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El Butlletí Oficial de l'Estat del 23 de
desembre passat va publicar la resolu-
ció del Premi Nacional de Comerç Inte-
rior que atorga el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç en dues modalitats:
una per a ajuntaments i una altra per a
xicotets comerços. L'ajuntament guar-
donat en la present edició ha estat el
de Picanya.
El Premi Nacional de Comerç Interior
que s'atorga als ajuntaments, valora
principalment les actuacions sobre l'ur-
banisme de la localitat que milloren i
faciliten el desenvolupament del
comerç local. Dins d'aquestes actua-
cions, el jurat del Ministeri d'Indústria,

Turisme i Comerç ha valorat
especialment la reforma del
Mercat Municipal de Picanya.
Aquesta obra, que va finalitzar
al començament de l'any 2004,
ha modernitzat les instal·lacions
del Mercat i les ha adequades
per tal que el seu ús siga més
còmode per als compradors i
per als venedors. Els tècnics
del Ministeri que van visitar
Picanya, no només van exami-
nar les instal·lacions del Mercat,
sinó també el seu entorn, per
tal d'examinar la facilitat d'ac-
cés de les persones, l'estat del
mobiliari urbà, l'existència de

places d'aparcament o les limitacions a
la velocitat del trànsit. Aquest darrer
punt és molt important. Així, el fet que
la velocitat del trànsit de vehicles esti-
ga limitada a 30 quilòmetres per hora a

tot el nucli urbà o que existisquen pas-
sos per a vianants elevats i bandes
sonores que fan disminuir la velocitat
als vehicles, han tingut també un gran
pes en el veredicte del jurat.
A més a més, el jurat
del premi ha fet un
estudi sobre la promo-
ció del comerç local que
es fa des de l'Ajunta-
ment. Així, s'ha valo-
rat la creació d'un tei-
xit associatiu que
englobe els comer-
ciants i els xicotets
empresaris del poble i
les ajudes per a la
introducció de les
noves tecnologies i la
formació contínua dels
comerciants.
El juliol de l'any 1997 es van crear els
premis nacionals de comerç interior,
per a premiar els esforços dels ajunta-
ments per tal de millorar els centres
històrics de les ciutats i facilitar així el
desenvolupament del comerç local.
Una altra modalitat d'aquest premi es
concedeix a xicotetes empreses i
comerços que destaquen per la seua
millora dels serveis i per la
modernització
empresa-
rial. 

Des de l'any 2004, aquests premis
tenen dos accèssits per tal de premiar
també aquelles propostes que, sense
arribar a la qualitat dels guanyadors,
també han merescut l'atenció del jurat.

L'Ajuntament de Pi-
canya no és l'únic
consistori de la Comu-
nitat Valenciana que
ha obtingut aquest
guardó. L'any 2001,
l'Ajuntament de la lo-
calitat castellonenca
de Benicarló guanyà
aquest premi, precisa-
ment, per la remodela-
ció feta al Mercat
Municipal. L'any 2002
l'ajuntament guanya-
dor va ser el de Molina
de Segura, a Murcia.

El 2003, el premi recaigué a Santa Cruz
de Tenerife, mentre que l'accèssit va
ser per a l'Ajuntament de Gijón. Final-
ment, l'any 2004, el premi de comerç
interior va ser per a l'Ajuntament de
Linares i els dos accèssits per als de
Bilbao i Sabadell. Enguany, l'Ajunta-
ment de la Línea de la Concepción, a
Cadis, ha obtingut l'accèssit honorífic.

G. Serrano

L’Ajuntament de Picanya rep el Premi
Nacional de Comerç Interior que 

atorga el Ministeri d’Indústria
La Reforma del Mercat Municipal, l’estat del mobiliari urbà i les 

mesures de control de trànsit han estat claus en la decisió del jurat
L'Ajuntament de Picanya ha
estat guardonat amb el Premi
Nacional de Comerç Interior
que anualment atorga el
Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme. Aquest premi
reconeix els consistoris que
realitzen millores
urbanístiques i impulsen
iniciatives que beneficien el
comerç local. En la decisió de
concedir aquest premi a
Picanya ha pesat especialment

la reforma del Mercat
Municipal. Però, a més a més,
els membres del jurat van
recórrer els carrers del poble i
van valorar altres aspectes,
com ara l'estat del mobiliari
urbà i de l'enllumenat públic,
l'estat de les voreres i
l'eliminació de barreres
arquitectòniques,
etc.

