DE CASA EN CASA

DECASAENCASA91:00DECASAENCASA

14/2/08

12:27

Página 1

P E R I Ò D I C L O C A L D E P I C A N YA - I I È P O C A , A N Y X V I , N Ú M . 9 1 , G E N E R ‘ 0 8
www.ajuntament.picanya.org/decasaencasa

Foto: MJ Sanmartín

El col·lectiu de les persones
majors és un dels que més
atencions requereix. D’una banda,
algunes d’aquestes persones, bé
per la seua avançada edat, bé per
malalties, necessiten de l’ajuda
dels demés per tal de poder
desenvolupar amb normalitat la
seua vida. D’altra, són un grup
molt heterogeni i amb grans
inquietuds, cosa que fa necessari

A punt d’entrar a veure l’exposició “Sorolla,
visión de España” en una visita organitzada
per l’Ajuntament dins de la programació permanent d’activitats per a Persones Majors

oferir-los una àmplia varietat
d’activitats adaptades als seus
físiques. Com a contrapartida,
aquestes persones tenen molt a
oferir als demés. Són un exemple
de ganes de viure i una font
inesgotable de saviesa, perquè la
seua experiència és un grau.

Les Persones Majors són un
actiu per al nostre poble
L’atenció social i les ofertes d’oci han millorat la
qualitat de vida dels nostres majors

Desde l’arribada de la democràcia
institucions públiques sempre han
tractat d’oferir assistència a les
persones majors.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Picanya sempre s’ha
buscat que els majors que necessiten ajuda tinguen l’oportunitat
de rebre-la al seu domicili, evitant
així la sensació de desarrelament i
mantenint els llaços familiars.
Més serveis
Des del Departament de Serveis
Socials de Picanya s’ofereixen
diferents programes d’atenció,
com el Servei d’ajuda domiciliàFormació en noves tecnologies per a majors
ria per als majors que requereixen
ajuda per a desenvolupar activitats
bàsiques de la seua vida diària. accedir a altres recursos socials manualitats, pintura, cuina, etc,
Açò es complementa amb el Ser- especialitzats (Centres de Dia, perquè desenvolupen noves habilivei de teleassistència, que con- centres residencials, ajudes per al tats per al seu temps d’oci. També
sisteix en un dispositiu electrònic desenvolupament personal, targe- s’organitzen visites a museus i
d’alarma que es porta com un ta cultural, prestacions no contri- exposicions, al teatre i es realitzen
medalló i que permet
butives de jubilació, projeccions de pel·lícules específidemanar ajuda als serqualificacions de mi- cament triades per a ells. També
Diferents
veis especialitzats en
nusvalia, targeta de se’ls ofereixen col·loquis i xarrades
programes
cas d’emergència. Retransport interurbà, sobre temes que els puguen
centment s’ha creat el
etc.).
interssar.
municipals
Servei Local d’AtenMés activitats
Tot açò es complementa amb els
busquen
ció a la Dependència
Les persones ma- diferents programes de vacanper a l’aplicació de serjors són un col·lectiu ces socials i termalisme en les
mantindre
veis i recursos que
amb grans inquie- seues respectives convocatòries
actius i
arreplega la pròpia llei.
tuds i ganes de fer anuals.
A més a més, pròxi- participatius els coses. I per això, Pel que fa a l’oferta esportiva, des
mament s’adjudicaran
des de la rehabilita- de fa alguns anys s’han posat a
les 31 cases adapta- nostres majors ció del Centre de l’abast de les persones majors de
des per a persones
Persones Majors Picanya tot un seguit d’activitats
majors, per tal que puguen conti- de Picanya s’ha ampliat l’oferta esportives adaptades a les
nuar amb la seua vida indepen- d’activitats d’oci i temps lliure. seues capacitats físiques i a les
dent en un entorn més còmode i Amb l’objectiu de potenciar la ves- seues necessitats: gimnàstica de
segur.
sant creativa i cultural de les per- manteniment i correctora, parcs
També es realitzaran les gestions i sones majors. Així, durant tot l’any per a majors, caminades organitzatràmits oportuns perquè puguen s’ofereixen diferents tallers de des per zones naturals, etc. Amb

l’obertura de la Piscina Coberta,
els nostres majors tenen al seu
abast, ben a prop de casa, tots els
beneficis terapèutics i de relax de
l’aigua, tal i com es pot gaudir a un
balneari.
Amb el pas del temps ha canviat
la percepció entre els majors
d’allò que és l’activitat física i hui
dia no és estrany veure als parcs i
zones d’esplai del poble grups
d’homes i dones practicant algun
tipus d’esport o, simplement,
caminant. Perquè la pràctica de
l’esport entre les persones majors
no només té beneficis físics per a
ells. També evita que es tanquen
a casa i els fa relacionar-se amb la
resta de les persones.
Tota aquesta oferta social, esportiva, cultural i d’oci té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
les persones majors de Picanya.
Oferir-los alternatives per a ocupar
el seu temps lliure per tal que es

mantinguen actius. Açò té, a més
a més, un efecte que beneficia a
tots els veïns.
Més actius
Les persones majors de Picanya
són un col·lectiu molt actiu, que
als darrers anys ha ocupat el seu
lloc a la vida pública i social del
poble. Així, els nostres majors hi
participen activament al moviment associatiu del poble. La
seua col·laboració al voluntariat
esportiu, per exemple, és fonamental per a la realització de proves esportives tan importants
com ara la Quarta i Mitja o el
Recre-cross de la Dona. Fins i tot
participen en el Consell per la Solidaritat, assistint a les seues reunions i col·laborant amb el Rastre
Solidari. I és que els nostres
majors tenen molt a oferir a la resta dels picanyers.
G. Serrano
Foto: MJ Sanmartín

interessos i a les seues capacitats

Taller d’entrenament de la memòria al Centre de Persones Majors
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Mirant Picanya

