i
Mares al CEIP Baladre

Hora del conte a la
Biblioteca
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Treball a l’aulari del Centre de Desenvolupament “Alqueria de Moret”

El novembre de 1992 l’Ajuntament de
Picanya publicava el número 1 del periò-
dic local De Casa en Casa. El periòdic va
nàixer amb quatre planes i en format
tabloide, quan els BIM de l’època tenien
un format de revista. Posteriorment, De
Casa en Casa evolucionà a vuit planes,
en millorà el disseny i després d’un
temps en el que es publicá en dues tin-
tes, passà a publicar-se en l’actual for-
mat a tot color.
En aquests dèsset anys el De Casa en
Casa ha complit amb l’objectiu fona-
mental amb què fou creat i que no és
un altre que retre comptes de la gestió
municipal davant la ciutadania.
Amb aquests 100 números publicats
el nostre periòdic local esdevé un autèntic
arxiu històric de l’evolució del poble, un arxiu que, gràcies a inter-
net, a partir d’ara estarà a l’abast de totes i tots.

Renovació del carnet de
manipulador de plaguicides
A Picanya hi ha actualment més de 100 agricultors
que tenen un carnet de Manipulador de Plaguicides
de nivell bàsic, obtingut a través dels cursos de
l’Agència de l’Agricultor, que per haver-hi transcorre-
gut 10 o més anys, el tenen caducat o està a punt
d’expirar la seua validesa.
Per això, s’ha programat un curs de renovació que
s’impartirà a l’Alqueria de Moret la pròxima primave-
ra, que permetrà en unes poques jornades i per les
vesprades, actualitzar els coneixements necessaris
per a la utilització segura de plaguicides d’ús agrari.

Es considera l’obligatorietat de tindre el carnet vigent
per a l’aplicació de plaguicides al camp o la jardineria
exterior, a més de l’avantatge que suposa fer el curs
a Picanya sense traslladar-se a cap altra localitat, es
recomana a tots els interessats, que facen la preins-
cripció el més prompte possible, per tal d’assegurar-
se una plaça.
Si es vol reservar una, cal aportar les dades perso-
nals (DNI, nom, adreça i núm. de telèfon) a l’Agència
de l’Agricultor presencialment, per telèfon o correu
electrònic: tel 96 129 54 00 , ada@picanya.org

Curs d’aparadorisme

Acte de solidaritat
amb les víctimes
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...I CONTINUA UN PAS PER DAVANT

• El nostre fou el primer periòdic
local publicat en format tabloide.

• Fou el primer periòdic local en
editar els seus primers 50
números en format CD Rom
interactiu.

• Fou el primer publicat
íntegrament en paper reciclat
(malauradament contiua sent un
del pocs en assumir aquest
compromís).

• Acaba d’aconseguir ser el primer
periòdic local en publicar íntegres
en internet totes les seues
edicions des del número 1 fins al
100 en format PDF.
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L’acord comarcal per a la crea-
ció d’ocupació, és un consorci
creat en 2001 on participen la
Mancomunitat de l’Horta Sud
(els vint ajuntaments que la
composen, també el de Pican-
ya), a més de les Associacions
comarcals d’empresaris (ACE i
Club de Gerents) i els sindicats
majoritaris CCOO i UGT. Els
seus objectius són el disseny,
promoció, gestió i avaluació de
programes per a la inserció
laboral, la creació d’ocupació i
el desenvolupament empresa-
rial a la comarca.
El Programa d’Inserció Laboral
es dirigeix a empreses i deso-
cupats amb l’objectiu d’ajustar
oferta-demanda en un moment

difícil d’estancament de la con-
tractació que ha expulsat del
mercat de treball persones
amb llarga trajectòria de treball
sols en oficis de la construcció i
afins: immobiliari, moble, fus-
ta, instal·lacions fontaneria, etc.
A picanya, participen en el pla
15 persones majors de 45
anys, que provenen dels sec-
tors d’activitat anomenats. Rea-
litzen l’aprenentatge de tècni-
ques actives de recerca d’ocu-
pació fent ús de les Noves Tec-
nologies de la Informació i la
Comunicació, com a mitjà per
aconseguir ofertes de treball i
situar-se mitjançant accions
d’orientació a un canvi d’un
perfil professional necessari

