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Les obres del nou aparcament soterrani de l'Avinguda Sanchis Guarner
han estat executades en poc mes de
dotze mesos. Un temps record si
tenim en compte l'envergadura de l'obra. Aquest aparcament compta amb
dues plantes, on s'han distribuït les
290 places de pàrquing. Tant l'entrada
com l'eixida dels vehicles estan situades a l'avinguda Sanchis Guarner.
L'entrada queda situada just al darrere
del mercat, i l'eixida darrere de l'Ajuntament. Hi ha tres escales d'accés per
als vianants i un ascensor situat junt a
l'Ajuntament. Està prevista la cons-

Els veïns i veïnes de Picanya disposen des del
passat 27 de gener d'un pàrquing públic soterrani
a l'avinguda Sanchis Guarner. Aquest aparcament, amb capacitat per a 290 vehicles, ha estat
construït junt al Barranc. Els llocs d'aparcament
podran ser comprats o llogats, però també hi
haurà places d'ús doble, que podran ser
utilitzades com als pàrquings públics regulats.
Amb la posada en marxa d'aquest servei,
aquesta zona comercial i administrativa es veurà
alleugerida de vehicles aparcats al carrer i
millorarà la seguretat del trànsit.

L’aparcament soterrani obri les portes
El nou pàrking públic té capacitat per a 290
vehicles i la primera hora d’utilització es gratuïta
trucció d'un altre ascensor que donarà
accés directe des del pàrquing al Mercat Municipal.
Modalitats d'ús
L'ús d'aquest aparcament tindrà diferents modalitats. 145 places d'aparcament eixiran a la venda. Aquesta
opció està especialment adreçada als
veïns de la zona, ja que la majoria dels
edificis dels voltants no disposen d'aparcament. Les 145 places restants
es llogaran en dues modalitats: 75
llocs per als quals s'estableix un abonament mensual, que donarà dret a
aparcar el vehicle durant les 24 hores i
un abonament nocturn, que donarà
dret a aparcar de 20h a 8h a les 70
places restants. Aquestes places d'aparcament que quedaran lliures a les
8 del matí, seran les que serviran per
a donar el servei d'aparcament públic
regulat. Els conductors que facen ús
d'aquest aparcament regulat, gaudiran
d'una hora de pàrquing gratuïta. A partir de la primera hora, el preu serà
d'1’03 euros per hora. Amb aquesta
mesura es pretén animar les persones que es desplacen amb cotxe al
mercat o a l'Ajuntament a fer ús del
pàrquing i evitar que deixen el seu
vehicle als carrers.
Seguretat
El nou pàrquing soterrani disposa de
totes les mesures de seguretat habituals en aquest tipus d'instal·lacions:
detectors de fums i de monòxid de
carboni, polsadors d'alarma, senyalització reflectant de les eixides
d'emergència, càmeres de vigilància
etc. Durant les hores que l'aparcament estarà obert al públic, de 8 del
matí a les 12 de la nit, hi haurà una
persona a la cabina de control. A partir de les 8 de la nit, les portes del
pàrquing es tancaran. Aquestes portes no disposen de pany i només es
poden obrir amb una clau magnètica,
semblant a una targeta de crèdit.
Aquesta targeta també obrirà les portes de les escales d'accés per a vianants i farà funcionar l'ascensor. S'ha
optat per aquesta modalitat per tal
d'evitar casos de vandalisme i per-

què no siga necessari canviar tots els
panys en cas que algun usuari perda
la clau.
Accessibilitat
El disseny de l'edifici soterrani que
allotja el pàrquing s'ha fet seguint
totes les normatives sobre accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda. Així, l'ascensor està estratègicament situat per tal que les places
d'aparcament reservades per a discapacitats queden molt a prop. En total
hi ha deu llocs d'aparcament reservats
per a discapacitats, sis a la primera
planta i quatre més a la segona.
Aquestes places d'aparcament tenen
una mesura major que la resta, per a
facilitar l'entrada i eixida dels conductors als vehicles.
L'entorn
Quan van començar les obres
d'aquest aparcament,
els arbres que hi
havia a la

zona enjardinada de l'avinguda Sanchis Guarner van ser traslladats a un
camp de propietat municipal. A més
a més, tota la zona ha estat replantada amb arbusts i plantes aromàtiques. El mobiliari urbà ha estat reemplaçat per un altre de nou i s'hi ha
construït una pèrgola hexagonal, on
es poden realitzar concerts a l'aire
lliure. També s'hi ha habilitat una
zona de jocs infantils i s'hi ha
instal·lat una escultura que representa un llaurador, símbol de la tradició
agrícola del poble.
En tota la zona s'ha col·locat nova
senyalització de trànsit i
s'han repintat les
marques

vials. A més
a més, s'ha canviat el
sentit del trànsit al tram del
carrer Tenor Salvador Alejos que hi
ha junt al Mercat. Abans a aquest
tram es transitava en direcció al
barranc i ara es farà en direcció a
Marqués del Túria.
G. Serrano

ENTITATS CONVOCANTS
• AJUNTAMENT DE PICANYA
• AMPA AUSIÀS MARCH
• AMPA BALADRE
• AMPA IES ENRIC VALOR
• AMPA ESCOLA GAVINA
• ATENEU DE PICANYA

b) Memòria sobre el treball
que es vol realitzar amb
indicació del tema, la justificació, els objectius, les
fonts i la metodologia.
c) Currículum vitae de les
persones autores del projecte.
4a Les persones que desitgen
concursar hauran de presentar els projectes fins al dia 28
d’abril de l’any 2007 al CIG
de l’Ajuntament de Picanya.
5a Els projectes seran seleccionats per un jurat format per
representants de les entitats
convocants, el qual en farà
pública la resolució durant el
transcurs d’un acte organitzat
a Picanya, el dia 10 de maig
de l’any 2007.
6a Una vegada adjudicada la
beca d’investigació i acceptada pels autors o per les autores, aquests es comprometen a lliurar a les entitats con-

• ASSOCIACIÓ ALUMNES EPA
• CEPA
• EDICIONS VORAMAR-SANTILLANA
• ESCOLA AUSIÀS MARCH
• ESCOLA BALADRE

vocants a través del CIG de
l’Ajuntament, el treball final,
en suport informàtic i imprés
sobre paper, abans de l’1
de maig de 2008. L’extensió
d’aquest pot oscil·lar entre
les 50 i les 150 pàgines.
7a Els projectes seleccionats
rebran el 30 % del premi en
el moment de l’adjudicació i
l’altre 70% al lliurament del
treball definitiu. Si no es
porta endavant el projecte
seleccionat, la persona es
compromet a tornar el 30%
rebut.
8a Les entitats convocants valoraran la publicació dels treballs guanyadors en la col·lecció Pont Vell, editada per
l’Ajuntament de Picanya.
9a El veredicte del jurat serà inapel·lable i la participació en
aquesta convocatòria suposa
l’acceptació total de les
bases.