Una pedra
del passat

Foto: A. Manrique

Fa alguns mesos un agricultor feu
una curiosa troballa: una pedra
d’un tamany més que considerable
i, a més, una pedra treballada, llaurada, que sens dubte havia format
part d’una construcció antiga. Des
de l’Ajuntament es consultà a diferents historiadors que fins i tot es
desplaçaren al camp per a certificar
que la pedra ens arribava des del
passat, des d’un passat llunyà que
a hores d’ara no podem determinar
però no res ens impedeix deixar
volar la imaginació... Formaria part
d’una vila romana? Seria part d’una
alqueria de l’època àrab? Com
haurà arribat al camp? On estarà la
resta de l’edifici? De moment la
pedra descansa ja en els jardins
junt al Centre de formació i des
d’allà ens desafia a descobrir els
sues secrets.
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El pasado mes de diciembre el pleno del Ayuntamiento de Picanya
aprobó por unanimidad una importante propuesta urbanística que
afecta a la zona sur de nuestro municipio, concretamente, el espacio situado entre las vías del metro y el comienzo de la zona de
huerta protegida.
Este nuevo plan de crecimiento se fundamenta en unas líneas de
actuación claras que mantienen el planteamiento actual pero dando
respuesta a los nuevos desafíos que plantea la nueva situación
social en la que nos encontramos.
Crecimiento tranquilo
El primer punto, fundamental, es el hecho de mantener para los
próximos 20 años un crecimiento similar al experimentado en las
últimas décadas. El nuevo plan prevee estar por debajo de los
15.000 habitantes en esos 20 años. La idea es garantizar la calidad
de vida por encima del “crecer por crecer” que vemos en muchos
casos cercanos. Los actuales niveles de servicios públicos que recibe la ciudadanía (educación, servicios sociales, zonas verdes, cultura, deportes...) deben mantenerse e incluso, ampliarse en la medidad posible y esto sólo es posible si el crecimiento se realiza de forma pausada de tal manera que en la medida que crezca la población
lo puedan hacer colegios, servicios sanitarios, jardines, equipamientos culturales...
Vivienda accesible
La nueva propuesta urbanística incide especialmente sobre una problemática que no existía en los años 80 cuando se diseñó el PGOU
anterior. En pocos años asistimos a un lamentable proceso a nivel
nacional en el que la vivienda pasó a convertirse en objeto de inversión y especulación con un incremento exponencial en el precio de
los inmuebles y sólo en los últimos años parece haberse contenido
moderadamente esta tendencia. Con la actual propuesta el 35% de
las viviendas que se construyan deberán ser de protección oficial
(un 5% más de las que marca la ley), con lo que está previsto que
se pongan en el mercado alrededor de 1.000 viviendas de este tipo
que, además, estarán destinadas de forma preferente a las personas residentes en nuestro municipio. De esta manera se podrá dar
respuesta a las necesidades de determinados colectivos, por ejemplo el de los jóvenes en busca de su primera vivienda, para los que
el acceso al mercado inmobiliario actual resulta extraordinariamente
dificultoso.
Densidad de población
Esta adecuación del Plan General pretende dar respuesta a los nuevos problemas y también mantener las virtudes del anterior proyecto. En ese sentido se continúa apostando por conservar una baja
densidad de población huyendo de las calles estrechas entre
“torres” de incontables alturas. Se apuesta por las viviendas plurifamiliares que permiten combinar la calidad de vida con el aprovechamiento del suelo.
Soterramiento de vías
Además y como valor añadido y de obligado cumplimiento, este nuevo desarrollo urbano viene necesariamente condicionado por lo que
sin duda, será una gran mejora para nuestro municipio: el soterramiento de las vías de metro. Crecer más allá de las vías sin modificar
su actual trazado supondría dividir el municipio y condenar a su población actual y futura a convivir con serios problemas (ruidos, dificulades de tráfico, peligro de atropellos...) que ya no tendrían solución.
Medio ambiente
Finalmente, pero no menos importante, una nueva mejora que plantea este proyecto es, de acuerdo con los nuevos desafíos a nivel
planetario, la preocupación medioambiental. El nuevo desarrollo
aborda temas como las energías renovables, nuevos materiales en
calles y viviendas que permitan optimizar el uso de energía, agua,
etc... También plantea líneas de actuación tales como el apoyo al
transporte sostenible (carril-bici, recorridos peatonales...), la construcción con criterios bio-climáticos, el riego por goteo y la plantación de especies con bajo consumo de agua en las zonas verdes...
Crecimiento racional
Picanya se encuentra pues ante una nueva etapa en su evolución
como municipio. En su camino de crecer de forma ordenada,
moderada y preocupada, velando, como en los últimos años por ser
un pueblo para las personas que ofrezca las máximas oportunidades a toda su ciudadanía.
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Documentació
La sol·licitud de l’ajuda caldrà que vaja
acompanyada de la següent documentació:
1.- Original o fotocòpia degudament
compulsada, d’una declaració jurada en
la qual consten els següents extrems:
- No ser propietari de cap habitatge
- No tindre parentesc amb l’arrendatari.
- Estar ocupant com a primer habitatge,
aquell per al qual se sol·licita subvenció.
2.- Fotocòpia del D.N.I. o passaport.
3.- Certificat d’empadronament.
4.- Certificat de Convivència.
5.- Justificants dels ingressos.
6.- Contracte del lloguer.
7.- Dades bancàries.
8.- Certificat de béns.
9.- Càrregues familiars.
10.- Les sol·licituds i la documentació
es presentaran al Centre d’Informació i
Gestió de l’Ajuntament de Picanya, de
dilluns a divendres de 9.00 a 21.00
hores i dissabtes fins a les 19.30h durant l’any 2008.
11.- Si la documentació presentada té
algun defecte solucionable, es requerirà a les persones interessades que
en el termini, improrrogable, de 10
dies, solucionen els defectes advertits. En el seu defecte, s’entendrà per
desistida la seua petició i s’arxivarà
sense més tràmit.
La informació completa i detallada
podeu trobar-la al web municipal:

En el camino del
crecimiento racional

Picanya utilitza paper

Per seté any consecutiu l’Ajuntament
de Picanya llança una convocatòria
d’ajudes per al lloguer d’habitatge per
a joves.
Les persones destinatàries d’aquestes ajudes seran els joves d’edat
compresa entre els 18 i els 35 anys
amb uns ingresos que no superen els
11.000 euros anuals en cas de joves
a títol individual i els 15.000 euros en
cas de convivència. A més, caldrà
estar empadronat/da a Picanya com a
mínim 2 anys i no ser propietari de
cap habitatge ni família de la persona
arrendadora. No podran optar a
aquestes ajudes els joves que ja
n’hagen gaudit en anteriors convocatòries. En el cas de parelles
hauran de ser els dos els que reuneixquen els requisits.
Descripció de l’ajut econòmic
El pagament de les ajudes es
realitzarà en un pagament
únic de 1.200 euros a la
presentació del contracte
del lloguer que haurà de
ser vigent i d’una durada
mínima d’un any.
Criteris d’ajudicació
En cas que el nombre de
sol·licituds que compleixquen els requisits, sobrepasse la quantitat econòmica destinada a aquest programa, es prioritzarà amb el criteri de
rigorós ordre d’entrada fins exhaurir el
pressupost de 6.000 euros.

