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La Llei de Dependència
comença a avançar
Un centenar de veïns de Picanya ja han sol·licitat acollir-se a les ajudes
El passat 1 de gener va entrar en
vigor la Llei de Dependència. Aquesta llei,impulsada i apr ovada pel
govern central, reconeix un nou dret
de les persones: el dret a gaudir de
la seua autonomia personal i a rebre
atenció integral en cas de depen dència física i/o mental. Per tal de
portar endavant la llei, és necessària
la col·laboració entr e les difer ents
administracions, central, autonò mica i local, per a que els ciutadans
que ho precisen tinguen accés a les
ajudes i ser veis que contempla el
text. Els col·lectius per als quals està
pensada la Llei de Dependència són
els discapacitats físics o psíquics, els
malalts mentals, les persones
majors de 65 anys i els menors de
tr es anys. Els membr es d'aquests
col·lectius que necessiten l'ajuda
dels altr es per la r ealització
d'activitats bàsiques de la vida
quotidiana, seran els beneficiaris de
la llei.

La Llei de Dependència crea el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
la Dependència (SAAD), que integra a totes les administracions
implicades en l'atenció a les persones dependents. Aquest sistema
haurà de concretar el principi que
inspira la llei: el dret de totes les
persones a l'atenció en cas de
dependència. Aquesta atenció, de
caràcter eminentment públic haurà
d'arribar per igual a totes les persones en situació de dependència. A
més a més, sempre s'intentarà
que els beneficiaris puguen rebre
l'assistència als seus domicilis.
Classes de dependència
La Llei estableix tres nivells de
dependència: la moderada, la severa i la gran dependència. La dependència moderada és la d'aquelles
persones que necessiten l'ajuda
d'una altra persona per a realitzar
activitats bàsiques una vegada al
dia. La dependència severa és la
que requereixen l'ajuda d'una altra
persona més d'una vegada al dia,
però no necessiten la presència
constant d'aquesta persona. Finalment, la gran dependència és la
d'aquelles persones que necessiten ajuda constant. L'aplicació de
la Llei de Dependència serà progressiva i s'atendran en primer lloc
els casos més greus, els de gran
dependència. Paulatinament, la
cobertura s'ampliarà a les persones amb dependència severa i
moderada.
Es calcula que a tota Espanya hi ha
un milió cent mil persones amb un

grau de dependència gran o sever.
El Govern Central té previst gastar
12.600 milions d'euros en l'atenció
a les persones dependents.
La Llei de Dependència estableix
un catàleg mínim dels serveis que
s'oferiran a les persones en situació de dependència. Aquests serveis són la tele assistència, l'ajuda
al domicili per la realització de tasques bàsiques quotidianes, els
centres de dia, etc. També es contemplen les ajudes econòmiques
per a que les famílies puguen
pagar a cuidadors. Cada comunitat
autònoma, té la potestat d'ampliar
o complementar aquests serveis
mínims.
Treball conjunt
La Llei de Dependència remarca la
necessitat de la col·laboració entre
les diferents administracions en l'atenció de les persones dependents. A la Comunitat Valenciana,
la Conselleria de Benestar Social
és l'encarregada de la valoració de
les sol·licituds i d'oferir la prestació
a les persones dependents.
La Generalitat Valenciana, mitjançant la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, convocà el
passat mes de juny ajudes per a la
contractació als ajuntaments de
treballadors socials que seran els
encarregats de portar endavant el
Sevei Local d'Atenció a la
Dependència. Aquest servei local,
serà l'encarregat de tramitar les
sol·licituds, així com d'elaborar el
pla d'atenció integral per a cada
cas.

Picanya en marxa
Des de l’Ajuntament de Picanya
s’ha entés aquesta Llei de Dependència com a un acte de justícia i
millora de les condicions de vida
de les persones en situacions més
difícils i per tant s’ha valorat la
necessitat d’oferir les màximes
facilitats a les persones susceptibles de rebre ajudes.
En aquest sentit l’Ajuntament ha
contractat una treballadora social
que es va incorporar al seu treball
al mes de setembre i, des d’abril,
ja s’han rebut prop de cent sol·licituds d'assistència.
Aquestes sol·licituds seran valorades per l'Agència Valenciana de
Prestacions Socials, AVAPSA.
Durant el procés de valoració, serà
fonamental el treball conjunt entre
l'AVAPSA i els treballadors i treballadores socials dels ajuntaments,
que són els qui estaran en contacte amb les persones sol·licitants.
De fet, ells seran qui inicien el procés, ja que la valoració de la situació dels sol·licitants es realitzarà als
domicilis. També seran els treballadors i treballadores socials dels
ajuntaments els qui participaran en
l'elaboració del pla d'atenció, ja
que seran ells els que estiguen
més prop dels sol·licitants de les
ajudes.
Una vegada que la sol·licitud siga
aprovada i s'elabore el pla d'atenció individualitzada, s’ofertaran les
diferents prestacions i serveis
segons les necessitats de cada
persona.
G. Serrano
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nem a apostar després de les eleccions i reafirmem
que “per l’esquerra
és possible” i que
comptem amb tots i
que, tots poden
comptar amb nosaltres.
Agraïm a la ciutadania l’aval al nostre projecte i ningú ens podrà
dir dins de 4 anys que no hem intentat proposar o fer la totalitat del nostre programa. Ens
heu donat una força representativa i així com
altres l’han rebuda per governar, nosaltres
l’hem rebuda per fer oposició i això farem.
La nostra oposició serà positiva i constructiva
per al poble de Picanya i estarem amb l’equip
de govern si coincidim en els postulats o es
consensuen les propostes i amb oposició ferma si considerem que la nostra proposta és
millor i així intentarem explicar-ho.
El nostre respecte i reconeixement als representants de les forces conservadores al consistori, sabem que és molt difícil confluir en
les idees, esperem coincidir amb ells en les
ganes de treballar i en les formes i el respecte.
Òbviament per l’esquerra el futur és més
valencià, més ecològic, més social, més igualitari, més juvenil; en definitiva, millor. I el
més interessant de tot és que és possible i
comptem amb vosaltres.
EUPV-Picanya
Per qualsevol dubte;
Xavier Rius
676.714.888