• ESCOLA GAVINA
• GRÀFIQUES VIMAR
• IES ENRIC VALOR
• LA CAIXA
• MESTRESSES DE CASA
“TYRIUS”

Consulteu els treballs guanyadors d’edicions anteriors a: www.ajuntament.picanya.org

Mirant Picanya

L’arbre de
l’amor
Segurament no serà gens bo per
a l’arbre com a ésser viu però
poques coses resulten tan poètiques com una declaració d’amor
sobre la pell d’un arbre. A la porta de l’IES Enric Valor aquest
exemplar té “tatuades” en la
soca decenes d’eixes primeres
històries d’amor d’adolescents i,
amb tanta inscripció ha esdevingut un autèntic arxiu de la
memòria sentimental del centre.
Si ens hi posem davant d’ell no
podem deixar de preguntar-nos:
encara estarà viu eixe amor
(declarat en anglés això sí) per
Martina? Continuen junts Pedro i
Inés? No ho sabrem mai, però si
que sabem que un dia, s’estimàren tant com per a deixar-ho
escrit sobre la pell d’un arbre.
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Cuando pensamos en los niños y niñas y en su desarrollo
todo el mundo está de acuerdo en la necesidad del equilibrio
a la hora de su crecimiento. No es buena la obesidad ni la
excesiva delgadez, puede ocasionar problemas una altura
excesiva y también no llegar a un mínimo. Resulta interesante trasladar este principio al crecimiento “saludable” de un
pueblo. En los últimos años estamos asistiendo atónitos a
desarrollos urbanos en los que en dos años hay poblaciones
que han aumentado en un 25 o 30% su número de habitantes. ¿Han crecido de igual manera los servicios que reciben
esos ciudadanos? ¿Hay colegios, centros de salud, atención
a mayores, servicios sociales, zonas verdes, equipamientos
deportivos... en igual proporción que los existentes antes de
este crecimiento desmesurado? ¿Se mantiene la identidad
de estos municipios o devienen simples ciudades-dormitorio? Las respuestas claramente suelen indicar que el beneficio ha sido para muy pocos y que la calidad de vida de estos
municipios no sólo no mejora sino que probablemente disminuye con los problemas típicos de la masificación, el desarraigo y la falta de servicios.
Crecer con garantías
Ahora, con el PGOU casi cerrado, es hora de plantear las
nuevas líneas desarrollo. Debemos apostar por mantener y,
en la medida posible, ampliar, los actuales niveles de equipamientos, servicios e infraestructuras en los próximos años.
Nuestro pueblo ha pasado desde el año 1975 al año 2006 de
7.500 habitantes a 10.500, lo que supone un aumento de
3.000 vecinos y vecinas en 30 años. Un crecimiento sostenido como éste, sitúa la población de Picanya en unos 15.000
habitantes en los próximos 20 o 30 años y esta ampliación
sólo debe abordarse sobre dos principios fundamentales: el
soterramiento de la línea de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana y la reserva de un 30% o 40% de las viviendas
que se construyan para VPO. Si la línea de metro no desaparece en superficie el crecimiento de la zona sur del municipio
supondría vernos abocados al modelo de pueblo “partido”
con los graves problemas que ya conocemos en poblaciones
cercanas. Por otra parte el impulso de la vivienda de VPO se
perfila como la más clara respuesta a un mercado de viviendas que hoy por hoy se mueve más por intereses especulativos que por la necesidad real de la población.
Crecer de forma sostenible
Este siglo XXI será el siglo de la sostenibilidad o el del
desastre medioambiental. El planeta empieza a ofrecer claros signos de agotamiento (recalentamiento, cambio climático...) y es hora de aplicar aquel conocido principio de
“pensar globalmente y actuar localmente”. El nuevo desarrollo de nuestro municipio debe contemplar aspectos
como el impulso de las energías no contaminantes (energía
solar para la producción de agua caliente y electricidad), el
desarrollo de nuevas zonas verdes y crecimiento de la
masa arbolada, gestión eficaz del agua, e incluso acciones
decididas en materia de peatonalización de zonas urbanas o
impulso a medios de transporte alternativos al uso exhaustivo y abusivo del coche en recorridos ridículos al que nuestra sociedad está acostumbrada y tolera de forma absolutamente irresponsable.
Todo nuevo proyecto deberá contemplar la sostenibilidad
medioambiental como uno de sus principios fundamentales
o estaremos haciendo un flaco favor a las generaciones venideras y, cuando hablamos de un pueblo, debemos concebir
éste como un bien que heredarán nuestras hijas e hijos y no
como algo que nos llegó de nuestro padres y podemos dilapidar sin mayor preocupación como si fuera de nuestra
exclusiva propiedad.
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Un any més les institucions organitzadores convoquen l’11é premi
per a la investigació d’Estudis
Locals del municipi de Picanya
amb les següents característiques:
1.- L’objectiu del premi és promoure la realització d’estudis sobre
la realitat local en diferents
àmbits i moments històrics, per
tal de contribuir a millorar-ne
coneixement.
2.- Es convoca un sol premi amb
una dotació de 1.500 euros.
BASES
1a Els projectes hauran de ser originals i inèdits, i tenir una extensió màxima de 10 fulls per una
sola cara.
2a Els projectes poden ser individuals o realitzats en equip.
3a Els projectes es presentaran
per triplicat i hauran d’anar
acompanyats per la següent
documentació:
a) Sol·licitud amb les dades
personals.