El Premi Nacional de

Comerç Interior que

s'atorga als

ajuntaments valora

principalment les

actuacions sobre

l'urbanisme de la

localitat que milloren

i faciliten el

desenvolupament

del comerç local.

Interior del Mercat Municipal

L’actuació sobre el sostre del Mercat Municipal és una de

les característiques principals del procés de rehabilitació 
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Mirant Picanya

Adéu horta,
adéu

A poc a poc un enorme cuc
d’immenses potes de formigó
va engolint-se un dels pocs
espais verds que quedaven a
la nostra comarca. Dia a dia va
empassant-se els camps i va
deixant al seu pas un camí de
terra morta sobre el qual (ens
diuen) un dia arribarà, a una
alta velocitat (o al final no serà
tan alta?) riquesa i benestar. Al
nostre poble, li costa un pulmó
(verd) i la vista (el paisatge), i ja
veurem si no ens costa també
l’oïda (com serà el soroll d’a-
quest artefactes on viatgen
senyors tan importants?) I
finalment, de segur que ens
costa un renyó i part de l’altre. 
Ens costarà el fetge aquesta
borratxera de progrés?

Educar a la ciudadanía 
en valores cívicos

Decía Bertrand Russell que si la Humanidad continua
cediendo terreno a las pasiones destructivas, nuestra téc-
nica creciente puede llevarnos al desastre. Para el escritor
británico, la existencia continuada de la especie humana
dependerá de si los hombres y mujeres de nuestro plane-
ta aprendemos a regirnos por consideraciones éticas.
Russell defendía una ética no dogmática, una ética ilustra-
da que revaloriza los valores cívicos de la democracia, así
como la igualdad de oportunidades, la convivencia y la
tolerancia. Una ética fundamentada en valores cívicos,
que deben ser transmitidos y enseñados. Para el sociólo-
go español Rafael Díaz-Salazar, el gran reto de las demo-
cracias actuales es educar a la ciudadanía en valores éti-
cos, es decir, formar ciudadanos cívicos. Pero parece difí-
cil. La globalización económica quiere individuos hipercon-
sumidores e hiperproductivos, y no ciudadanos éticos,
ilustrados, críticos y participativos. La familia y la escuela
ya no son los principales agentes de socialización de la
infancia y la juventud. Ese espacio ha sido ocupado en
gran parte por los medios de comunicación audiovisual,
según la antropóloga valenciana Petra María Pérez. La
televisión es una escuela de emociones, donde los niños
y jóvenes aprenden cuándo, cómo y por qué. Pero en la
mayoría de las cadenas televisivas predominan programas
"basura" que no aportan valores positivos. Si a esto añadi-
mos el despotismo empresarial i la incapacidad socializa-
dora de las iglesias y partidos políticos, podremos aproxi-
marnos a entender la crisis de sociabilidad que padece-
mos. Una crisis que la sociedad quiere que resuelva la
escuela, a pesar de que está desbordada. Y la escuela
pública hace su trabajo. Además de enseñar los conteni-
dos habituales de las asignaturas oficiales, la escuela edu-
ca en valores de defensa de los derechos humanos, de
respeto al medio ambiente, de solidaridad, de paz, de
interculturalidad y de tolerancia. La escuela es un elemen-
to fundamental de integración social e intercultural, al
tiempo que fomenta la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres de diversa procedencia y origen. Pero
el trabajo de la escuela se ve diluido, y en ocasiones des-
truido, por una organización socioeconómica que crea
consumidores y espectadores, y no ciudadanos. Pero,
¿son los centros escolares las únicas "fábricas" que deben
producir ciudadanos con valores éticos y cívicos? Rotun-
damente no. Con cierto cinismo tendemos a trasladar a la
escuela esa responsabilidad, pero en la educación deben
también implicarse las asociaciones de padres y madres,
las instituciones y los medios de comunicación. Díaz-Sala-
zar aboga por la creación de "redes educativas" de todas
las organizaciones que intervienen en la formación de las
personas. Entre otras acciones, hace falta que la televi-
sión tenga y cumpla un código ético, necesitamos tam-
bién mayor responsabilidad moral de los empresarios y
nuevas fórmulas de organización del trabajo para propiciar
la conciliación familiar. Y en esta labor juega un papel fun-
damental la Administración local. Los ayuntamientos
deben desarrollar políticas educativas extraescolares que
fomenten los valores cívicos. En Picanya, llevamos años
trabajando en esta dirección, a través de programas inno-
vadores en las escuelas (como por ejemplo planes de
integración de alumnos inmigrantes), así como en múlti-
ples programas culturales, formativos, educativos y de
comunicación organizados por el Ayuntamiento. La ciu-
dadanía no surge de la nada, es el fruto que nace de un
cultivo.