Mirant Picanya

Jardí vora
barranc
I naugurat poc abans de les
vacances d’estiu, ara quan les
plantes han florit i els arbres
ja comencen a fer ombra,
aquest nou jardí linial a la vora
del barranc ha esdevingut un
espai fantàstic per al passeig,
el joc i l’esport. Ens trobem
ací l’exemple clar de com
s’ha recuperat un espai tan
delicat com el marge del
barranc i s’ha aconseguit convertir-lo en una zona que realment val la pena recòrrer amb
un bon passeig de matí o vesprada.
Si així ho fem comprovarem
com ja són molts els picanyers i les picanyeres que han
descobert aquest nou espai
verd del nostre municipi.
DE CASA EN CASA
PERIÒDIC LOCAL DE PICANYA
II ÉPOCA - ANY XVI - Núm. 89
agost/setembre 2007

La ley de la Dependencia, aprobada por el Congreso de los
Diputados el 30 de noviembre de 2006, y que contó con el
respaldo de empresarios, sindicatos, movimiento asociativo
de personas mayores y personas con discapacidad y una
amplia mayoría de grupos políticos, ha creado un nuevo
derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y personas con discapacidad) a recibir atención por parte del Estado.
La Ley se asienta en la convicción de que España forme
parte de un modelo social, como el europeo, en el que la
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía se sitúe
como una prioridad política.
Hoy por hoy, es necesario reconocer que existe una laguna
de protección que afecta a un importante grupo de personas que, debido a deficiencias, enfermedades o trastornos,
precisan del apoyo de otras para realizar actividades tan
básicas de la vida cotidiana, como levantarse, bañarse, salir
a la calle, etc.
Para resolver este problema, que atañe a la dignidad de la
vida humana, muchos países de nuestro entorno han dado
ya pasos inequívocos.
En España, iniciativas como la Ley de Integración Social de
las Personas con Minusvalía de 1982 (LISMI), la Ley General de Sanidad, de 1986; la puesta en marcha del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en
1988; la generalización del sistema de pensiones, mediante
la Ley de Prestaciones No Contributivas de 1990; y la puesta en marcha del Plan Gerontológico en 1992 para la década
de los noventa, supusieron hitos de envergadura para la
mejora de la protección social en nuestro país.
Con esta Ley el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero da un nuevo paso en la profundización del Estado
del Bienestar y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía mediante el desarrollo de un nuevo sistema de protección a las personas en situación de dependencia y a sus
familias, convergiendo de esta forma con los Estados más
avanzados de la Unión Europea que ya nos han antecedido
en dar una respuesta a estos problemas.
Esta Ley viene a sumarse a otros derechos de gran calado
social, como en su día lo fueron el derecho a la educación y
a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el derecho a
las pensiones y asume la discapacidad como una cuestión
de derechos humanos.
Ello es en gran medida la consecuencia de una lucha, que
vienen llevando a cabo las propias personas con discapacidad, desde la década de los años setenta del siglo pasado,
quienes reclamaban que se las dejase de considerar como
objeto de políticas asistenciales y/o paternalistas, para pasar
a ser sujetos de derecho.
Estamos convencidos que la sociedad y los poderes públicos tienen la obligación de prestar esos apoyos para descargar así a tantas familias, en especial a tantas mujeres, de
una parte del ingente trabajo que ahora realizan en solitario
y con grandes sacrificios. La Ley va a permitir que muchas
mujeres tengan la posibilidad de planificar un proyecto vital
que hasta ahora les ha sido negado.
Esta ley nos brinda la ocasión de desarrollar el concepto
de justicia. Porque es de justicia social de lo que hablamos
al promover que las personas con graves discapacidades
tengan acceso, como un derecho subjetivo, a las prestaciones de los servicios sociales.
Con esta Ley, estamos marcando un hito histórico pues
estamos avanzando en la construcción de una sociedad en
la que la resolución de los problemas de sus miembros más
débiles y vulnerables se habrá convertido en una realidad.
España será un país del que todos nos sentiremos aún más
orgullosos.
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EUPV donà suport a la candidatura a l’alcaldia
del partit que havia assolit en les passades
eleccions la majoria absoluta per fer constar al
PSOE que si vol comptar amb l’esquerra, ens
trobarà.
Tenim programa, idees i ganes de treballar. La
joventut, les vivendes VPO i la participació i
transparència són algunes de les nostres
bases. El PSOE ens diu que comparteix la preocupació i està disposat a treballar fort i de
valent en aquests temes, doncs bé. Ens tindrà
ben presents o al seu costat per garantir una
oferta als joves, vivendes assequibles i participació ciutadana en la gestió municipal; o bé
fent una forta oposició si oblida aquests
temes.
Una vegada passades les eleccions, i fetes
totes les anàlisis dels resultats, els partits de
l’esquerra alternativa de Picanya hauríem de
reflexionar i començar a pensar la manera d’unir esforços de cara al futur amb la finalitat
d’augmentar la nostra presència a l’Ajuntament, i oblidar-nos de personalismes que
posen/han posat en perill la presència de regidors de l’esquerra alternativa. La pregunta
que es feien els/les simpatitzants i votants
d’esquerres era que com és que compartint
programes i idees, no hem compartit també
llistes.
Fem la mateixa crida d’unió i compromís que
férem abans de les eleccions al conjunt de
l’esquerra alternativa. Continuem oberts i
insistint que units som molts més dels que
altres diuen o volen. Allunyem els personalismes i treballem en les idees. La nostra aposta
política tenia raó de ser i els resultats així ho
diuen, els 2-3 regidors/es eren possibles. Tor-

Un nuevo derecho para
todos y todas:
la Ley de la Dependencia

Picanya utilitza paper

CARTA OBERTA

Per l’esquerra és possible

EDITORIAL
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Baterista de bandas tan conocidas como Revólver,
Seguridad Social o Los Romeos, Julián Nemesio
presenta ahora su nuevo proyecto musical donde
deja la batería para componer y cantar

EN RECORD

ENTREVISTA

”De pequeño mis padres
me apuntaron a música
pero yo no quería ir”