Crecimiento
“saludable”

Picanya utilitza paper

11a edició dels Premis a la
Investigació d’Estudis Locals

EDITORIAL
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ESCULTURA

ENTREVISTA
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”Escriure no dóna per
a menjar però jo, amb
berenar, ja vaig bé”
Carmen Amoraga queda finalista de l’edició 2007 del
Premi Nadal de Novel·la amb Algo tan parecido al amor

foto: F. Bustamante

Moment d’instal·lació de la peça

El Premi Nadal de novel·la és el
premi literari més antic de l'estat
Espanyol. S'entrega la nit del dia
de Reis, cada any, a l'hotel Ritz de
Barcelona.
Carmen Amoraga (Picanya 1969)
des de ben menuda sabia que
l'escriptura era allò seu, al col·legi
la lectura era una obligació però
ella ho transformava en font de
plaer i prompte es va estrenar a
assaborir les sensacions de ser
premiada, ja que el seu primer llibre, Para que nada se pierda va
obtindre el premi Ateneu de Sevilla ara fa 10 anys.
Com has viscut aquesta novel·la?
M'ha costat molt quasi tres anys,
jo mateixa em posava excuses
per no acabar-la pensant que me
l'empassaria, que la guardaria en
un calaix. Al llarg de dos anys la
tinc en espera i finalment l'any
2006, per diferents circumstàncies, algunes difícils que vaig
passar a l'estiu, em vaig refugiar
en la escriptura i reprenc el primer capítol de la segona part,
que feia un any que l'havia escrit
i d'una tirada acabe les 150 pagines que faltaven.
Imaginaves un premi així?
La veritat és que poc abans de
pujar a l'escenari a recollir el premi, no pensava que seria jo l’elegida. A partir d'aleshores va ser
tot molt intens, vaig estar a punt
que em votaren les llàgrimes,
molt contenta, feliç. És tot un
orgull ser finalista d'un premi tant
important, però sobretot el que
més recorde són els comentaris
que escriptors com Antonio Soler
i Lorenzo Silva, membres de
jurat, feren de l'obra. M'explicàvem que havien votat la meua
obra perquè els agradà molt l'estructura, que era molt valenta i
sobretot l'estil, i que a partir d'ara
havia que dedicar-me més en
serissament a l'escriptura.

Jo, fins ara era sols periodista, no
havia pogut arribar a eixa implicació completa; però a partir d'ara,
sense creure'm el que no és,
pensaré que sóc periodista i
escriptora.
Què significa el premi?
Un aval per a l'obra molt important. A Espanya s'escriu molt i és
difícil que et publiquen. Hi ha
molta gent que escriu bé i en
ocasions no troben qui els publique, per això la promoció que
acompanya el premi n’és el millor
aval. És clar, però, que quan la
novel·la està al carrer ella s’ha de
defensar sola.
Algú va dir que a Espanya escriure
dóna de menjar a ben pocs.
Sí, és molt complicat, però jo amb
berenar ja vaig bé.

Quan comences la gira de presentacions?
El 6 de febrer ix publicada l'obra i
de seguida comença la promoció
fins al 2 de març. Madrid, Barcelona, etc. A València, el 15 de febrer
i com no a Picanya el 5 de març.
Ja sé que a Picanya tinc un club
d'amigues importants, el poble
d'una sempre és més fàcil i em

fa molta il·lusió presentar l'obra
ací.
Conta’ns un poc l'argument.
És la història de tres amigues,
que viuen en poble de l'àrea
metropolitana de València. El nom
del poble és inventat perquè no
pensen que és autobiogràfica.
Dues d'elles són amants de dos
homes i la tercera està casada.
Les tres lluiten per trobar la felicitat. Són tres models de dona i
tres tipus de relacions fora de la
parella. Les històries aprofiten per
a demostrar que ni les amants
són les dolentes, ni les esposes
les bones. En les relacions de
parella no hi ha culpables. Sí que
hi ha molts desamors, però entesos com a oportunitats per iniciar
una nova etapa.
També és una novel·la d'amor.
Quan t'enamores atribueixes a la
persona unes qualitats que sols
estan en la teua imaginació; per
això es titula així Algo tan parecido al amor.
He tractat de donar-li un to perquè es puga llegir amb una somriure, no amb una rialla.
Una frustració mai no et provoca
un somriure, pero si al teu voltant
tens gent que et fa riure, ho portes millor.
Està basada en situacions
reals que m’he trobat en el
dia a dia, encara que no és
autobiagràfica.
És una novel·la de dones?
No és una novel·la de dones,
no crec en la literatura de dones,
com tampoc hi ha literatura d'homes.
L'amor, la recerca de la felicitat,
les relacions entre les persones
son els temes de les meues
novel·les i m'agrada reivindicar
que no és veritat això que diuen
"quien bien te quiere te hara llorar"; jo crec que "quien bien te
quiere te hará reir".

Una escultura de grandària
real d’Enric Valor presideix
l’entrada de l’Institut
La peça s’inaugurà en el context del
premi Enric Valor de narrativa juvenil
El passat 15 de desembre de 2006, dins dels actes organitzats al voltant dels premis de narrativa juvenil Enric Valor, es
va col·locar una estàtua en homenatge a l'escriptor. L'escultura representa Enric Valor a mida real i ha estat col·locada a
l'entrada de l'Institut d'Ensenyament Secundari que també
porta el seu nom. Aquesta peça vol reconéixer l’especial relació del mestre de les lletres valencianes amb el nostre municipi, que va fruir en moltes ocasions de les visites de l’escriptor i s’emmarca dins del projecte de dur l’art als carrers de
Picanya i el qual farà que, en els propers anys, altres peces se
sumen a les que, a hores d’ara, ja podem contemplar als nostres carrers.
L’autor
L'obra ha estat realitzada amb bronze per l'escultor valencià
César Marco. Marco és llicenciat en Belles Arts i s'ha especialitat en la representació de la figura humana. És especialment destacable dins el seu extens currículum el fet que va
completar la formació com a escultor a Grècia, on col·laborà
amb els millors escultors del país i on també va participar de
forma molt significativa en els treballs de restauració del Partenó de l'Acròpoli d'Atenes.