Foto: A. Manrique

JOVES

Ajudes al lloguer d’habitatges
per a joves

EDITORIAL
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Els Dies de les Dones 2008
Al voltant del 8 de març tot un seguit d’activitats
busquen que la nostra societat continue endavant
pel camí de la igualtat REAL entre dones i homes

Celebrem aquest 8 de març en
un context on les reivindicacions de les dones al llarg dels
anys per l’emancipació i la
igualtat s’han vist plasmades
en la Llei de Igualtat, que reconeix la igualtat com un dret
fonamental i que comença a
recórrer transversalment tota
l’activitat de la societat i singularment en la esfera política,
civil, laboral, econòmica, social
i cultural, per tal d’arribar a una
societat més democràtica, més
justa i més solidària.
Aquesta Llei de Igualtat impulsa mesures per aconseguir

la igualtat d’oportunitats a
tots els àmbits i recull nous
drets, ara com: el subsidi de
maternitat per a totes les
dones i el permís de paternitat amb l’objectiu de compartir la cura de les persones
entre homes i dones; en les
llistes electorals cap sexe
estarà representant per
damunt del 60% ni per baix
del 40%, el foment de mesures de igualtat en totes les
empreses relacionades en la
selecció, formació, promoció,
salut, i representació dels treballadors i de les treballado-

FESTES

DONES
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Carnestoltes

El passat 5 de febrer, els xiquest i xiquetes de Picanya van participer
a les carnestoltes escolars. Els menuts, amb tota la seua il·lusió i les
seues millors disfresses, van eixir de les seues respectives escoles:
el Col·legi Ausiàs March, l’escola infantil El Cuquet i el Col·legi Baladre, seguits ben a prop pels seus pares, els quals no van deixar
parar un moment les càmeres de fotos i vídeo.
La música de les xarangues va animar la cercavila en tot moment.

res, així com l’equiparació
salarial efectiva i altres mesures efectives per afavorir la
coeducació en l’ensenyament, propiciant una educació
que no perpetue els estereotips sexistes.
Però també volem fer visible
aquest 8 de març el desig i la
necessitat de continuar avançant perquè les lleis, una
vegada aprovades, cal que
s’apliquen en tots els seus
aspectes, es a dir passar del
reconeixement legal al reconeixement pràctic i això es
feina de totes i tots.

PROGRAMA
Dimarts 19 de febrer
• Projecció de la pel·lícula
“Memorias de una guerrillera”
de Pau Vergara
IES Enric Valor - 19.00h
X Premis Tirant de l’audiovisual
valencià
Dimecres 20 de febrer
• Xerrades:
Prevenció de l’agressió sexual
en adolescents.
A càrrec de CAVAS i organitzat
per l’IES Enric Valor
Centre Cultural, 10.00 i 12.00h

Dilluns 3 de març
• La companyia “Gente colgada”
ens ofereix “Tango Volado”
Encontres i desencontres,
amors de tango. Milonga i mort
de l’àngel. El bandoneón és un
trapeci, el tango es balla en
l’aire. Duet de trapeci.
1r passe
Pl. País Valencià - 13.30h
(adreçat a l’alumnat de l’IES)
2n passe
Pl. País Valencià - 17.30h
Tot i coincidint amb la presentació de les activitats
d’Els dies de les dones 2008.
• Jocs de taula per l’associciació
de mestresses de casa Tyrius
Centre de Persones Majors 18.00h

• Projecció de la pel·lícula
“Memorias de una guerrillera”
de Pau Vergara
Casa de la Cultura - 15.00h
X Premis Tirant de l’audiovisual
valencià

Dimarts 4 de març
• Visita cultural i dinar de
l’associació de mestresses de
casa Tyrius.

Dimecres 5 de març
• Tertúlia
“Gaudim de les lletres”
amb la presència de les escriptores Susana Fortes i Maria Garcia Lliberós
Conduirà l’acte
Carmen Amoraga
En acabar aquest acte
es lliurarà el detall commemoratiu d’Els dies de les
dones 2008
Centre de Persones Majors 17.30h

Dijous 6 de març
• Xerrada col·loqui
“Dones i il·lustració” per d’Arqueo
Organitzat pel Centre de Formació
de Persones Adultes
Casa de la Cultura - 15.00h
Divendres 7 de març
• 18é Recreo-Cross de la Dona
per l’associació de mestresses
de casa Tyrius
Pl. País Valencià - 17.00h
Recollida de dorsals:
Dies 3 i 4 de març
(17.00 a 19.00h a la seu de
l’associació)
Dies 5 i 6 de març a
l’Ajuntament.
NOTA: no es repartiran dorsals
el dia de la prova.
Dimecres 12 de març
• Projecció de la pel·lícula
“Mataharis”d’Itziar Bollaín

Carmen, Inés i Eva són detectius privats però sense barrets
ni pistoles. Elles van al mercat,
canvien volquers i tracten de
mantindre una parella. Mentre
treballen i desvetllen secrets
aliens, les tres descobriran que
hi ha mentides pròpies que no
han sabut veure i veritats que és
millor no conèixer.
A continuació tertúlia-debat
amb Aurea Ortiz, professora
de cinema al departament
d’història de l’art de la Universitat de València.
Dijous 13 de març
• Ciberencontre
d’associacions de dones
- Intercanvi d’opinions i activitats en directe
- Ús d’internet, càmera web i
correu electrònic
15 places per ordre d’inscripció
Desenvolupament local “Alqueria de Moret”
- 17.30 a 19.30h
Inscripcions: del 3 al 7 de març
a l’Ajuntament.

Reportatge disponible a:

Sant Antoni
El diumenge 13 de gener tingué lloc una altra de les celebracions
que plenen de participants el carrer Ample: la benedicció dels animals. Per unes hores la nostra tradició rural i agrícola guanyà la
partida als cotxes i centenars de persones van gaudir amb el pas
dels cavalls, carros, rucs, gossos, porcs...

Reportatge disponible a:
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Trapecis,
heretges i
palmes

Quin és el millor llibre
que has llegit al 2007?
Durant el mes de maig tindrà lloc la 1a
setmana literaria amb tot un seguit
d’actes al voltant dels llibres

La programació teatral
de primavera arriba amb
ofertes ben variades

La programació de teatre per
als propers mesos de març i
abril comença amb un espectacle sorprenent. El dilluns 3 de
març, la companyia Gente Colgada, presenta a la Plaça del
País Valencià, Tango volado, un
espectacle que combina la dansa amb les acrobàcies aèries.
La música acompanya els ballarins, els quals pengen de cordes i trapezis per a contar a
l’espectador una història apassionada i una mica tràgica, com
un tango. Aquest espectacle
es podrà veure en dues sessions, una pel matí, a les 13
hores i una altra per la vesprada, a les 17,30.
Després del parèntesi de les
Falles i la Setmana Santa, el 4
d’abril torna el teatre al Centre
Cultural. L’actor Xavi Castillo,
porta a Picanya el seu darrer
espectacle de monòlegs, Con la
iglesia hemos topao, l’heretge

de Xàtiva i
altres històries. En
aquesta ocasió,
Castillo ha construït un nou espectacle al voltant
de l’església catòlica, l’actualitat i a
Tango
partir d’episodis
volado
de censura que ell
mateix ha viscut a
alguns pobles de la
Comunitat Valenciana.
Finalment, divendres 18 d’abril,
el Ballet Español Fusion presenta el seu segon espectacle,
Efektos. Aquesta és una proposta que combina el ball amb
la música i la percussió en directe. Set escenes, sense transicions, set ritmes diferents,
que van des de la batucada a la
saeta passant pel tango. Tot
fusionat amb el flamenc i el
ball espanyol.