3

Toni Ciscar

Ens ha dit adeu
Toni Ciscar
Julián Nemesio en diferentes imágenes del vídeo-clip del single “Verte en silencio”

www.monaco-band.com

Un impulso le llevó a la música.
El picanyero, Julián Nemesio
cuenta con una larga carrera
musical en el panorama nacional.
Ex miembro de la formación
Seguridad Social, y con un don
para tocar la batería y componer.
Actualmente compagina su trabajo, como baterista, en Revólver
con su nuevo trabajo en solitario,
como cantante en Mónaco, su
nueva propuesta en el ámbito
musical.
-¿Por qué la música?
-Pues realmente no lo sé, me
gustó desde siempre. De pequeño mis padres me apuntaron a
música pero yo no quería ir, y
cuando llegué al instituto no sabía
qué quería ser. Un día vi tocar a
un grupo famoso en Valencia,
Glamour, y entonces quise dedicarme a la música.
-¿Y por qué la batería?
-Me gustaba en general, no sé
porqué. Me llamaba la atención. La batería es un instrumento muy visual, que llena
mucho, y bueno, aparte, tenía
un don para ello, me emocionaba cuando me ponía delante de
una de ellas.
-Para ser músico...¿hay que escribir la música?
-Mira yo soy de estilo clásico
y poder escribir música ayuda
a componer, a entenderse con
otros músicos, a llegar a la
música clásica. Saber leer
música, saber escribirla, es
como saber de idiomas, es
una ventaja, es algo muy útil.
Yo no renunciaría a estudiar
nada que tuviera que ver con
la música, porque así la descubres. Compongo desde
siempre, letras y música, ambos son dos idiomas, y verlos
en un papel ayuda.

-Tu época en Seguridad Social
¿cómo fue?
-Estuve tres años con ellos, me
llamaron cuando empezaban a
hacerse famosos a nivel local. El
grupo Radio Futura fueron nuestros padrinos e hicimos una gira
con ellos. Hice una gira con ellos
por Francia, fue la primera vez
que el grupo salía al extranjero. Y
bueno, dejé el grupo cuando se
sacó el sencillo “ Chiquilla” porque no estaba de acuerdo con el
nuevo sonido del grupo.
-Y en tu trabajo actual ¿qué haces
ahora?
-Pues compagino las giras de
Revolver, en el que soy baterista
y con el que llevo unos diez años,
no seguidos, pero sí trabajando,
con Mónaco , mi nuevo trabajo
en el que soy cantante, es la evolución. Ahora tengo un batería,
una formación de músicos que
son amigos. Mónaco tiene un
estilo pop con mucha influencia
anglosajona pero las letras son en
español. Y bueno, ahora que
Revolver no está de gira, me
dedico completamente a esto
último, que sale ya al mercado.
-Respecto a eso de cantar en
español, ¿un grupo español que
canta en inglés es más comercial?
-No creo que sea más comercial
cantar en inglés siendo un grupo
español puesto que no hay mercado para ello. No es una base
muy sólida cantar en inglés, aquí
se vende tanto por música como
por letra y la gente se siente identificada con las letras. Creo que
cantar en inglés es un recurso
fácil, cantar en español siempre
es más arriesgado, por eso de
que las letras se entienden da
más vergüenza, pero de todos
modos me reafirmo, el inglés no

es más comercial para un público
que quiere entender.
-¿Qué me dices del panorama
musical actual en España?
-Hay cosas muy buenas, mejores
que antes, pero a mi ver menos
interesantes. Antes había más
variedad, ahora no hay tanta. Hay
cosas muy buenas que venden
mucho, pero no siempre las
mejores son las que más venden.
Ahora se confunden muchas
cosas, la fama y la sensación de
fama. Muchos grupos son muy
valorados por el público, pero
entre los músicos y las críticas
son infravalorados. Parece que la
gente siga un patrón, y que se
hable siempre del éxito. Puedes
hacer sonar algo en la radio, pero
tienes que tener “algo” si lo tienes suenas, si no, no. Muchos
grupos tienen ese “algo”, aunque es eso, falta originalidad,
variedad.
-Un mensaje para los que empiezan con su grupo...
-Sobretodo les digo que compongan. Como he dicho, antes había
mucha diversidad, ahora parece
que sigan un patrón y el problema es que se compone poco. Yo
no me preocuparía por la fama o
el éxito, me preocuparía por
hacer canciones buenas, porque
el triunfar no depende de uno
mismo, depende de un público,
pero el hacer canciones buenas sí
que depende de uno mismo. Hay
que ensayar, trabajar, experimentar con la música e interesarse
por el sonido internacional y por
las propuestas musicales que hay
en todo el mundo.
-Y por último, define tu trabajo en
una palabra...
-¿En una palabra?...Plenitud.
Tere Juan Tato

Quan hem vaig assabentar de la seua injusta i intempestiva
malaltia vinguéren a la meua memòria multitud d’imatges,
records i vivències compartides.
El coneixia des de sempre encara que no havia tingut amb ell
especial relació fins que coincidirem algunes legislatures com a
regidors de l’ajuntament.
Un dels primers records ha estat el de sa mare. La tia Maria la
del “cego” . Amb ella vaig coincidir en la cooperativa als anys
1968-1973. Era l’encarregada de les encaixadores. Ser encaixadora era l’estatuts superior d’una dona en el magatzem de taronja. Vídua abans dels 30 anys, havia perdut un fill , Paco, de 7
anys. Maria Ruiz, era una dona valenta i una senyora en els
millors sentits de la paraula.
Toni estava orgullós de sa mare i de vegades raonàvem de les
dificultats per dur endavant la família als anys de la postguerra
donada la precarietat familiar i la penúria d’aquells temps. Ell va
ser molt conscient d’aquella realitat i no li feren arrere les dificultats i des de ben jove es posà a treballar sense poder acabar
els seues estudis de batxillerat.
Era un jove orgullós, perquè s’havia fet persona amb molt d’esforç i amb la idea de créixer personal i intel·lectualment. “Ma
mare guardava tots els rebuts del pagament de la casa del barri,
pagats un a un , sense faltar-ne cap, durant 30 anys”, hem
comentava amb orgull.
Era un home ben paregut, serio i de fermes conviccions, sempre amb criteri, que li agradava discutir encara que també era
capaç d’arribar a un consens. Era una persona orgullosa del seu
poble. Diria més, enamorat de Picanya; que ell, al llarg de 12
anys com a regidor, ajudà a planificar, orientar i desenvolupar.
Tenia vocació i voluntat de treballar per la societat i pel poble. Va
representar a Picanya en la Caixa d’Estalvis de Torrent, en la
Societat d’Aigües Potables i va ser President de l’Ateneu durant
10 anys. A més va tindre càrrecs derivats de la seua activitat
laboral i empresarial.
A l’any 1983 coincidirem per primera vegada a l’Ajuntament
com a regidors en formacions polítiques distintes. La relació
durant 3 legislatures derivà per damunt d’altres qüestions de
pràctica política i ciutadana en una sincera i duradera amistat.
He de dir, amb sinceritat i amb satisfacció, que la millor cara que
puga tindre Picanya, el nostre poble, es deu, en una part molt
important, a la seua contribució. Com a regidor el seu treball, les
discussions sobre la millor manera de fer les coses i quines
coses, de fer tot allò que fora possible , sobre quina ciutat havíem de deixar als qui venen darrere, anàven encaminades a l’acord i al consens. D’això poden donar fe les actes municipals.
Quan preníem un cafè el tema de discussió era sempre el
mateix: el nostre poble i que faltava per fer. Fins i tot ho plasmava en les poesies que era capaç d’escriure i que alguna vegada
hem publicat.
En 1.990 quan s’instal·là el carilló al campanar de l’esglèsia anàrem junts al Palau de la Generalitat de Catalunya on es va gravar
el “Virolai”que des d’aquell moment sona tres vegades al dia a
Picanya.
Per l’amistat, però sobre tot, per la seua contribució vull recordar-lo ací i agraïr-li la seua inestimable ajuda. Gràcies Toni.
Setembre 2007
Josep Almenar i Navarro
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CULTURA
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Clavariesses 2007