FORMACIÓ

Carmen Amoraga

L’escultura a la porta de l’IES

Curs de manipulació
d’aliments per internet
Més econòmic i còmode

L’Agència de Desenvolupament Local organitzarà d’ací a poc cursos
per a l’obtenció del Carnet de Manipulació d’Aliments. La novetat serà
el fet que aquesta formació s’oferirà a través d’internet a l’aula d’informàtica de l’Alqueria de Moret en dos torns de dilluns i dimecres de
12.00 a 14.00h i de 17.00 a 19.30h. Permetrà obtindre d’una manera
molt més flexible i econòmica qualsevol dels carnets de les diferents
especialitats de manipulació d’aliments sense haver d’eixir del nostre
municipi. Els requisits per a participar són disposar d’uns mínims
coneixements d’informàtica, ser major de 16 anys i pagar la corresponent taxa, molt inferior als preus que fins ara s’hi abonaven. Per a més
informació cal adreçar-se a l’Agència de Desenvolupament Local, telèfon 961 295 400 o correu electrònic: adl@picanya.org.
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Música, dansa i disseny
per ordinador en
els tallers joves
Capoeira, bateria, guitarra elèctrica
i imatge per ordinador

Els actors i actrius del televisiu Autoindefinits protagonitzen 13

Teatre per als mesos
de febrer i març
Luis Piedrahita i Albena Produccions ens
porten els seus darrers espectacles
Va ser el guanyador de la primera
edició del Club de la Comèdia i
col·labora en el programa de
Pablo Motos.
El 9 de març, Albena Produccions
representarà al Centre Cultural
13, un espectacle d'humor agredolç dirigit per Carles Alberola i
inspirat en el llibre 12+1 d'Enric
Balaguer. 13 parla d'oportunitats
malbaratades mentre ens queixem de la nostra mala sort, de la
complexitat de la comunicació
entre les persones, especialment
quan parlem de sentiments.
foto: Junta Local Fallera

La programació de teatre per als
mesos de febrer i març ens porta
dues propostes ben interessants.
D'una banda, el dia 9 de febrer,
Luis Piedrahita, ens porta el seu
Monólogo del rey de las cosas
pequeñas. Es tracta d'una visió
sorprenent sobre les coses que
ens envolten, eixes a les quals no
parem atenció, com ara els pijames, les mosques, el pegament
o les barres dels bars. Luis Piedrahita és un dels millors monologuistes d'aquest país i sempre
improvisa a les seues actuacions.

La programació de tallers per a
joves per als propers mesos
combina la música, la dansa i la
tecnologia.
Els programes d'ordinador Photoshop i Corel Draw s'han convertit en les eines bàsiques per
als dissenyadors i per això s'ha
creat un taller per a conèixer les
tècniques més avançades del disseny per ordinador. Per tal d'aprofitar millor aquest taller, cal tindre
uns coneixements previs d'ambdós programes. Aquest taller
s'impartirà els dissabtes des del
3 de febrer fins al 10 de març,
d'11.00 a 14.00 h.
Una altra proposta dels tallers
és el de guitarra elèctrica.
Aquest està adreçat a persones
amb coneixements sobre l'instrument. Està plantejat com una
barreja de teoria i pràctica, per
tal d’afegir les claus perquè els
alumnes siguen capaços d'improvisar amb aquest instrument.
El taller s'impartirà al local d'assaig musical els dissabtes de
12.00 a 14.00h entre el 3 de
febrer i el 10 de març.

Seguint
amb la
música,
al mes
de maig,
els
dissabtes
12, 19 i 26, s'impartirà un taller sobre bateria
moderna. Aquest curs s'impartirà
a la sala d'assaig i servirà per a
donar a conéixer les bases d'aquest instrument de percussió.
La capoeira, eixa barreja de ball i
d'art marcial també té un lloc als
tallers per a joves. Des del 17 de
febrer fins al 9 de juny, al col·legi
Baladre s'impartirà un curs que
servirà per a conéixer la cultura
brasilera
mitjançant
la música
i la dansa.

El bo i el millor
de l’audiovisual valencià
El nostre poble acull les projeccions
de la IX edició dels premis Tirant

M Carmen Almansa i Marta Regal, falleres majors 2007

Tot a punt per a les Falles 2007
La Junta Local Fallera de Picanya i tot el món faller es prepara per
a les festes. Els actes comencen el 17 de febrer, a l'Ajuntament
de Picanya, amb la presentació del cartell que anunciarà les falles
de 2007. Una setmana després, el dia 24, se celebrarà la Crida, l'inici oficial de les festes falleres.
Entre els dies 1 i 9 de març, la Sala Municipal d'Exposicions acollirà l'exposició del ninot, on es podran veure tots els ninots indultats a les falles de Picanya. El dia 3 de març se celebrarà la cavalcada del ninot. El dia 15 comença la festa gran per a tots els
fallers, que finalitzarà quatre dies després amb la Crema dels
monuments.

Picanya participa enguany com a subseu de la IX edició dels Premis Tirant de l'Audiovisual Valencià. La Quinzena de l'Audiovisual, dins de la qual es lliuren els premis, se celebra entre el 20
de febrer i el 3 de març.
A Picanya es projectaran algunes de les
millors obres de la secció oficial del festival, tant d'enguany com de les edicions
passades. Les projeccions estaran
adreçades, especialment, als alumnes
dels centres educatius de Picanya, així
com als col·lectius de dones i de persones majors.
Els Premis Tirant van nàixer per servir d'aparador a la indústria audiovisual valenciana i hi participen la pràctica totalitat de les empreses i professionals del sector.

Fotografia d’Abraham Martínez

TotArt ‘06 a la sala
d’exposicions
Entre l'1 i el 16 de febrer, la Sala
Municipal d'Exposicions acull
les fotografies d'Abraham Martinez, guanyador del certamen
TotArt 06 en la modalitat individual. A més a més d'aquesta
exposició, l'artista veurà les
seues fotografies recollides a
un catèleg.

Programació
musical al Centre
Cultural
Els mesos de febrer i març, la
Unió Musical de Picanya oferirà
diferents actuacions. El diumenge 25 de febrer, la UMP acompanyada per l’Agrupació Musical de Benicalap oferiran un
concert al Centre Cultural. Dues
setmanes després, el 10 de
març, tindrà lloc el Festiva Colra
amb la participació del Cor d’Adults de la Societat Musical Sta.
Cecília del Grau i el Cor de la
UMP. L’11 de març, la UMP
oferirà un nou concert que
comptarà amb la participació del
Cor que cantarà amb la banda
La Llegenda del Bes. Finalment,
els dies 24 i 31 de març, els
alumnes de l'Escola de Música
José Mª Roig oferiran dues
audicions.

Carnestoltes
escolar
El 15 de febrer, els alumnes
dels col·legis Baladre i Ausias
March, i els de l'escola infantil
El Cuquet participen al carnestoltes escolar. Els xiquets i
xiquetes ixen disfressats de
les seues escoles i es reunixen al carrer Colón. Des d'allí,
acompanyats per quatre grups
de música, desfilen cap a la
plaça del País Valencià. Després tornen cap a les seues
escoles.