L’Aplec de Dansa
s’acosta al quart
de segle

L’Ajuntament de Picanya ha decidit l’organització d’una setmana plena d’activitats al voltant de la literatura, on entre d’altres propostes
programades, està la possibilitat de premiar
l’autora o l’autor, i obra, que tu decideixques d’entre els que més t’hagen agradat
els darrers mesos.
Per a fer-ho possible s’obrirà un procediment pel qual es votarà per mitjà de la plana
web municipal i també a les bústies que trobaràs en diferents edificis públics del poble com
ara: l’Ajuntament, la Biblioteca, la Casa de
Cultura, els col·legis, l’Institut, l’Alqueria
Moret, instal·lacions esportives...
Podran votar les persones que vulguen,
sense límit d’edat. El termini per a votar
finalitzarà el 15 d’abril.
Dins de la programació de la Setmana
Literària, contemplem encontres amb escriptors
i escriptores, recital de poesia, tallers de creació literària, contacontes, exposicions,
cine i teatre relacionat amb la literatura.
També lliurarem el premi a la millor
novel·la llegida l’any 2007. Per això
t’animem a que votes i així poder lliurar el
premi al seu autor o autora.

El 16 de febrer es celebra el
tradicional Aplec de Dansà,
organitzat pels grups de danses Realenc i Carrasca, que
compten amb la col·laboració
de la Rondalla Faitanar i
l’escola municipal de danses.
Enguany es celebra la 24a
edició d’aquest espectacle de
folclore tradicional.
Abans del començament de
l’aplec, es podran degustar
dolços i mistela la calor de les
fogueres a la Plaça del País
Valencià. Després, tots els
grups de danses que hi participen recorreran el carrer Sant
Josep en direcció cap a la
plaça. Una vegada tots arriben
de nou, es ballarà el fandango
de la germanor.
Reportatge disponible a:

www.ajuntament.picanya.org

El bo i el millor
de l’audiovisual
valencià

Masclets

Blanca Marsillach

Ibaandando

Arranquen les
Falles 2008

Trobada amb
Blanca Marsillach

Avantguarda
cultural

Les comissions falleres de Picanya ja
comencen el compte enrere per als dies
més intensos de la festa. Com sempre, la
Crida marca l’inici del calendari d’actes
fallers. I per a mostrar a tot el poble el
millor i més representatiu de les falles, del
28 de febrer al 7 de març es podrà visitar
l’exposició del ninot a la Sala Municipal
d’Exposicions. Un altre dels actes més
populars dels organitzats per la Junta
Local Fallera és la Cavalcada del Ninot,
que recorrerà alguns dels principals
carrers de Picanya portant la sàtira i el bon
humor de les Falles a tots els veïns.

Tot i coincidint amb la representació de “El
Reino de la Tierra” al Centre Cultural la
coneguda actriu Blanca Marsillach va
acceptar la invitació per a compartir una
estona amb l’alumnat de teatre de l’IES
Enric Valor i l’Escola d’Adults. Durant quasi
una hora l’actriu contestà les preguntes
que, al voltant del món de l’escena, li feren
els i les alumnes. Blanca, en tot moment
somrient i accessible, va parlar de son pare
(el gran Adolfo Marsillach), de la vocació,
del treball al teatre, de les dificultats sempre permanents d’aquest món, de les satisfaccions...

El passat divendres 1 de febrer es va inaugurar a la Sala d’Exposicions de Picanya la mostra de l’equip Silggra, format per Silvia Ramos
i Silvia Gimeno, guanyadores del TotArt 07 en
la seua modalitat individual.
Amb motiu de la inauguració de l’exposició, el
grup Iba andando, va oferir un concert acústic. Aquesta és una de les bandes de indie
pop valencianes que més està destacant als
darrers mesos. La seua versió de la cançò
Into your arms de Lemonheads ha estat triada per a formar part d’un recopilatori internacional de tribut a la mítica Reportatge disponible a:
banda de Boston.

Com ja va ocórrer l’any passat,
Picanya serà subseu de la 10a
edició dels Premis Tirant de
l’Audiovisual Valencià. El Premis
Tirant són l’aparador més important de la producció audiovisual
valenciana. Hi participen pràcticament tots els professionals i
empreses del sector.
A Picanya, entre el 19 de febrer
i l’1 de març es projectaran algunes de les propostes més interessants de la secció oficial
d’enguany. Com per exemple,
Memorias de una guerrillera, de
Pau Vergara, que reconstrueix la
vida de la guerrillera Remedios
Montero, de malnom Cèlia.
Aquesta pel·lícula combina documental i recreació dramatitzada, i ha estat rodada a escenaris
naturals de la Serra Calderona,
la Presó Model de València i la
ciutat de Praga, a la República
Txeca, on fugí Cèlia i es casà
amb el líder guerriller antifranquista Florián Garcia. També es
projectarà la pel·lícula Rumors,
d’Oscar Aibar, que compta la
història de dos periodistes aturats que decideixen crear una
empresa de rumors per a eixir
endavant. Finalment, podrem
veure La Torre de Babel, de Giovanna Ribes, que conta com un
grup d’immigrants es refugien a
un edifici en obres. Són de diferents països, però tots tenen en
comú que són al carrer, que no
són acceptats per la resta de la
gent i que tenen por.
A més a més, es projectarà una
selecció dels millors curtmetratges que hi participen a la secció
Tirant d’Animació.

DECASAENCASA91:00DECASAENCASA

14/2/08

12:28

Página 5

5

GOSSOS

MENUTS

DE CASA EN CASA NúM. 91 - GENER ‘08

És perfectament compatible la tinença
d’animals amb la responsabilitat cívica.
La corretja i la bossa per als excrements
són obligatoris

La responsabilitat
de tindre un gos

Cursos de seguretat
vial per a escolars
La Policia Local explica normes bàsiques
de trànsit a l’alumnat de primària
Durant els darrers mesos la Policia Local està portant endavant
una sèrie de xerrades adreçades
a l’alumnat de primària de les
escoles públiques del nostre
municipi. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que ha comptat amb el
suport i la col·laboració de les
dues escoles, és aconseguir que
l’alumnat tinga uns coneixements
mínims sobre la normativa de circulació per a que quan ixquen al
carrer (en peu, en bici, en patí...)

disposen de la capacitat d’interpretat, tot i que siga d’una forma
bàsica, els senyals, els tipus de
via, etc. i d’aquesta manera
puguen circular de forma més
segura.
Tallers actius
Les xerrades són impartides pel
cap de la Policia Local, Eduardo
Ábalos, i es desenvolupen amb
una primera part d’explicació teòrica amb preguntes a l’alumnat i
de l’alumnat una segona part, en

L’AXCP estigué present
a la Festa dels Reis

la qual s’organitza un joc de preguntes i respostes i on l’alumnat
forma dos equips i competixen
per tal de messurar el seu nivell
de coneixement de les normes
de circulació i la seua aplicació
pràctica en el dia a dia als nostres
carrers.
Aquests tallers també permeten
una aproximació dels menuts al
treball de la policia local i establir
llaços de confiança ben importants.