Clavariesses de la
Mare de Déu de
Montserrat

Taller de hip-hop

Una de 4 formatges

Humor reflexiu

Joves amb tot el ritme

Dues peces teatrals que conviden a riure i pensar
a parts iguals obrin la nova temporada teatral

Els tallers per a joves ofereixen hip-hop,
sevillanes i dansa del ventre

A mb l’arribada de la tardor el
Centre Cultural de Picanya torna
a pujar el teló.
Així, el proper divendres 19
d’octubre la companyia Factoría
Los Sánchez ens oferirà El hombre que intentó cruzar el TitiCaca. Una comèdia que parteix
d’aquella coneguda idea de
Warhol sobre la celebritat i que
diu que tothom té 10 minuts de
fama. Aquesta peça ens parla
d’Adolfo, més conegut com
”l’assasí del picagels” espera
en la presó l’arribada d’un periodista. Adolfo recrea la seua relació amb La Sol, una xica de

bona família que coneix en un
taller d’autoajuda. La història
donarà origen a un best-seller.
Al novembre (divendres 30), La
Dependent ens oferirà Una de
4 formatges. La boja història
de quatre personatges que es
troben a una pizzeria on afloren
els prejudicis, manies i misèries que tots portem dins. Una
àcida i intel·ligent reflexió
sobre la condició humana i la
falsedat (o autenticitat) de les
relacions que establim amb
aquelles persones que ens
envolten i amb les qui ens relacionem dia a dia.

L’oferta de tallers per a joves
d'aquesta tardor ve molt carregada de música i ball. Per a
començar, un interessant
taller de dansa del ventre, per
tal d'aprendre els moviments i
ritmes bàsics d'aquest ball
mil·lenari. Donada la gran
demanda que hi ha d'aquest
tipus de dansa, s'han fet tres
nivells, un d'iniciació, un altre
de dificultat mitjana i un altre
de perfeccionament. Aquest
curs es realitzarà al llarg de tot
l'any, fins al proper 30 de
maig.

Una altra proposta és el taller de
sevillanes, que començarà el proper 20 d'octubre. L'objectiu és
conèixer els moviments essencials que conformen cadascuna
de les parts d'aquest ball.
I per finalitzar, el més actual dels
balls: el hip hop. Aquest taller
mostrarà els moviments d'aquest
ritme nascut als carrers de les
grans ciutats del Estats Units i
que ha esdevingut en un autèntic
estil de vida.
Tres tallers per a joves que ja
estan en marxa amb una gran
acollida.

D el 4 al 9 de setembre tingueren lloc les Festes en
honor a la Mare de Déu de
Montserrat. Música, actes
religiosos, ball i sobretot,
moltes ganes de festa van
plenar nits i dies. Un esforç
molt important han realitzat
aquestes joves clavariesses
per mantindre vives aquestes
festes tradicionals.

Taronja Rock
El dissabte 27 d’octubre a les
23’00h tindrà lloc la 7a edició
del festival TARONJA ROCK.
El Parc de les Albízies acollirà
l’actuació del grup Skakis,
seleccionats al Circuit de
Música Jove’07 i els paiportins Slow Moskow que tancaran el concert.

Exposició de
Rosa Serna

Actuació de l’escola de danses durant les dansetes

Tens la teua?

Escola de danses tradicionals

Ja està disponible l’Agenda Jove 2007/2008

L’objectiu és mantindre viva la nostra cultura

Ja està disponible per a tots i
totes l'Agenda Jove 2007-2008
editada per la Xarxa Joves.net.
En aquesta ocasió, l'agenda
està dedicada a repassar les
activitats més destacades que
s'han realitzat des de Joves.net
els darrers anys a les diferents

poblacions que hi formen part
d'ella.
Aquesta nova Agenda Jove es
repartirà entre el jovent de la
nostra població i es pot demanar al Centre d'Informació i
Gestió de l'Ajuntament de
Picanya.

C omença un nou curs a l’escola de danses tradicionals. Els
xiquets i xiquetes, d’entre 6 i 10 anys, interessats en aprendre a
ballar danses tradicionals valencianes i així poder participar després a l’Aplec de Dansa o a les Dansetes del Corpus, ara poden
fer-ho. Les classes s’impartiran els divendres de 19 a 20 hores.
Cal apuntar-se al CIG de l’Ajuntament de Picanya. El curs
comença el 19 d’octubre i les classes tindran lloc al CP Ausiàs
March.

Del 30/10 al 16/11 i amb el
títol d’Això que no m’atrevisc
a dir-te l’artista Rosa Serna
(sel·lecionada a la convocatoria de Creació Contemporània
Jove ÚLTIMA) mostrarà a la
Sala Municipal d’Exposicions
els seus darrers treballs.
Aquest projecte se suma a la
defensa de la possibilitat d’un
feminisme expandit, on allò
personal és polític, creant una
sèrie d’estratègies on el discurs femení es farà visible en
l’espai públic. Amb la participació del col·lectiu de dones
de l’EPA.