L’Aplec de Dansà
portarà grups de
tot arreu
Els grups de danses Realenc i
Carrasca, amb la col·laboració
de la Rondalla Faitanar, organitzen la 23a edició de l'Aplec de
Dansà el proper 17 de febrer a
poqueta nit. Els grups de danses de Picanya, acompanyats
per grups convidats vinguts de
tot arreu, ballaran al llarg del
carrer Sant Josep, en direcció a
la plaça del País Valencià. En
arribar a la plaça, es ballarà el
fandango de la germanor.
Abans de començar l'aplec, es
podran degustar dolços i mistela al calor de les fogueres.
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Eusebio Rivera, Josep Almenar i Josep Guerola

Músiques del Món
La intenció d’aquest primer cicle és
mostrar diferents formes d’entendre la música
Entre els mesos de febrer i
juny, el Centre Cultural de
Picanya acollirà el primer Cicle
de Músiques del Món. Aquesta
primera sèrie de concerts porta
com a subtítol, D'aquestes i
d'altres terres . Això resumeix
l'esperit i la intenció d'aquest
cicle: mostrar les diferents formes d'entendre la música que
tenen les diferents cultures.
Unes diferències musicals i culturals que, tot i això, presenten

un nexe comú: totes les cultures expressen les seues alegries, somnis i tristeses mitjançant el llenguatge musical.
Les actuacions començarà el
18 de febrer amb el directe de
Pep Gimeno "El Botifarra" i la
Rondalla , grup de música folk
valenciana. Li seguirà el grup
Trencaclosques , el dia 4 de
març, amb un concert de ritmes amb arrels mediterrànies.
Tres setmanes després, el dia

25, el grup Lochlainn omplirà
de malenconia celta el Centre
Cultural. El 15 d'abril, la Rondalla Faitanar de Picanya oferirà
una actuació on mostrarà el
seu millor repertori de música
mediterrània. El grup Krama
actuarà el dia 6 de maig amb la
seua proposta de música dels
Balcans. Finalment, el dia 3 de
juny, el grup Africa d'Ivori oferirà un recital ballat de música
africana.

El passat dijous 1 de febrer l’empresa d’instruments musicals
Rivera Mota, la seua de la qual està al polígon Alqueria de Moret
de Picanya, va fer lliurament d’un saxo alt a la Unió Musical com
a part del programa de mecenatge impulsat per l’Ajuntament de
Picanya que fa que diferents empreses del nostre municipi
donen suport a diverses iniciatives culturals, esportives i socials
del nostre municipi. Eusebio Rivera en nom de Rivera Mota va
lliurar l’instrument a Josep Guerola president de la Unió Musical.

AGRAÏMENT

Actuació de Pep Gimeno “Botifarra” i la Rondalla

Rivera Mota regala un saxo
alt a la Unió Musical

Agraïment per a l’Ateneu

El grup coral de la Unió Musical de Picanya durant la seua actuació

Picanya acull el primer encontre
de corals de l’Horta Sud
La iniciativa pretén mantindre’s al llarg del temps i promoure
aquests tipus d’agrupacions musicals
El passat 27 de gener el Centre
Cultural del nostre poble acollí el
primer Encontre Comarcal de
Grups Corals de l'Horta Sud
organitzat per la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana amb el suport de
l’Ajuntament i la Unió Musical de
Picanya . Aquest encontre de
corals s'ha celebrat al Centre
Cultural el passat 27 de gener.
L'escenari es va omplir amb les

veus de quasi dos-cents cantants dels grups corals de la Unió
Musical d'Alaquàs, de l'Agrupació Musical "La Lírica" de
Silla, de la Unió Musical de
Catarroja, de la Unió Musical de
Paiporta i de l’amfitriona la Unió
Musical de Picanya que va cloure l’acte. Aquesta iniciativa, pionera en la nostra comarca, pretén promoure aquestes agrupacions musicals no gaire habi-

tuals a les nostres terres. A
Picanya, l’agrupació coral funciona des de fa relativament
poc temps (la primera actuació
tingué lloc aquest passat mes
de juliol) però ja ha aconseguit
superar els quaranta membres i
el dissabte passat, tot i els nervis, van oferir un repertori variat
i ben treballat que el públic
agraí amb bona cosa d’aplaudiments.

TRADICIONS

El passat 29 de desembre el Ple de l’Ajuntament va decidir, a
proposta de l’Alcalde, i per unanimitat de regidors i regidores
fer públic l’agraïment d’aquesta institució a l’Ateneu per la
cessió de les seues instal·lacions mentre es realitzaven les
obres de renovació del Centre de Persones Majors i permetre,
d’aquesta manera, que els majors pugueren mantindre un
espai de reunió.

Un viatge al passat
Cada any, i amb motiu de la festivitat de Sant Antoni, els
carrers de Picanya es buiden de cotxes i tornen a ocupar-se
pels seus seculars propietaris: els animals. Durant un matí de
festa, cavalls, rucs, gossos i fins tot porcs omplin el fred
asfalt i, almenys durant unes hores, el nostre poble recupera
l’aspecte, els sorolls, i fins i tot, les olors d’una època ja passada que encara es manté viva gràcies a l’esforç d’unes
poques persones que amb la seua empenta personal fan possible la supervivència d’aquest món tradicional en què persones i animals vivien en sintonia.

ESCOLES

foto: CP Baladre
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Pati del CP Baladre

Obras de construcción del grupo de viviendas adaptadas

Las Viviendas Adaptadas para las
Personas Mayores estarán
finalizadas en unos seis meses
Las obras de construcción del
grupo de Viviendas Adaptadas
y Centro de Día de la avenida
9 d’octubre han entrado en su
fase final. Desde los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Picanya se ha iniciado una
importante campaña informativa para intentar garantizar la
mejores condiciones de acceso a este novedoso recurso
de atención a las personas
mayores.
Un recurso pionero
El acuerdo suscrito entre el
Ayuntamiento de Picanya,
que cedió los terrenos, y la
Generalitat Valenciana, encargada de realizar las obras de
construcción, permite que en
pocos meses las personas
mayores de Picanya tengan a
su disposición un recurso
social pionero en la Comunidad que intenta evitar el desarraigo de los mayores que,
por diversas razones, se ven
abocados a ingresar en residencias.
El proyecto puesto en marcha
en nuestro municipio supone
una nueva solución al problema y propone un grupo de
viviendas adaptadas especialmente a las condiciones de
los mayores. Las 31 viviendas
proyectadas son adosados de
50 metros distribuidos en
cocina, baño, salón y dormitorio completamente adecuadas
a las necesidades de las personas mayores (sin escalones, puertas amplias, suelos
antideslizantes...) y buscan
permitir un importante grado
de autonomía a sus ocupantes que de esta manera
podrán continuar su vida en
las mejores condiciones y evitar así ingresos en residencias. Con este nuevo recurso
se podrán atender casos de
especial dificultad com el de