que els permeta accedir a un
nou lloc de treball, adequat a
les seues actuals necessitats i
a les característiques del mer-
cat de treball.
Les sessions que transcorren a
l’aulari del Centre de Desenvo-
lupament Local en sessions
setmanals, posen de manifest
les resistències i dificultats
reals per adaptar-se a altre lloc
de treball que requereix com-
petències no sempre adquiri-
des, les escasses oportunitats,
la necessitat de solució ràpida a
situacions sovint límits, i sem-
pre l’alta motivació de les per-
sones per ser actors d’un canvi
a millor de les seues condi-
cions de vida.

Tot el De Casa en
Casa en internet
El periòdic local de Picanya celebra els
100 números amb la publicació de tots
els exemplars al web municipal

Noves tecnologies per
a la recerca d’ocupació

Aparadors més atractius
L’Ajuntament de Picanya amb la col·laboració de
l’Associació Empresarial de Picanya (AEPI), ha
organizat un curs d’aparadorisme dirigit al co-
merç minorista. Aquest programa formatiu ha tin-
gut una durada de 24 hores presencials i 60 a
distància, i finalitzà el passat 2 de desembre.
Els 18 comerços participants, han aprés novedo-
ses tècniques de disseny d’aparadors i el seu
muntatge pràctic, així com a valorar la importàn-
cia que té la imatge comercial al punt de venda.
Importància que l’Ajuntament té molt present al
convocar el I CONCURS D’APARADORISME,
dintre de les accions de promoció i animació del
nostre comerç minorista
El dinamisme del comerç de Picanya contribueix
a què també la imatge del nostre poble siga
més acurada i més moderna. Poc a poc, com-
prar a Picanya es trobar tot un món sense anar
més lluny!

El pla comarcal d’inserció laboral tracta d’ajudar les
persones desocupades en la recerca de treball i o en
el necessari canvi de perfil professional

En memòria de les victimes,
alcem la nostra veu

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de Gènere,
eixa que els homes exerceixen sobre les dones i que enguany ja ha cos-
tat la vida a més de 50 dones al nostre país.
Una xacra social en què totes i tots tenim la nostra part de responsabili-
tat i que, entre totes i tots, hem d’ajudar a eradicar i en eixe sentit des
de l’Ajuntament de Picanya es van voler organitzar diferents actes que
incidiren en el record a les víctimes i, molt especialment, en la prevenció
d’agressions.
Diferents xerrades foren organitzades tant a l’EPA com a l’IES Enric
Valor per tal de conscienciar, especialment els joves, de la importància
de no permetre cap comportament violent, agressiu, dominant, controla-
dor... en les relacions entre homes i dones.
També, el mateix dia 25 una concentració a la porta de l’Ajuntament va
fer que un per un, representants de diferents col·lectius llegiren els
noms de les més de 50 víctimes d’enguany, uns noms, entre els que
malauradament, està el de la nostra veïna Carolina Planells. La seua
família i també Susana Pérez van voler estar presents a l’acte i rebre així,
el suport i el calor de tot el nostre poble.
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Reforma de la Fuente del Parc Europa

Reforma de los lavabos del CP Ausiàs March

Muro en “baixada del Ralenec”