X+Convivència
El dia 8 de novembre a l ‘Institut Enric Valor de Picanya en
col·laboració amb l’ ONG
Moviment contra la Intolerància i al voltant del dia internacional contra el racisme va
tindre lloc la presentació de la
REVISTA x+convivencia creada per la Xarxa joves.net. A
més, el dia 9 al Centre Cultural de Picanya es projectà la
pel·lícula “Yo soy la Juani”
del director Bigas Luna per a
l’alumnat de l’Institut.
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BALCONES

Balcón ajardinado en la C/ Vicent Serrador

Reunió preparatòria a l’Alqueria de Moret

Naix l’Associació del
Xicotet Comerç de Picanya

El passat 11 de juny, al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, més
de 30 persones, representants
del xicotet comerç de Picanya,
acordaren adherir-se a l’AEPI
(Associació Empresarial de Picanya), davant la necessitat d’organitzar-se, per a tractar aquelles qüestions que afecten a tot el col·lectiu
d’empreses minoristes de la localitat. Entre els comerços que ja
s’han associat estan: CENTRO DE
ESTUDIOS A.D. ACADEMIA,
PERRUQUERIA LOURDES, ALEX
AGUADO SABATES, VIATGES
ESTIVAL TOUR, JOIERIA SANT
VICENT, FRUTAS Y VERDURAS
MANUEL, INFORCOPY, CARNICERIA ARTESANAL, RAMON Y
VICTORIA, OPTICA AVINGUDA,
JM RIDAURA ASSEGURANCES,
IMAGEN ESTUDIO FOTOGRAFICO, BON GUST, A.NATURE
PELUQUEROS, UNIVERSET TINTORERIA, OPTICA PICANYA,
DRIVER, CENTRO DE BELLEZA
GEMMA CANOVES, MODAS

5

MARI, GABINET PAULINA LERMA, ADMINISTRACIÓN LOTERÍAS PICANYA, AUTO PICANYA,
CIBER PICANYA, EL CUC, GENERAL INSURANCE.
S’han portat a cap tres reunions,
convocades per l’Agència de
Desenvolupament Local, on els i
les comerciants han pres la paraula, plantetjant quines són les
seues necessitats i fent propostes sobre el que es deuria fer.
També mostraren interés en
rebre informació sobre cursos de
formació i sobre les possibles
subvencions oficials al comerç.
Entre els acords que s’han pres
en aquestes reunions cal ressaltar
els següents:
• Afiliar-se a l’AEPI com a fórmula
associativa per a enfortir el teixit
empresarial de Picanya, que li
done força per aconseguir els
seus objectius.
• Crear una imatge corporativa i
de marca per als comerços de
Picanya.

• Donar difussió a tots els
comerços locals d’aquesta iniciativa d’associacionisme.
• Crear una comissió que elabore
un Pla de treball que contemple
prioritats, objectius i mitjans
dels que cal disposar per a aconseguir-los.
En aquest moment, la comissió ja
està treballant en propostes d’activitats per a nadal: enllumenat,
decoració de vitrines, sorteig i/o
butlleta de compra; així com ofertes de línies de crèdit, especials,
tarjeta de comerç local...
Des de ací animar-vos per què
cada dia siguem més els comerços associats, per unir esforços i
per a aconseguir una bona promoció a través de la imatge corporativa que ens identifique i possibilite
que, cada dia més, la gent del
poble compre al poble. Per a més
informació cal contactar amb
l’Agència de Desenvolupament
Local a l’Alqueria de Moret, telèfon 961295400.

Flores contra la
contaminación
Las plantas en los balcones reducen la contaminación ambiental y sonora, según dicen los
expertos
Hasta hace unos años al recorrer las calles y dirigir la mirada hacia
los balcones, lo que la vista contemplaba, en muchas ocasiones,
era un balcón con unas plantas extrañas, bombonas de butano,
bicicletas, tendederos, herramientas...
Desde hace un tiempo, las cosas han cambiado. Van apareciendo
plantas verdes, helechos, geranios, incluso algunas plantas exóticas bien adaptadas a nuestro clima.
En ocasiones hemos visto hasta mini huertos con tomates asomándose a la calle, haciendo compañía a las muy resistentes aromáticas que además nos vienen bien a la hora de cocinar. Tener
romero ecológico a mano para la paella, es un lujo al alcance de
cualquier vecino de la población con más árboles por persona de
la Comunidad Valenciana.
Ánimo, que el concurso de balcones comienza con el curso escolar.

HISTÒRIA

DESENVOLUPAMENT
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Dues imatges de Picanya després del pas de l’aigua
Pràctiques al taller de geriatria

Formació per a l’ocupació
L’ADL organitza dos cursos de capacitació professional
Des del passat mes de juny estan
en marxa al Centre de Desenvolupament Local “Alqueria de
Moret” dos cursos de capacitació
professional amb excel·lents possibiltats d’inserció laboral una
vegada finalitzat el procés formatiu que es desenvolupen en
col·laboració entre l’Ajuntament
de Picanya (Agència de Desenvolupament Local), el SERVEF i el
Fons Social Europeu.

Auxiliar d’infermeria en geriatria
Amb una durada de 600 hores
aquesta especialitat formativa permet obtindre una qualificació molt
demandada en el sector, de l’atenció a persones majores, que creix
dia a dia. A més de la formació
teòrica, els alumnes del curs han
realitzat pràctiques amb materials
d’ús habitual i està previst que
completen la formació amb pràctiques en empreses locals.

Empleat/da d’oficina
489 hores de formació ofereix
aquest curs on l’alumnat adquireix els coneixements necessaris per a treballar en les oficines d’administració de qualsevol empresa. Les aplicacions
ofimàtiques són la part fonamental d’aquest curs que també es complementarà amb
pràctiques en empreses properes.