aquellas personas que viven
en pisos altos donde las escaleras suponen una barrera
insalvable.
Condiciones de acceso
Las condiciones para poder
acceder a una de estas viviendas son:
• Ser mayor de 60 años.
• Ser persona jubilada (haber
cesado en la actividad laboral).
• Mantener un nivel de autonomía y capacidad en las
tareas de la vida diaria suficiente.
Este último aspecto resulta
especialmente importante porque estas casas no están destinadas a personas que necesitan especial atención sino a
aquellas de recursos limitados
y que viven en inmuebles poco
adecuados a sus características

Estas viviendas
están destinadas
a personas
mayores de
recursos
limitados y que
viven en
inmuebles poco
adecuados a sus
características
pero que gracias
a este nuevo tipo
de vivienda
pueden continuar
una vida con un
elevado grado de
autonomía.
pero que gracias a este nuevo
tipo de vivienda pueden continuar una vida con un elevado
grado de autonomía.

En régimen de alquiler
Una vez finalizadas estas
viviendas se ofrecerán en
régimen de alquiler a las personas mayores interesadas.
El Insitituo Valenciano de la
Vivienda será quien marque el
precio a pagar y la entidad
que se encargará de realizar
el cobro.
Destinado a vecinos y vecinas
de Picanya
En principio, y según lo acordado por el Ayuntamiento y la
Generalitat Valenciana las 31
viviendas se destinarána a
vecinos y vecinas de Picanya
y sólo en caso de no cubrirse
las plazas ofertades se abriría
la posibilidad de ofrecer las
viviendas a personas de otros
municipios.
Información
El Ayuntamiento de Picanya
ha iniciado una exhaustiva
campaña informativa dirigida
a las personas susceptibles
de acceder a este servicio.
Como primera medida se ha
enviado una carta personal a
cada persona de Picanya
mayor de 60 años, también
se organizó el pasado 5 de
febrero una charla informativa
en el Centro de Personas
Mayores. Finalmente en el
Ayuntamiento, tanto en las
oficinas de Servicios Sociales
como en el Centro de Información y Gestión (edificio
Ayuntamiento, horario de
9.00 a 21.00h de lunes a viernes y sábados de 9.00 a
19.30h) se puede obtener
cumplida información tanto
por teléfono (961 594 460),
como en persona. También
puede solicitarse información
a través de correo electrónico
serveissocials@picanya.org.
El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el
14 de marzo.

Mural al CP Ausiàs March

Dia de la Pau a les escoles
Els Centres Escolars de Picanya tracten de fomentar els
valors de la no-violència entre el seu alumnat
El 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la NO Violència i la
Pau en commemoració del dia de la mort de Mahatma Ghandi,
home que, amb la seua lluita pacifista, va aconseguir la independència de l’Índia.
Al llarg de tot l’any als centre educatius del nostre poble es
realitzen activitats amb l’objectiu de fomentar la convivència i
la prevenció d’actituds violentes. El 30 de gener s’aprofita per
a recordar la importància de resoldre els conflictes en pau.
Sabem que on hi ha persones hi ha conflictes i el problema no
són els conflictes, sinó la forma de resoldre’ls. Si els resolem
positivament, serveixen per al progrés de les persones i no és
preocupant. El problema està quan la solució és imposada per
la força o per la violència.
L’AMPA i el col·legi Ausiàs March han convocat enguany un
concurs de dibuixos i de contes amb el lema VISQUEM EN
PAU, amb l’objectiu d’apropar-se a conéixer i valorar la
importància de la pau, sobretot quan la perdem.
Al CP Baladre entre altres activitats realitzaren una concentració al pati amb la lectura d’un manifest.

AGRICULTURA

Este recurso social para mayores es pionero
en la Comunidad Valenciana

Curs de renovació del
carnet de manipulador
de plaguicides
L’Agència de l’Agricultor organitza una nova
edició del curs

Pròximament es compliran 10 anys des que la primera promoció d'agricultors va obtenir el Carnet de Manipulador de
Plaguicides en un curs organitzat per l'Agència de l'Agricultor
a Picanya. Per aquest motiu i considerant que prompte expira
el període de validesa d'aquells carnets, s'ha programat un
curs per a la renovació que s'impartirà a Picanya del 19 al 23
de febrer pròxim.
Cal destacar la novetat de poder-ne obtenir la renovació a
Picanya, ja que fins “aleshores” sols es podia fer a les Estacions Experimentals Agràries (Montcada i Carcaixent les més
pròximes) i en horari de matins; de manera que amb aquesta
nova modalitat, no caldrà eixir del poble i es farà en horari de
vesprades (19.30 a 22.00h). Es preveu una forta demanda,
per la qual cosa aconsellem inscriure's-hi a l'agència de l'Agricultor al més prompte possible.

URBANISME
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El projecte “Mi bici conmigo” aposta
per la instal·lació d’aparcaments per a
bicicletes a l’interior dels edificis

Un projecte picanyer rep
el suport de la Unió Europea
El projecte “mi bici conmigo” tracta de fomentar l’ús de la
bicicleta com a mitjà de transport en desplaçaments curts
Picanya ha aconseguit finançament del fons europeu FEDER
per a una nova iniciativa per al
foment del transport sostenible.
En aquest cas, es tracta d'una
campanya per a fomentar i facilitar l'ús de la bicicleta al poble,
que es llançarà sota el lema "Mi
bici conmigo".
Malgrat que disposem d'una
climatologia prou benigna
i una orografia molt plana, la major part dels
desplaçaments dins
del nucli urbà es realitzen amb cotxe encara
que es tracte de trajectes que no superen els 2 quilómetres. Per què? La principal
raó és la “suposada” comoditat
que ofereix el cotxe (i fins i tot
un ridícul “prestigi social”), però
també són importants factors
que d'una banda, els ciclistes no
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se senten segurs transitant junt
als vehicles de motor i, d'altra,
no sempre hi ha aparcaments
per a bicicletes en les seues destinacions. I quan n'hi ha, les bicicletes no estan segures. Per
això, "Mi bici conmigo"
pretén facilitar que les
persones puguen desplaçar-se al lloc de treball
o als edificis públics, i
portar la bicicleta i
aparcar-la dins.