Reparación de canales de
desagüe en el CEIP Baladre

Adecuación de bajos
para oficinas

Ejecución Pl. Corts Valencianes

Adecuación piscina pequeña del Polideportivo Vestuarios polideportivo

Ascensor en el Ayuntamiento

Construcción de pistas de padel

Mejora de alcantarillado de la C/ Taronja Nueva sala de la Piscina Coberta

Urbanización final Av. 9 de octubre Reforma de aceras Frontones Polideportivo Municipal
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Obras del Plan E Inversión del Gobierno de España en Picanya

y además:
• Plantaciones varias en el
núcleo urbano
• Adecuación y mejora de
espacios urbanos
• Reparación de firme
• Reparación de alcorques
• Climatización de
instalaciones...
Hasta una inversión total
de 1.800.000 euros.
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Torneig de petanca
al Parc de les Albízies
L’Associació de Petanca Parc les Albízies ha
celebrat el seu torneig d’hivern. A primera hora
del matí del 12 de desembre, comen-
çaren les partides a les pistes del
parc on habitualment juguen i
entrenen. Al llarg de tot el matí
es van desenvolupar les sis parti-
des de què constà aquest tor-
neig. Enguany, la participació va
ser de 20 jugadors, tots ells
membres de l’associació.
Aquest torneig ha servit als juga-
dors per a preparar la segona
edició del Campionat
Comarcal de Petanca,
que es disputarà
fins al pro-
per mes
de juny.
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Diferents instal·lacions esportives del nostre
municipi van acollir el passat 21 de novembre
l’Encontre d’Escoles Esportives Municipals. En
aquesta ocasió, van participar els alumnes de
les escoles esportives d’Alaquàs, Albal, Alcàs-
ser, Barri del Crist, Massanassa, Paiporta, Pican-
ya, Quart de Poblet, Torrent i Xirivella. Picanya,
amb 79 esportistes, va ser la segona població
que més participants aportà, darrere de Torrent.
En total, fins a 397 xiquets i xiquetes van partici-
par en les competicions d’atletisme, escacs,
futbol sala, gimnàstica rítmica, judo, patinatge i
tennis.

Nou èxit del concurs de
cant timbrat espanyol

Els dies 5 i 6 de desembre, s’ha celebrat una
nova edició del concurs de cant timbrat espanyol
Vil·la de Picanya, que organitza el club picanyer.
Com a les edicions anteriors, des del Club de
Cant Timbrat de Picanya, s’envien les invitacions
als millors criadors de canaris per tal que vinguen
a competir. Amb això s’aconsegueix mantindre
un alt nivell de competició i tindre any rere any
els millors criadors de canaris de tot l’Estat.
Els jutges, vinguts des de Santander i Sevilla, van
decidir donar el premi com a primer, segon i tercer
classificat a la modalitat per equips a Vicent Cervera,
Julián del Monte i Juan Antonio Olta, respectiva-
ment. A la modalitat individual, el primer i segon pre-
mi van ser per a Teodoro Martinez i el tercer per a
Vicent Roig. Com a novetat, enguany s’ha atorgat el
premi Vil·la de Picanya al millor canari, a aquell que
més puntuació ha aconseguit al concurs. Aquest tro-
feu ha estat per a Teodoro Martinez.
Els participants, vinguts des de ciutats com ara
Reus, Cáceres, Saragossa o Madrid, van portar
més de 400 canaris de competició.

El Picanya Bàsquet presentà més
de 200 jugadors i jugadores

El club ha aconseguit organitzar equips des de
prebenjamí fins a sènior en xics i xiques

El 20 de novembre el Pavelló Esportiu Municipal fou l’escenari on els
13 equips del Club Picanya Bàsquet foren presentats davant una afició
que va plenar per complet la grada d’aquesta instal·lació. Un per un els
més de 200 jugadors i jugadores que enguany integren el club van eixir
a la pista per a rebre l’aplaudiment i el suport de companys i aficionats.
Des de menuts i menudes fins a sèniors
Una temporada més el club picanyer ha aconseguit mantindre’s fidel al
seu compromís d’extendre la pràctica del bàsquet al màxim de perso-
nes possibles i en eixe sentit han estat 13 els equips organitzats des de
les edats de 6-7 anys fins a jugadors sèniors tant en categoria masculi-
na com femenina.
Competició també per a benjamins
La principal novetat d’enguany ha estat en la creació de dos equips ben-
jamins mixtes que participen en la competició dels Jocs Esportius de la
GV. En anys anteriors el club picanyer no havia competit en aquestes
edats (sols entrenaven) però les ganes i la qualitat de benjamins i benja-
mines ha animat els responsables del club a participar també en aques-
ta categoria.