50 anys de la Riuada
Aquest mes d’octubre es commemora el 50 aniversari d’una d’eixes
dates que han quedat a la memòria més fosca de la nostra història. La
nit del 13 al 14 d’octubre de 1957, després d’intenses plujes, els rius,
barrancs i rambles de l’horta de València, amb el Túria com a element
principal, es van desbordar en allò que els valencians hem donat en
anomenar “la riuada”. Una nit de pors i plors va donar pas a un dia en
on la devastació provocada per l’aigua va deixar una paisatge de destrucció i fang.
InfoTV ha realitzat un documental on s’ofereix una ampla visió d’aquells esdeveniments amb especial atenció als efectes de la riuada en
pobles com el nostre, més enllà de la visió centrada en la ciutat de
València que fins ara, sempre s’ha oferit d’aquestra catàstrofe.
Al nostre poble, en el Centre Cultural de Picanya, s’acollirà, en sessió
oberta al públic, una projecció d’aquest documental el 18 d’octubre.
Una gran oportunitat per conèixer de forma detallada i documentada la
realitat d’un esdeveniment històric al nostre municipi.
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Boixeteres a la plaça Major

Capital del boixet
L’IES Enric Valor acollirà les classes de l’EPA en horari de vesprada

L’Escola d’Adults podrà
emetre titulacions oficials
A partir d’ara l’alumnat de Graduat en Educació Secundària
podrà examinar-se i obtindre titulació oficial al propi centre
Aquest nou curs 2007-2008 al
Centre de Formació de Persones Adultes (EPA) ve marcat
per una importantíssima novetat. El dia 12 de setembre d'enguany la Conselleria va aprovar
la signatura del conveni amb
l'Ajuntament de Picanya pel
que es creava un nou centre
públic
de FPA (cicles I i II) amb capacitat per a 10 unitats i amb 350
places escolars, i per la qual es
faran servir les instal·lacions de
l'IES Enric Valor.
La principal novetat que implica
aquest conveni és el fet que a
partir d’ara l’EPA de Picanya
esdevé centre amb reconeixement oficial i per tant, a més de

donar classes podrà realitzar
exàmens i emetre titulacions
oficials en els dos nivells del
Cicle II, que són els necessaris
per a obtenir el títol del graduat
en Educació Secundària (GES).
D’aquesta manera l’alumnat del
Centre no haurà d’eixir de
Picanya per tal de realitzar els
exàmens oficials amb tot el
que això suposa de comoditat i
tranquil·litat.
Nova oferta
Des del 10 de setembre les
portes de l’EPA estan obertes
per al nou alumnat d’aquest
curs 2007/2008. L’oferta per a
aquest nou curs va des de la
formació reglada (alfabetització,
educació base, graduat en

Torna l’activitat a les escoles

secundària, accés a la Universitat, cicles formatius...), tot i
passant pels idiomes (valencià,
anglés, castellà per a estrangers...), la informàtica (amb
grups de matí i nit) o els tallers
amb un vessant més lúdic (boixets, restauració, pintura,
patchwork...).
Les novetats del curs són els
tallers: conèixer l'art i abaloris, i
el nou grup d’anglés iniciació
en horari de matí.
El Centre té previst enguany la
matriculació de més de 500
alumnes entre cursos i tallers.
Una xifra que situa l’EPA de
Picanya entre les de major
nombre d’alumnes a la nostra
comarca.

La “Casa Emiliot” serà rehabilitada

Comença el nou
curs escolar

Aprovat el concurs per
a l’Escoleta Infantil

Totes les sol·licituds de
matriculació han estat ateses

El ple municipal ha aprovat les
condicions de construcció i gestió

Mil setanta-nou alumnes de primària i d’infantil
han començat aquest curs 2007/2008 als dos
centres públics i el concertat del nostre municipi.
En aquest sentit cal destacar que s’han atés
totes les sol·licituds d’escolarització i cap
alumne, fins i tot en les edats no obligatòries,
s’ha quedat sense matricular.
A més, en relació al curs 2006/2007 són
destacables dades com que quasi el 100% de
l’alumnat de primària ha promocionat a
secundària, cosa que ens parla ben a les clares
del bon nivell acadèmic de les nostres escoles.

L’Ajuntament ha fet un nou pas en el camí per
desenvolupar el projecte d’Escoleta Infantil
Municipal de 0 a 3 anys. Amb tota la població
escolaritzada per damunt dels 3 anys és hora
d’abordar la creació d’un centre que done resposta
a les necessitats de pares i mares amb fillls i filles
menors de 3 anys. El projecte aprovat permetrà
que siga una cooperativa qui desenvolupe la
construcció del centre i la seua gestió. Una vegada
en marxa l’Escoleta oferirà atenció als menors de
3 anys a un preu molt inferior al que avui es pot
trobar als centres privats.

El passat diumenge 23 de setembre, amb un oratge que finalment va aclarir-se després d’hores de plujes i ruixats que van
fer perillar l’encontre, la Pl. Major del nostre poble esdevingué
la capital provincial del boixet. Des de les 10 del matí tres-centes boixeteres (i algun que altre boixeter) es van reunir per a
compartir la seua afició. A poc a poc el soroll de la font fou
substituit pel clic-clac de la fusta dels boixets i entre animades
converses, no poques rialles i les inevitables comparacions,
les boixeteres, arribades des de nombrosos pobles de la
comarca i província van intercanviar experiències i habilitats i
van mostrar el bo i el millor del seu treball en la tercera trobada de boixets organitzada per l’associació d’alumnat d’EPA i
l’Ajuntament de Picanya.

Previndre l’adicció als
videojocs i internet
Els dies 16 i 23 d’octubre el departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’IES Enric Valor i
l’AMPA del mateix centre organitzen un curs destinat a pares i
a mares en el qual s’abordarà el tema de dues noves adiccions
socials de la màxima actualitat: els videojocs i l’ús excessiu
d’internet. Dues patologies amb especial incidència sobre la
població jove i que suposen un autèntic repte per a pares i
mares a l’hora de previndre un ús excessiu. Aquest curs, que
serà impartit a l’IES Enric Valor en horari de 18.00 a 21.00h
permetrà a pares i mares comprendre el sentit del joc en
edats infantil-juvenil, identificar les versemblances i diferències entre l’abús dels videojocs i les ludopaties i proposar
estratègies educatives familiars de control en l’ús de les
noves tecnologies.