Amb aquesta campanya es tractarà de sensibilitzar les empreses
del poble perquè instal·len aparcaments per a bicicletes en l'interior dels edificis, en llocs on estiguen segures. Aquests aparcaments consistiran en uns ganxos

on poden penjar les bicicletes.
Per a evitar que les rodes puguen
tacar les parets, uns panells de
cartró reciclat amb el lema i els
dissenys de la campanya, serviran de protecció. Als edificis
públics també s'instal·laran
aquests aparcaments per a bicicletes. A més a més, als projectes de construcció de nous edificis s'exigirà l'existència d'un
espai per a aparcament de bicis.
Socis europeus
La iniciativa MARE és una operació marc regional cofinanciada
pel FEDER de la Unió Europea i
que tracta de millorar les problemàtiques de transport a les
ciutats del sud del continent. En
aquest projecte Picanya compartirà experiències amb les ciutats
de Lisboa a Portugal i Gènova a
Itàlia que són els altres socis del
projecte.

Plantació d’arbustos i
aromàtiques
Als carrers dels Hospitalaris i Serra Perenxisa, així com a l'avinguda
Jaume I s'han enjardinat tots els escocells dels arbres amb arbustos
i plantes aromàtiques. La plantació s'ha fet combinant diferents
espècies vegetals, per tal d'aconseguir composicions amb diferents
colors i formes. Aquestes espècies vegetals han estat triades no
només per les qualitats ornamentals, sinó també perquè necessiten
poca aigua.

Restauració de marques
vials al paviment
Al llarg del mes de febrer es realitzaran treballs de restauració de totes
les marques vials del poble. Això inclou totes les marques de les
zones per a l'estacionament de vehicles, a més de les línies de les
diferents carreteres d'accés a Picanya, etc.
Aquests treballs es fan periòdicament i tenen com a finalitat millorar la
seguretat del trànsit de vehicles i de persones. Així, es repintaran tots
els passos per a vianants i la senyalització horitzontal de trànsit. També tornaran a pintar-se als carrers de Picanya els senyals que recorden
la limitació de velocitat a 30 quilòmetres per hora.

Nou equip de neteja viària

Millores al servei de neteja
Més personal i maquinària més moderna amplien el servei
El servei de neteja dels carrers i
jardins de Picanya va a millorar
amb la incorporació de més personal i maquinària. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb
l'empresa Agricultores de la
Vega, que actualment presta el
servei, per a la incorporació de
dues persones més als equips
de neteja, així com la sustitució
de l'agranadora mecànica utilitzada fins ara per una altra més
moderna. També s'incorporará

un nou vehicle de neteja. En
total, huit persones i dues
màquines s'encarregaran de la
neteja dels carrers. Aquest augment de personal permetrà
dedicar dues persones en exclusiva a la neteja de parcs i jardins. A més a més, durant l'època de la caiguda de la fulla, d'octubre a gener, dues persones
més reforçaran els treballs a les
zones on hi ha arbres de fulla
caduca.

El servei de neteja dels carrers de
Picanya es realitza de dilluns a
divendres i, de dilluns a dissabtes
en el cas de les places dels poble.
Aquests treballs es realitzen per
sectors i es realitza de manera
mixta, és a dir, entre l'agranadora
mecànica i els operaris.
Els polígons industrials es netejaran els dissabtes pel matí, quan
l'activitat és menor. També als
polígons es realitzarà la neteja
amb l'agranadora mecànica.

En marxa les obres del
jardí vora barranc
Ja són ben visibles les obres de construcció del nou jardí lineal a la
vora del barranc junt a l’avinguda Sanchis Guarner. Les obres avancen
a bon ritme i ja s’hi pot observar el recorregut del nou passeig que permentrà caminar junt al barranc.
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ESPORTS

Deporte para mayores:
cuestión de calidad de vida
Diferentes inciativas municipales promoverán, en los
próximos meses, el ejercicio entre las personas mayores

Las características de las personas mayores (tercera edad),
y la necesidad de percibir la
vejez como una etapa mas
dentro de la propia evolución,
hace imprescindible establecer programas adecuados de
mantenimiento físico para
esta franja de población.
Aunque a veces cueste relacionar al individuo con la actividad física, pero no podemos olvidar que los ejercicios
físicos, ayudan al mantenimiento de constantes biológicas normales, imprescindibles para el individuo.
Mediante la practica de ejercicios físicos y deportivos, se
persigue aumentar la agilidad, coordinación y estabilidad, así como conseguir una
potencia muscular suficiente
para el desarrollo de una actividad normal que permita la
adquisición de reacciones
defensivas ante estímulos
externos que puedan suponer algún peligro. La orientación de estas actividades
debe ser a ganar resistencia
a la fatiga, mas que a la
potenciación muscular.
Cuando decimos tercera
edad, hablamos de personas
mayores de 60 años, teniendo
en cuenta que la jubilación
laboral se alcanza a los 65
años, esto supone una importante franja de población sin
ocupación y por lo tanto
potencialmente receptiva a
programas de actividades
recreativas. Aunque un aspecto a tener en cuenta es que
solo una pequeña parte de
esa franja de población se
encuentra en perfecto estado
de salud, siendo mayoría las
personas mayores con diversos problemas de salud, aunque también son minoría los
incapacitados. Gran parte de
las dolencias de las personas
mayores, se ven agravadas
por una vida sedentaria, por lo
tanto nuestra misión será
ofrecerles actividades físicas
que contribuyan a su calidad
de vida, pero siempre teniendo en cuenta las características tan especiales de este
grupo de edad.
Mediante la practica de ejercicios físicos y deportivos, se
persigue aumentar la agilidad, coordinación y estabilidad, así como conseguir una
potencia muscular suficiente
para el desarrollo de una actividad normal, y que permita
la adquisición de reacciones
defensivas ante estímulos
que puedan desencadenar
algún peligro.