L’esport més jove de la
comarca es reunix a Picanya
Vora 400 alumnes de les Escoles Esportives
Municipals participaren de l’EncontreES
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La penya madridista Eurodis
supera els dotze anys de vida

La penya madridista Eurodis de Picanya va ser creada fa més de
dotze anys per un grup d’amics per tal de seguir al seu equip per
tota Espanya i bona part de l’estranger. Amb el pas dels anys,
aquest grup ha crescut fins a arribar als 258 membres. Després
d’anys de viatges arreu del món seguint el Reial Madrid, aquesta
penya de Picanya ha aconseguit reclutar membres de països com
ara Canadà, Mèxic, Austràlia o el Japó.
Aquesta temporada, els membres d’Eurodis esperen organitzar
molts viatges per a animar i celebrar títols amb el seu equip. Des-
prés que els dos darrers anys l’equip no ha acabat de complir les
expectatives dels aficionats, el president de la penya Eurodis,
Manuel Mestre, ens comenta que la nova plantilla del Reial
Madrid ha fet retornar la il·lusió a l’afició. De fet, el Madrid està
ara mateix a la part alta de la lliga, lluitant pel primer lloc amb
l’etern rival.
Una vegada al mes es junten al voltant d’un centenar de mem-
bres de la penya i organitzen un viatge amb autobús per a assistir
a un partit del Reial Madrid. El grup per en els partits de competi-
ció europea és menys nombrós, encara que sempre aconseguei-
xen ajuntar-se uns quants per a viatjar i recórrer el continent
d’estadi en estadi. Segons Mestre, es tracta de compartir una afi-
ció entre amics, tot fugint de les posicions extremes que enterbo-
leixen l’espectacle del futbol. Ell sol dir que a la penya són “pro-
madridistes i anti-ningú”.

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:

Arriba l’hora de còrrer

Manuel Mestre amb la directiva infantil de la penya

La 17ena edició de la Quarta i
Mitja Marató Picanya-Paiporta
se celebrarà el 20 de desem-
bre. En aquesta ocasió, l’orga-
nització recau sobre el Club
d’Atletisme Paiporta, el qual
comptarà amb la col·laboració
del Club d’Atletisme Camesllar-
gues de Picanya. L’eixida en-
guany estarà prop de l’Institut
la Sènia de Paiporta.

Les policies locals de Paiporta i
de Picanya vetlaran per la segu-
retat de la prova. En aquesta
tasca comptaran amb la col·la-
boració dels membres de Pro-
tecció Civil i els voluntaris espor-
tius de Picanya, desplegats al
llarg de tot el recorregut.
Per a l’edició d’enguany s’es-
pera una participació al voltant
de 2.000 atletes entre la quar-

ta i la mitja. Al llarg dels anys,
la Quarta i Mitja Marató Pican-
ya-Paiporta ha guanyat en
popularitat entre els aficionats
a l’atletisme, ja que pel seu
recorregut i per la data de cele-
bració, és ideal per a aquells i
aquelles que preparen la Mara-
tó de València. De fet, any rere
any augmenta el nombre de
participants.

Reportatge disponible a:

Tenis

Futbol sala

Patinatge

Al llarg de tot el matí, a les diferents ins-
tal·lacions on es desenvoluparen les competi-
cions, va regnar un ambient d’esportivitat, tot
seguint la filosofia que des de fa més de 15 anys
impregna el treball de les Escoles Esportives
Municipals: fomentar la convivència entre els
més menuts mitjançant la pràctica de l’esport.

Quadre de participació

www.picanyabasquet.net

Alaquàs 69
Torrent 95
Picanya 79
Albal 11
Alcàsser 8

Barri del Crist 15
Xirivella 39
Quart 25
Paiporta 31
Massanassa 25
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