Curs per a persones
al càrrec de majors
Els dies 16, 18, 23 i 25 d’octubre té lloc a les instal·lacions del
Centre de Persones Majors un curs de formació en atenció a
majors dependents.
L’objectiu d’aquest curs és millorar la capacitació en atenció especialitzada per a persones majors amb malalties com ara l’Alzheimer o altres demències i està dirigit a familiars, cuidadors, voluntariat social i tots aquells col·lectius implicats en l’atenció d’aquest
col·lectiu. El temari del curs aborda qüestions com ara els tipus i
causes de les demències, els recuros sociosanitaris i aspectes
jurídico-legals de la malaltia, el seu impacte psicològic, atenció
bàsica al malalt i la protecció de la salut del cuidador principal. D’aquesta manera es pretén millorar tant la qualitat de vida del malalt
com la de les persones al seu càrrec. Aquest curs està subvencionat per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i organitzat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Picanya.

00DECASAENCASA89OK

5/10/07

09:44

Página 7

DE CASA EN CASA NúM. 89 - AGOST/SETEMBRE ‘07

URBANISME

7

Nova escala d’accés al polígon de Raga

Una escala facilita l’accés al
polígon de Raga
Nou conjunt d’aparells

Nou Parc per a Majors
a la zona de Vistabella

L'Ajuntament de Picanya ha expropiat una casa al carrer Almassereta per a millorar l'accés de les persones al Polígon de Raga. Als
terrenys que ara ocupa aquesta casa s’ha construit una escala que
connecta els carrers Almassereta i Azorín. D'aquesta manera, s’obri l’accés directe des de la passarel·la que hi ha darrere del Mercat Municipal fins al polígon. Això facilitarà l'accés al seu lloc de
treball a tots aquells veïns de Picanya que hi treballen al Polígon
de Raga amb un especial aprofitament per a les dones que treballen als magatzems de taronja cosa que suposarà una important
millora en el seu anar i tornar diari.

Aquest tercer conjunt d’aparells està situat
junt al carril-bici de l’avinguda Pablo Iglesias
F a poc més d'un any es van
inaugurar a Picanya dues
zones amb aparells d'exercicis
adaptats per a persones
majors, els anomenats “Parcs
per a majors”. Aquests aparells d'exercicis permeten realitzar exercicis per a millorar la
mobilitat de les extremitats i
les articulacions de cames i
braços.
Des del primer moment,
aquestes zones per a exercicis

han estat molt freqüentades
per les persones majors del
poble.
Ara, s'ha creat una nova zona
al barri de Vistabella junt a la
Travessera de la Diputació.
S'han col·locat tres conjunts
amb diferents aparells per a
exercicis.
A la primera hi ha dues xicotetes escales per a exercitar els
dits i els muscles. Una altra
disposa d'un corró giratori que

serveix per a enfortir el canell
i l'avantbraç. També per a
exercitar el gir del canell, hi ha
un aparell que disposa d'un
disc giratori i d'una hèlix. L’última és un gran roda, serveix
per a exercitar el gir dels
braços i millorar les articulacions dels muscles. Per tal
d'exercitar les cames, també
s'hi ha instal·lat un banc amb
pedals amb capacitat per a
dues persones.

Carril bici d’accés al poliesportiu

Plantació d’arbres i arbusts al
camí del Poliesportiu
Recentment s'ha realitzat una plantació d'arbres i arbusts a la jardinera que separa el carril bici del camí que va cap al Poliesportiu de
Picanya. S'ha plantat una alineació de pittosporum tobira, un arbust
molt resistent a la sequera i al fred que es pot retallar per a fer una
tanca lineal. També s'han plantat arbres de l'espècie plàtan d'ombra,
que serviran per a fer més agradable el passeig fins el Poliesportiu.
En tota la zona que ha estat plantada s'ha instal·lat també el reg per
degoteig per tal d'aprofitar al màxim els recursos, a l'hora que es
conserva la vegetació i racionalitzar el consum d’aigua.
Obres del Centre de Salut

Nova pintura per al pont

Les obres del nou
Centre de Salut
avancen a bon ritme

Continuen els treballs
de millora als ponts i
les passarel·les

Les obres del nou Centre de Salut de Picanya
estan molt avançades. De moment ja s'han fet
els moviments de terres i els fonaments de l'edifici. En breu començaran a alçar-se els pilars
que hauran de suportar les tres plantes que
tindrà l'edifici. Està previst que les obres duren
uns 14 mesos. És a dir que el nou Centre de
Salut podria estar acabat per al proper hivern.
L'edifici està construint-se a un solar situat
entre els carrers de l'Església i Senyera que l'Ajuntament ha cedit a la Conselleria de Sanitat. El
pressupost total de l'obra és de 1.200.000
Euros.
Una vegada finalitzen les obres, Picanya disposarà d'un modern Centre de Salut de vora mil
metres quadrats, dotat de nou consultes de
medicina general, de tres de pediatria, de quatre sales d'infermeria, i d’una sala d'extraccions.
A més a més, hi haurà una consulta i un gimnàs
per al treball de la matrona.

Continuen els treballs de millora de l'aspecte
dels ponts de Picanya. Recentment s'ha pintat
el pont que va des de la Redona dels Vents fins
a la de l'Almàssera. La barana del pont s'ha pintat en un color blau, mentre que als pilars i la
plataforma del pont s'ha alternat el blanc amb el
blau.
Un altre pont que està sent pintat és el que travessa el Barranc des de la Redona d'Andreu
Alfaro fins al carrer Travessera de la Diputació.
Ja s'ha acabat de pintar la barana i ara es pintarà la plataforma.
Amb aquestes dues intervencions es continua
el procés de restauració i pintura dels tres ponts
i dues passarel·les que creuen el barranc en un
procés que, a més de les qüestions de manteniment, ha valorat l’embelliment d’aquestes infraestructures com a una forma de millora de l’entorn i on l’habitual gris-formigó ha donat pas a
tot un ventall de colors.