Efectos de la edad
A continuación realizaremos
una enumeración genérica de
los problemas mas frecuentes
que acarrea la edad sobres los
diferentes aparatos y sistemas:
• Con la edad, el tejido óseo
tiene problemas para la creación de calcio y se vuelve
frágil y proclive a fracturas.
• Las articulaciones pierden
elasticidad y la cantidad de
agua en el cartílago disminuye.
• Aparecen procesos degenerativos en las articulaciones
(artrosis) atrofias musculares y dolores.
• El músculo pierde elasticidad, agua y minerales. Disminuye poco a poco la masa
muscular, la fuerza y el tono.
• A partir de los 60 años los
discos
intervertebrales
empiezan a atrofiarse.
• La perdida de los tejidos
supera a los depósitos de
grasa y se pierde peso, a la
vez que se aumenta el porcentaje de grasa del organismo.
• Con la edad el cuerpo se va
encogiendo poco a poco.
• Afecciones cardiológicas
com la insuficiencia coronaria.
• Alteraciones pulmonares.
• Infecciones urinarias.
Beneficios del ejercicio y pre cauciones generales
Nunca se insistirá lo suficiente
sobre las ventajas del ejercicio
físico en todas las etapas de la
vida, pero esto toma un cariz
mucho más importante al llegar a edades avanzadas, aunque conceptos como "deporte" o "ejercicio físico", no son
sinónimos de salud, ya que
para que esto suceda se debe
ofrecer un ejercicio racional,
controlado y dirigido por especialistas, por lo tanto toda actividad deportiva desordenada
o mal planificada no solo no
resultará recomendable, sino
que podrá suponer un autentico peligro y un perjuicio para
esta personas.
Creemos conveniente ahora
resaltar algunos beneficios de
la actividad física en distintos
sistemas orgánicos:
• Sistema cardiovascular:
- Mejora la circulación.

- Normalización de la presión
arterial.
- Normalización de la frecuencia cardiaca.
- Mejora de la contracción cardiaca. (mas fortaleza)
• Sistema respiratorio:
- Mejora de la elasticidad pulmonar.
- Mejora de la extracción de
oxigeno.
- Disminución del trabajo respiratorio.
- Aumento de la capacidad
ventilatoria.
- Mejora de la oxigenación de
la sangre.
- Favorece la resistencia a
enfermedades pulmonares.
• Sistema locomotor:
- Mejora la movilidad articular.
- Retraso de la descalcificación ósea.
- Mantenimiento de fuerza,
flexibilidad y tono muscular.
- Disminución de la fatiga.
- Mejora y previene la osteoporosis.
• Sistema nervioso:
- Aumento de la coordinación
neuromotora y del equilibrio.
- Aumento del hambre y disminución del insomnio.
- Aumento de la memoria.
- Aumento de la percepción
sensorial.
- Mejora de las relaciones
humanas y de la autoestima.
A parte de estos, es claro que
se producen otro tipo de
beneficios no tan cuantificables, como pueden ser:
• Mejora de las relaciones
humanas.
• Mejora de la calidad de vida.
• Integración en la naturaleza.
• Mejora el sentido del humor.
• Mejora del comportamiento
de una persona.
• Mejora la solidaridad y ayuda
a ser más feliz.
En definitiva, podríamos decir
sin temor a equivocarnos, que
una persona que practica ejercicio vive más (y mejor) que
otra que no lo practica.
Servei municipal d’esports

Un moment del recorregut

De l’horta al secà en
homenatge a Enrique Soriano
Els clubs d'atletisme de Picanya, Paiporta i Montserrat van començar
fa alguns anys a celebrar una carrera de germanor que van batejar "De
l'horta al secà". El passat 14 de gener, uns 40 atletes prengueren
l'eixida en aquesta carrera, que va ser la primera anomenada
"Memorial Enrique Soriano, de l'horta al secà". I és que l'atleta
recentment desaparegut "era l'ànima d'aquesta carrera", segons
assegura Sebastian Romero, nou president del Club d'Atletisme
Camesllargues.
Aquesta proba va nàixer de la il·lusió compartida per un grup de gent
de diferents localitats, que van decidir aprofundir llaços d'amistat compartint el seu esport preferit. Es tracta d'una prova dura. Un recorregut
d'uns 30 quilòmetres que comença en terreny pla, però que va pujant
cada vegada més fins a la línia d'arribada. No obstant això, l'esperit de
la prova no és la competició, sinó la unió per l'esport i, per això mateix,
és una de les més esperades pels membres dels tres clubs.

Cursa pel poliesportiu

Camp a través
El passat 17 de gener es va celebrar al Poliesportiu Municipal una
de les probes esportives més dures, el camp a través. En aquesta
prova, que forma part de la fase local dels Jocs Escolars, van
participar xiquets i xiquetes de totes les escoles de Picanya, així
com de l'IES Enric Valor. Els participants, un total de 394, d'entre
10 i 15 anys, es van organitzar en tres categories, aleví, infantil i
cadet, i en diferents distàncies.
CLASSIFICACIÓ
ALEVÍ FEMENÍ
1a Lidia Fabio
2a Amanda Navarrete
3a Marta Regal
INFANTIL FEMENÍ
1a Sandra Tello
2a Cèlia Císcar
3a Alba Gonzálea

ESCOLA
Baladre
Baladre
Baladre
ESCOLA
E. Valor
Gavina
E. Valor

ALEVÍ MASCULÍ
1r Rubén García
2n Adrián Puig
3r Ignasi González
INFANTIL MASCULÍ
1r Juan j. Martínez
2n Xavier Martínez
3r Naxo Moragón

ESCOLA
Baladre
A. March
A. March
ESCOLA
E. Valor
Gavina
Gavina

Recreocross de la Dona
El proper 2 de març se celebrarà la 17a edició del Recreo cross
de la Dona. Enguany s'espera que arriben més de 2.500 sol·licituds d'inscripció dels serveis d'esports dels pobles dels voltants.
L’organització de la prova recau en gran part sobre les dones de
l'Associació de Mestresses de Casa Tyrius de Picanya. Elles aporten el seu treball per a preparar els berenars i les samarretes que
esperen a les participants a la línia d'arribada i garantir la seguretat
del circuït. A més a més, col·laboren en totes les activitats lúdiques que se celebren al Poliesportiu Municipal una vegada finalitza
la prova.
Aquesta proba lúdica i esportiva va nàixer per fomentar la pràctica
de l'esport entre el col·lectiu de les mestresses de casa, les quals
habitualment no disposen del temps lliure per a practicar l'esport. A
més, ha servit per a trencar algunes barreres psicològiques que, d'una
manera o d'altra, feien que aquest col·lectiu no practicara l'esport. Hui
dia, i gràcies a activitats com el Recreo Cross, ja no és estrany veure
dones de totes les edats amb el seu xandall fent exercici.