Aprén a esquiar,
anterior edició

60 euros en regals per als S’ajorna el viatge a la neu
més menuts i menudes
per a oferir més places
L’Ajuntament i l’Associació del Xicotet Comerç col·laboren de nou

S’han rebut més d’un
centenar de sol·licituds

Si des de l’any 92 els nadons dels nostre
municipi ja rebien un taulell i un arbre al seu
nom com a regal de benvinguda, des d’enguany l’acord entre l’Ajuntament i l’Associació
del Xicotet Comerç del nostre poble ha permés que tots els menuts i menudes nascuts al
nostre municipi puguen rebre un xec anomenat “regalia” que permetrà als seus pares i
mares comprar productes per un valor de 60
euros a distribuir de la manera que els vinga
de gust entre els nombrosos comerços adherits a la campanya i que podran ser fàcilment
identificats per una enganxina a la porta de
l’establiment.
Apostar pel comerç local
Aquesta nova campanya se suma a altres iniciatives resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament i l’associació com ara els llums de nadal
o la presència en la festa dels Reis Mags i que
tracten de fomentar el comerç local com a
garantia d’uns carrers vius i compartits.

L’alt nombre d’inscripcions, més d’un centenar,
a la campanya Aprén a Esquiar, ha fet necessari
un xicotet ajornament del viatge. En un primer
moment, estava previst que el viatge a Boí Taüll,
estació d’esquí del Pirineu lleidatà es realitzara
entre els dies 27 i 31 de gener. Però la gran
demanda que ha tingut enguany aquesta iniciativa feia impossible allotjar a tots els xiquets en
eixes dates. Per això, es va decidir canviar la
data del viatge, per tal de poder oferir més places. I ara sí, del 17 al 21 de febrer, més de cent
xiquets i xiquetes de 5é i 6é de Primària de les
escoles de Picanya van a passar uns dies a la
neu. Per a molts d’ells, aquesta serà la seua primera experiència amb la neu i els esports
d’hivern. A més a més, per a la majoria serà la
primera vegada que passen uns dies allunyats
dels seus pares. Per això, aquesta activitat no és
només una oportunitat d’entrar en contacte amb
un esport com l’esquí, és una ocasió per a
aprendre a conviure amb els demés.

Dia a dia, a la societat actual creix el nombre de persones propietàries de gossos. De totes i tots són ben coneguts els efectes
possitius i l’especial vinculació que s’estableix entre propietaris i
animals, i també malauradament, són ben destacables els efectes
negatius que sobre la resta de la població pot tindre una tenència
irresponsable d’aquests animals. De fet, és constatable que malgrat l’augment de propietaris “responsables” el nombre de propietaris “irresponsables” també va en progressió. El resultat
podem comprovar-ho a voreres, places, jardins... Els excrements
són abandonats sense la més mínima preocupació. La normativa
municipal en aquest sentit és absolutament clara: està terminantment prohibit la defecació d’animals domèstics a la via pública i a
qualsevol espai públic i la responsabilitat per l’abandonament dels
excrements, siga on siga, correspon als propietaris. Els excrements de gossos suposen una incomoditat més que considerable
i també un perill per a la salut de les persones i per tant
no és accpetable que s’abandonen a la via pública
sota cap excusa.
Sancions
Tot i entenent que el període informatiu
està més que superat i a hores d’ara qui
deixa els excrements del seu gos a la
via pública és absolutament coneixedor de l’incivisme del seu acte, a partir d’ara la Policia Local de Picanya
obrirà expedients sacionadors a
aquelles persones que continuen
amb aquests tipus de pràctiques.

INTEGRACIÓ

El cap de la policia local amb
l’alumnat del CP Baladre

Acte de signatura del conveni al Saló
de Sessions de l’Ajuntament

L’Ajuntament signa un conveni
per a la mediació intercultural
Dos tècnis treballaran al nostre poble
gràcies a aquest acord
El passat divendres 1 de febrer l’Ajuntament de Picanya i la
Federació de Dones Progressistes van signar un conveni per
al desenvolupament al nostre municipi del programa de
mediadors culturals que aquesta ONG porta endavant amb el
finançament de La Caixa. L’actual realitat de la nostra societat
demanda que les administracions públiques intervinguen per
a garantir la consolidació personal, familiar, laboral i social de
les persones inmigrants i facilitar la seua integració plena.
Aquesta és la tasca que fins a octubre de 2009, data de finalització del conveni, portaran endavant els dos mediadors interculturals assignats al nostre poble.
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EMPLEO

Picanya se acerca
al pleno empleo
La tasa de desempleo en nuestra
comarca se sitúa en el 6’62%.
En Picanya la cifra es del 4’9%

La última información disponible sobre la situación del paro
en diferentes localidades nos
muestra cómo Picanya ha conseguido franquear la barrera
del 5% de desempleo, ubicándose actualmente esa tasa en
un 4,9%.
Para las políticas de empleo del
municipio cada persona cuenta.
Por ello, se realizan actuaciones
integrales y personalizadas que
contemplan las diferentes variables por las cuales la persona
se inserta en el mercado de tra-

yándolos para que sus empresas se desarrollen y consoliden,
creando sinergias positivas que
favorecen al conjunto de la
población.
El entorno
Comparando con otros municipios de la comarca de l´Horta
Sud, podemos observar que
Picanya, junto con Alcàsser y
Lugar Nuevo de la Corona, se
encuentran en la mejor posición respecto del empleo. Y, en
el caso de nuestro municipio,
puede observarse una reduc-

El trabajo del Centro
de Desarrollo Local
“Alqueria de Moret”
Acciones dirigidas a
las personas desocupadas
• Orientación en la búsqueda
de empleo
• Club de Ocupación: espacio
de consulta de prensa con
ofertas, con tablones con
ofertas de trabajo y con información sobre cursos, solicitudes de empleo para multitud de empresas.
• Formación ocupacional en
colaboración con el SERVEF
• Cursos de alfabetización
informática
• Acceso libre a internet
• Participación en acciones de
orientación para la ocupación
y la autoocupación (OPEA)

Acciones dirigidas
al empresariado

Curs de formació ocupacional a l’Alqueria de Moret
bajo. En los casos con mayores
dificultades, se diseñan estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas, sea a través de una orientación específica (que le permita situarse en
mejores condiciones frente a la
búsqueda de empleo), o a través de una formación complementaria, que le permita a la
persona adecuar sus competencias a la demanda laboral.
Paralelamente, se desarrollan
actuaciones dirigidas hacia el
empresariado, fomentando la
contratación de personas residentes en el municipio, y apo-

ción de su tasa de paro, desde
un 5,33% en el 2006, a un
4,90% en el 2007.
Como se ha dicho, fruto del trabajo realizado en acciones de
formación, orientación y asesoramiento, desde la Agencia de
Desarrollo Local, mediando
entre el mundo del trabajo y el
empresarial, poco a poco, se ha
hecho posible que el derecho al
trabajo sea una realidad.
Frente a estos alentadores indicadores cuantitativos, solo
podemos decir que estamos en
un buen camino, que hay que
profundizar y mejorar.