Mupis amb dipòsit per a pil·les

Mupis doblement verds
Des del mes de juliol els mupis, panells publicitaris de format intermig, formen part del paisatge dels carrers més transitats del nostre
poble. Aquests elements a més de l’evident funció publicitària, incoroporen uns xicotets contenidors a la base que permeten la recollida
selectiva de pil·les (tant normals com de botó). D’aquesta manera
poden, de forma molt senzilla, garantir el millor tractament de les
nostres pil·les i evitar que les substàncies nocives que contenen
(mercuri, níquel...) acaben contaminant el medi ambient.
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NOVES TECNOLOGIES
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Aquest nou control permet ampliar els videos a pantalla completa

PicanyaTV
a pantalla completa

La webTV local supera els 6.000 videos
descarregats

Activitats aquàtiques per a majors a la Piscina Coberta

L’oferta esportiva municipal s’adapta
a totes les edats i necessitats
S’ha creat un grup d’activitats en l’aigua per a persones majors
Amb el mes de setembre torna
l'activitat a l'esport local. Aquest
mes, amb el final de les vacances, marca el començament de
l'oferta esportiva municipal.
Menuts
Amb l'objectiu de fomentar l'exercici físic des dels primers anys va
nàixer l'activitat anomenada xiquiritme, que combina la música
amb els exercicis de psicomotricitat per a xiquets d'entre 3 i 5
anys. Aquesta activitat té la seua
continuïtat amb el ball modern.
Per a enguany, la novetat és que
s'han creat dos grups, un per a
xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys i
un altre per als d'11 a 14 anys.
Escoles esportives
Per als xiquets i xiquetes menors
de 14 anys, les Escoles Esporti-

ves Municipals ofereixen la possibilitat d'iniciar-se a la pràctica de
l'esport a modalitats com ara l'atletisme, l'handbol, el futbol sala,
la gimnàstica rítmica, el patinatge
o el tennis. L'objectiu de les Escoles Esportives és oferir a tots els
xiquets l’oportunitat de fer exercici i practicar l'esport que millor
s'adapte a les seues qualitats.
Allò que es pretén no és seleccionar els millors esportistes, sinó
que els xiquets i xiquetes s'acosten a la pràctica esportiva des de
la seua vessant més lúdica.
Adults
L'oferta esportiva per a adults
presenta activitats tan variades
com ara el ioga, el tai-xi, la
gimnàstica de manteniment, la
correctora o la musculació. Una

menció especial mereixen les
activitats com l'aeròbic, l'estep, la
batuka o el funki, que combinen
el treball físic amb la música, cosa
que les fa molt atractives, especialment per als més joves.
Persones majors
Per a les persones majors es
manté com a proposta la gimnàstica de manteniment, que busca
millorar les seues capacitats físiques amb exercicis adaptats.
Però, a més a més, enguany hi ha
una novetat important. Donat l'èxit que aquest estiu han tingut els
bono-majors de la Piscina Coberta
Municipal, s'ha creat un grup
d'activitats aquàtiques per tal que
els majors puguen gaudir dels
beneficis de l'exercici dins l'aigua.
G. Serrano

Amb la tornada de les vacances PicanyaTV, la webTV local del nostre
municipi, ha complit sis mesos de vida i ha superat els 6.000 videos
descarregats. Per a celebrar-ho el departament de Comunicació de l’Ajuntament, encarregat de dur endavant aquest novedós projecte, ha
aconseguit millorar el servei i, a partir d’ara, els nous vídeos incorporats
podran gaudir-se a pantalla completa. Un nou botó en la barra de control dels videos permet augmentar el seu tamany fins ocupar totalment
la pantalla (siga quin siga el format) i així conseguir un efecte “televisor” total. Amb aquesta millora, PicanyaTV, la primera webTV desenvolupada íntegrament per un Ajuntament a tota Espanya, ofereix un servei
al mateix nivell dels d’altres webTV de ciutats com ara Segòvia, A Coruña o Còrdoba i apronfundeix en el camí que, sens dubte, serà la televisió del futur.
www.ajuntament.picanya.org/picanyatv

Totes les escoles en Internet
Amb la publicació, aquest principi de curs, de la plana web del CP Ausiàs
March es completa la presència dels centres educatius de Picanya a
Internet. A hores d’ara tant les dues escoles públiques (l’esmentat CP
Ausiàs March i el CP Baladre), com l’escola concertada Gavina i l’IES
Enric Valor estan presents a internet amb els seus propis espais web on
pares, mares, alumnat i públic en general poden trobar bona cosa d’informació útil així com notícies, imatges o materials complementaris.

http://iesenricvalor.cult.gva.es http://intercentres.cult.gva.es/baladre

www.picanya.org/cpausiasmarch

www.escolagavina.com

Transportes CS

Transportes CS guanya la
“champions comarcal” de futbol-sala
Durant la darrera quinzena de juliol se celebrà a Alcàsser la “Champions league” comarcal de futbol-sala que
enfrontà als equips guanyadors de les competicions
locals. Nou equips, amb un gran nivell esportiu, disputaren aquesta fase final i el títol de campió de campions va ser per al representant del nostre poble,
Transportes CS, alçà el trofeu i tancà així una excel·lent
temporada en la ha sumat el títol local i el comarcal.
Comença la nova lliga local de futbol sala
El mes d'octubre comença la lliga local de futbol sala.
Es tracta d'una competició en la que hi participen vint
equips distribuïts en dues categories. Al llarg de la temporada no només es juguen guanyar el campionat, sinó
també ascendir o baixar de categoria, cosa que dóna
un major interès a la competició.
Al llarg de tot l'any, el Pavelló Esportiu Municipal acull
els partits d'aquesta competició, que es caracteritzen
per un ambient d'esportivitat.

Equip de voleibol de l’IES Enric Valor

Un equip de voleibol femení
de l’IES Enric Valor
participarà als Jocs Escolars
Un grup d'alumnes de l'IES Enric Valor de
Picanya han format un equip de voleibol
femení que competirà en la present temporada 2007-2008 als Jocs Escolars de la
Generalitat Valenciana. Es tracta de deu
xiques d'entre 17 i 18 anys que competiran per primera vegad i per a moltes d'elles, a més a més, és el primer contacte
amb aquest esport i amb la competició
esportiva.
De moment, l'objectiu de l'entrenador és
tractar de consolidar un grup de jugadores de voleibol a Picanya, com a pas previ
per a la creació d'un club federat.

Informàtica per a majors al CP Ausiàs March

Majors a l’última
Del 15 al 19 d’octubre tindrà lloc un nou curs d’informàtica per a
persones majors. Diguem nou perquè ja des de l’any passat han
estat nombrosos els majors que han passat pels cursos de noves
tecnologies (informàtica, internet...) organitzats des de l’Ajuntament i que han permés als nostres majors descobrir tot aquest
món de pantalles i teclats al qual no volen ser al·liens.