• Formación continua para trabajadores y trebajadoras en
activo
• Cessión de uso de aulas y
otros espacios
• Programa COMPETIC: diseño de páginas web para el
empresariado y pequeño
comercio
• Servicio de mediación laboral

Acciones dirigidas
al público en general
• Asesoramiento a personas
emprendedoras
• Cursos de introducción al uso
de internet
• Programa INTERNAUTA de la
Generalitat Valenciana
• Formación en manipulación
de alimentos
• Orientación profesional

Tabla 1. Personas demandantes de empleo en la Comarca de l´Horta Sud

Comarca de l´Horta Sud
Alaquàs
Albal
Alcàsser
Aldaia
Alfafar
Benetússer
Beniparrell
Catarroja
Llocnou de la Corona
Manises
Massanassa
Mislata
Paiporta
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Sedaví
Silla
Torrent
Xirivella

2006

2007

Población de demandantes
16 a 64 años
ocupación

Población de demandantes
16 a 64 años
ocupación

303.255
21.277
10.258
5.908
19.594
14.077
9.663
1.334
17.568
70
20.938
5.647
31.102
15.770
7.154
12.502
17.337
6.582
13.451
51.916
21.107

20.136
1.523
620
351
1.470
954
627
68
1.116
6
1.324
336
2.103
1.023
381
777
1.213
383
889
3.500
1.472

% d’atur

6,64%
7,16%
6,04%
5,94%
7,50%
6,78%
6,49%
5,10%
6,35%
8,57%
6,32%
5,95%
6,76%
6,49%
5,33%
6,22%
7,00%
5,82%
6,61%
6,74%
6,97%

306.436
21.247
10.501
6.069
19.923
14.001
9.958
1.386
18.101
81
20.974
5.788
31.016
16.186
7.361
13.045
17.220
6.717
13.346
52.331
21.185

20.278
1.552
615
292
1.503
966
634
70
1.182
2
1.388
329
2.123
1.002
361
767
1.230
415
845
3.532
1.470

% d’atur

6,62%
7,30%
5,86%
4,81%
7,54%
6,90%
6,37%
5,05%
6,53%
2,47%
6,62%
5,68%
6,84%
6,19%
4,90%
5,88%
7,14%
6,18%
6,33%
6,75%
6,94%

Fuente: Servef y Padrón de habitantes

MEDI AMBIENT

DE CASA EN CASA NúM. 91 - GENER ‘08

6

Bicicletes a la porta de l’Ajuntament

Serveis públics
sobre dues rodes
L’Ajuntament de Picanya continua desenvolupant el projecte Mi
bici conmigo, una iniciativa que pretén fomentar l’ús d’aquest
mitjà de transport per als desplaçaments que es produeixen dins
del poble.
Ara, l’Ajuntament ha adquirit 40 bicicletes que distribuirà als edificis públics de Picanya per tal que els treballadors i treballadores
les utilitzen per als seus desplaçaments dins del seu horari laboral. A més a més, el que es pretén es que es produïsca un efecte
imitació i que la presència de bicicletes al carrer anime els veïns i
veïnes de Picanya a utilitzar també aquest mitjà de transport.

Caminar o anar amb bici
Dins els treballs que s’estan desenvolupant des del foro
Agenda 21 local, la comissió que estudia la mobilitat ha fet
públiques algunes conclusions sobre els aventatges que
suposa renunciar a l’ús del cotxe en els desplaçaments curts.
• Impacte “zero” sobre el medi ambient (ni contaminació, ni soroll)
• Menor deteriorament de la xarxa viària i menor
necessitat de noves infraestructures.
• Major atractiu del nucli urbà.
• Reducció dels embussos i les pèrdues econòmiques
que genera.
• Més facilitats per al transport públic.
• Major accessibilitat als serveis típicament municipals
per a tota la població.
• En el cas de transport a les escoles: estalvi de temps
i diners per als pares.
• Possible desaparació de la necessitat d’un segon cotxe (estalvi i en conseqüència augment del pressupost disponible per les famílies.

21

agenda

picanya

Noves caixes
per a la
recollida
selectiva de
paper-cartró
Ja estan disponibles a l’Ajuntament i de forma gratuïta les noves caixes per a la recollida de
paper-cartró al propi domicili. Les
noves caixes mantenen l’estructura de les anteriors però varien
en quant a colors i disseny. Disposar d’aquests nous contenidors ha
estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Picanya i
l’empresa Cartonajes Levante.
D’aquesta manera l’Ajuntament de
Picanya continua apostant per facilitar al màxim que la ciutadania
puga fer una òptima serparació en origen dels seus residus i per
tant col·labora de forma activa en assegurar el millor tractament i
també per l’ús decidit de paper reciclat en el seu dia a dia. La
pràctica totalitat dels materials editats per l’Ajuntament (fulls,
sobres, fullets, aquest periòdic, les mateixes caixes...) estan confeccionats a partir de paper reciclat.
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URBANISME

Nova maquinària per als
treballs de poda d’arbres
A tot el poble s’estan realitzant els treballs de poda dels arbres
que així ho requereixen. Enguany, aquests treballs es realitzen
amb una xicoteta grua amb cistella, cosa que permet al podador
arribar més alt i podar millor les branques més altes dels arbres. A
més, també s’estan recollint els dàtils de les palmeres de Picanya. Els treballs de manteniment de les palmeres són la poda i la
recollida dels dàtils i es realitzen de manera alternativa. Un any es
poden i a l’altre es cullen els fruits.

Procés d’enderrocament de
l’antic edifici del CP Sorolla

Comencen les obres del nou
aparcament soterrani
Parts de l’antic CP Sorolla es conservaran per
a reconstruir els elements més característics d’aquest
edifici en el futur centre educatiu, cívic, cultural...
Les obres de construcció del
nou aparcament soterrani de
Picanya carmençaren aquest
passat mes de gener. L’empresa adjudicatària de l’obra,
Secopsa/Nagares, té previst un
termini de 14 mesos per a
l’execució del treballs.
El nou aparcament soterrani
estarà ubicat a l’espai delimitat
pels carrers Sant Joan Baptista,
Bonavista, Doctor Herrero i
Verge del Carme. Una vegada
estiga finalitzat, a aquest emplaçament es construirà el futur

Centre educatiu, cultural... de
Picanya.
246 places
Aquest nou aparcament soterrani tindrà tres plantes amb un
total de 246 places de pàrquing.
Aquestes places d’aparcament
podran adquirir-se en propietat
o podran llogar-se. Com a l’altre
aparcament soterrani que ja hi
existeix a l’avinguda Sanchis
Guarner, part de les places llogades s’utilitzaran durant el dia
com a aparcament regulat de
pagament. A aquestes places,

la primera hora d’aparcament
serà gratuïta. A més a més,
també s’habilitarà espai per a
l’aparcament de bicicletes, que
també serà gratuït.
Sense tallar el trànsit
Els treballs de construcció han
començat amb l’enderrocament de l’edifici de l’antic col·legi Sorolla. Durant l’execució
de l’obra, no està previst el tall
del trànsit als carrers afectats i
els veïns podran accedir amb
els seus vehicles fins els seus
domicilis.

Nous colors per a la passarel·la d’accés al metro de Paiporta

Treballs de pintura a la
passarel·la per a vianants
El treballs de pintura i millora estètica dels ponts sobre el Barranc
de Xiva continuen. Ara li ha arribat el torn a la passarel·la per a vianants que connecta Picanya amb l’estació de Metro de Paiporta.
Com a la resta dels ponts, s’estan pintant els pilars que suporten
l’estructura i els laterals de la plataforma, utilitzant colors vius i alegres. A més a més, també es pintarà el mur de contenció que hi
ha al darrere de la gasolinera situada junt a la Redona de
l’Almàssera. Amb aquests treballs s’està aconseguint fer de
l’entorn del barranc una zona més agradable que, sens dubte, convida a gaudir d’un passeig.

AGRICULTURA

Cal que tots els citricultors
sol·liciten les noves ajudes a la
superfície
El nou procediment permet accedir a les
ajudes que abans sols podien demanar les
organitzacions de productors

Vorera renovada del carrer València

Finalitzades les obres de renovació
de la vorera del carrer València
El procés continuarà amb la renovació de la
vorera de l’altra banda en els propers mesos
Les obres de millora de la
vorera del carrer València han
finalitzat. La vorera ha estat
totalment reconstruïda.
Durant les obres s’ha aprofitat
per a canviar part de les canonades per altres més modernes i de major capacitat. També s’han aprofitat aquestes
obres per posar una nova instal·lació elèctrica per a la sen-

yalització semafòrica d’aquest
carrer i renovar la línia d’enllumenament públic.
A la vorera s’han rebaixat el
ferm a les zones de pas per
als vehicles que han d’accedir
als aparcaments que compten
amb guals permanents. També s’han realitzat les rampes
d’accés per tal de facilitar el
trànsit de cadires de rodes i

cotxes de nadons, tot seguint
amb la política d’eliminar barreres arquitectòniques.
Finalment, s’han realitzat els escocells per als arbres d’aquesta
zona.
En els propers mesos està previst inciar les obres de remodelació i millora de la vorera de
l’altre costat d’aquest mateix
carrer.

El Ministeri d’Agricultura, d’acord amb la reforma de la OCM de
Fruites i Hortalisses, ha dotat a les administracions autonòmiques
dels recursos per a posar en marxa les anomenades “ajudes a la
superfície” en citricultura. D’aquesta manera, els citricultors
prompte podran accedir directament a les ajudes que Brussel·les
abans només atorgava mitjançant les Organitzacions de Productors; i la quantitat que rebran no dependrà dels quilos de fruita que
s’envien a la industria del suc, sinó de la superfície cultivada.
Hi haurà un període de transició de dos anys per a l’entrada en
funcionament del nou sistema. Mentrestant, els citricultors hauran
de vendre mitjançant contracte una quantitat mínima de fruita a la
industria, per a poder rebre l’ajut.
Segons el Ministeri d’Agricultura, s’estima que les
ajudes a la superfície mínimes que es rebran seran
de 34 euros per fanecada en taronges i de 24 euros
per fanecada en clementines. Altres cítrics com llimes i taronges, també tindran una assignació.
Per a poder-ne accedir a les noves ajudes, els citricultors hauran d’acreditar que les parcel·les estaven plantades
de cítrics el 30 de setembre de 2006; circumstància que
l’administració podrà comprovar o corregir mitjançant el SIGPAC
(Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles). A més
a més, caldrà tramitar la sol·licitud d’ajuda entre l’1 de febrer i el
30 d’abril de 2008 a través de l’OCAPA d’Aldaia, La Unió o l’AVA.
Atenció! Aquells qui no ho facen, no tindran altra ocasió i no
podran rebre l’ajuda.
L’agència de l’Agricultor anirà informant els citricultors de Picanya
dels pròxims esdeveniments relacionats amb aquest nou model
d’ajuda per diferents mitjans i a mesura que es produïsquen.
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Reportatge disponible a:

Eixida de la 15a Quarta i Mitja Marató
Recreo-Cross abans de l’eixida

El Recreo-Cross de la dona
arriba a la majoria d’edat

Reportatge disponible a:

18 anys de la cursa de dones amb
més participació de tota Espanya

Els participants
en ple esforç

a l’organització i parocini la prova
compta amb la col·laboració de
Coca-Cola, Cárnicas Serrnao i el
Centre Comercial Gran Turia de
Xirivella.
El Recreo cross de la Dona va nàixer per a fomentar la pràctica de
l’esport entre un col·lectiu, el de
les dones, que habitualment no
practicava l’esport. La prova arriba
a la seua majoria d’edat amb la
certesa que s’ha aconseguit
l’objectiu inicial.
G. Serrano

Foto: Veterans Picanya

Picanya, com és habitual, assoleixen l’engrós del treball de l’organització: preparen els berenars i
les samarretes que reben les participants quan arriben a la línia
d’arribada, col·laboren amb la Policia Local de Picanya per tal de garantir la seguretat a tot el recorregut i col·laboren en totes les activitats lúdiques que es realitzen al
Poliesportiu una vegada finalitzada la prova.
Enguany, junt a les dones de
Tyrius i l’Ajuntament de Picanya,

CLUBS

El proper 7 de març se celebrarà
la 18ena edició del Recreo cross
de la Dona, prova que arriba a la
seua majoria d’edat consolidada
com una de les cites esportives i
lúdiques per a dones més conegudes de la comarca.
Com ja ve passant els darrers
anys, s’ha establit el màxim de
participació en 2.500, per tal
d’evitar aglomeracions i que l’organització quede desbordada.
Les dones de l’Associació de
Mestresses de Casa Tyrius de

Aprén a esquiar,
anterior edició

La cursa De l’horta al
secà reunix atletes de
cinc pobles

Vora vint anys de
dedicació al futbol per als
Veterans Picanya

En memòria d’Enrique
Soriano i Segundo López

L’edat no és impediment
per a continuar amb l’esport

El passat diumenge tretze de gener es va
celebrar una prova esportiva que va nàixer fa
anys per a establir llaços d’amistat mitjançant la pràctica de l’esport. Es tracta de la
cursa de germanor De l’Horta al Secà, Memorial Enrique Soriano i Segundo López.
Aquesta és una prova no competitiva i
oberta només als membres dels clubs
d’atletisme de Paiporta, Picanya, Alcàsser,
Torrent i Montserrat.
Es tracta d’una prova dura, ja que a la
distància que han de cobrir els atletes, uns
trenta quilòmetres, cal afegir que el desnivell del terreny augmenta com més a prop
s’hi arriba al final. No obstant això, és una
de les probes més esperades pels participants, ja que no es tracta de competir com
és habitual, sinó de gaudir de l’esport favorit i de la companyia d’amics amb la mateixa passió.

Els jugador del Club de Futbol Veterans de
Picanya porten ja divuit anys donant-ho tot
en cada partit. Els quasi trenta membres
amb què compta actualment el club són dels
que no es perden ni un encontre, ni quan
estan lesionats. Si no poden jugar, animen
des de la grada, que el públic és el jugador
número dotze d’aquest equip. Els dissabtes,
a les quatre de la vesprada, el Poliesportiu
de Picanya és el seu fortí i ixen a defensar-lo
en cada partit. No debades van en cinquena
posició del seu grup de la Lliga de Veterans.
No obstant això, el més important no és el
resultat, sinó passar una bona estona amb
els amics i gaudir del seu esport favorit.
Un exemple sens dubte per a tots aquells i
aquelles que es dediquen habitualment a
l’esport i que podem comprovar com complir anys no necessariament suposa abandonar la pràctica esportiva.

Récord de participació a la
Quarta i Mitja
El passat 23 de desembre es va celebrar la quinzena edició de
la Quarta i Mitja Marató, prova esportiva que s’ha convertit amb
els anys en una de les més importants de tota la Comunitat
Valenciana.
Malgrat que l’oratge no acompanyava aquell dia, la xifra de participació va ser de les de rècord. De fet, més de 2.000 atletes
arribaren a finalitzar la prova a què s’havien inscrit.
Els guanyadors de la Quart Marató van ser Miguel Vázquez Fernández, del Club d’Atletisme Benidorm, amb un temps de 35
minuts i 42 segons. La primera dona en completar el recorregut
va ser Sari Adrian Caro, de la Penya Mur i Castell, amb 41 minuts i 50 segons.
En la Mitja Marató, el primer home en creuar la línia d’arribada
va ser Andrés Navío Martínez, del Club Correcaminos, amb un
temps d’una hora, 6 minuts i 58 segons. Carmen Sala Ferrer,
del Club Esportiu Ambra va ser la primera dona en finalitzar la
prova, amb una crono d’una hora, 21 minuts i 36 segons.
Una vegada més el desenvolupament de la Quarta i Mitja va ser
un èxit gràcies al treball dels clubs organitzadors i a la
col·laboració dels voluntaris esportius i les institucions que els
donen suport.

La lliga de futbol sala encara la
recta final
La lliga local de futbol sala està arribant al seu moment crucial. Acabada
la primera volta, els equips encaren ja la recta final del campionat.
Aquesta és una competició que reuneix un gran nombre de públic,
autèntics aficionats que animen i segueixen els resultats del seu equip
En aquest moment, al grup A Salones Florida està al capdavant d’una
ajustada classificació on podem trobar fins a 5 equips separats per tan
sols 3 punts. Al grup B Transportes CS domina amb autoritat la taula.
A l’espai web de Picanya es pot consultar la classificació actualitzada.
GRUP A
K.B.D. TEAM
NIGHT TEAM
SALONES FLORIDA
INTERTRONIC
PORTUGALETE
1r
2n
3r
4t
5é
6é
7é
8é
9é
10é

P.J
P.G
P.E
P.P
SALONES FLORIDA
8
6
1
1
TALLERES VICUSAUTO S.L.L.
8
6
0
2
CORONITAS REMEMBER
8
6
0
2
NIGHT TEAM
8
5
2
1
PORTUGALETE
8
5
1
2
INTERTRONIC
8
3
2
3
ELS XORDI´S
8
2
0
6
MUEBLES XIVALPA
8
2
0
6
K.B.D. TEAM
8
1
0
7
PROMESA
8
0
2
6
MÀXIM GOLEJADOR:
29 GOLS Alberto Minguez “ TALLERES VICUSAUTO “
12 GOLS Miguel Juan lopez “CORONITAS REMEMBER”
11 GOLS Rafael Pitarch
“ELS XORDI’S “

GRUP B
DON CALAVERA
TRANSPORTES C. S.
YESOS LOPEZ
PAEMSA
´@ Y CORRE
1r
2n
3r
4t
5é
6é
7é
8é
9é
10é

MUEBLES XIVALPA
TALLERES VICUSAUTO S.L.L.
CORONITAS REMEMBER
ELS XORDI´S
PROMESA
G.F
26
51
45
37
27
25
26
16
21
7

TRANSPORTES AZKAR
DRINK TEAM
MIX TEAM
WHY LEVEN
LA COSA NOSTRA

P.J
P.G
P.E
TRANSPORTES C. S.
8
8
0
DRINK TEAM
8
6
0
MIX TEAM
8
6
0
WHY LEVEN
8
5
1
PAEMSA
8
3
0
YESOS LOPEZ
8
4
0
TRANSPORTES AZKAR
8
3
2
LA COSA NOSTRA
8
1
1
DON CALAVERA
8
1
0
´@ Y CORRE
8
0
0
MÀXIM GOLEJADOR:
38 GOLS Rubén Villanueva “ TRANSPORTES C. S. “
22 GOLS Raul Rodríguez
“ MIX TEAM “
14 GOLS Santiago Toboso
“ PAEMSA “

P.P
0
2
2
2
4
4
3
6
7
8

6-2
3-2
5-2
3-2
1 -1
G.C
13
11
17
14
17
28
43
39
52
47

PUNTS
19
18
18
17
16
11
6
6
3
2

2-4
2-0
0-3
3-5
3- 5
G.F
71
50
40
38
48
27
30
24
29
14

G.C
13
23
25
28
30
28
21
52
74
77

PUNTS
24
18
18
16
12
12
11
4
3
0