10a edició dels Premis a la
Investigació d’Estudis Locals 

ENTITATS CONVOCANTS
• AJUNTAMENT DE PICANYA

• AMPA AUSIÀS MARCH

• AMPA BALADRE

• AMPA IES ENRIC VALOR

• AMPA ESCOLA GAVINA

• ATENEU DE PICANYA

• CEPA

• EDICIONS VORAMAR-SANTI-

LLANA

• ESCOLA AUSIÀS MARCH

• ESCOLA BALADRE

• 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

Un any més les institucions orga-
nitzadores convoquen el 10é premi
per a la investigació d’Estudis
Locals del municipi de Picanya
amb les següents característiques:
1.- L’objectiu del premi és promou-

re la realització d’estudis sobre
la realitat local en diferents
àmbits i moments històrics, per
tal de contribuir a millorar el seu
coneixement.

2.- Es convoca un sol premi amb
una dotació de 1500 euros.

BASES
1a Els projectes hauran de ser ori-

ginals i inèdits, i tenir una exten-
sió màxima de 10 fulls per una
sola cara.

2a Els projectes poden ser indivi-
duals 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.

b) Memòria sobre el treball
que es vol realitzar amb
indicació del tema, la justi-
ficació, els objectius, les
fonts i la metodologia.

c) Currículum vitae de les
persones autores del pro-
jecte.

4a Les persones que desitgen
concursar hauran de presen-
tar els projectes fins al dia 29
d’abril de l’any 2006 al CIG
de l’Ajuntament de Picanya.

5a Els projectes seran seleccio-
nats per un jurat format per
representants de les entitats
convocants, el qual farà públi-
ca la seua resolució durant el
transcurs d’un acte organitzat
a Picanya, el dia 11 de maig
de l’any 2006.

6a Una vegada adjudicada la
beca d’investigació i accepta-
da pels autors o per les auto-
res, aquests es comprome-
ten a lliurar a les entitats con-

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 2007. 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. En cas de no
portar 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 ina-
pel·lable i la participació en
aquesta convocatòria suposa
l’acceptació total de les
bases.
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Lo que muchos han querido
denominar “la revolución de la
mujer” que se ha producido a los
últimos años, hoy en día una reali-
dad que ha permitido la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral
y, aunque en menor medida, su
acceso a los puestos directivos.
Las cifras dicen que aún queda
mucho trabajo por hacer a este
respecto, pero bien es cierto que
la situación ha dado un importan-
te giro en las últimas décadas y
ha tenido lugar en la mayoría de
ámbitos de la sociedad. Un buen
ejemplo es Teresa Marco quien el
pasado mes de enero se convirtió
en la  presidenta del Hogar de
Pensionistas y Jubilados de
Picanya. Un cargo que, como ella
misma comenta, le llegó casi por
sorpresa, "la verdad es que no me
planteé la posibilidad de ser presi-
denta, se trata de una casualidad.
Tras varios años como vicepresi-
denta y después de finalizar el
mandato del anteior presidente,
llegó la hora de aceptar la presi-
dencia y no hubo ningún incove-
niente, ni por mi parte ni por parte
de la Junta". 
En los pocos meses al frente de la
Asosicación, las cosas no han
cambiado mucho para ella "lleva-
mos nueve años en la Junta y en
principio continuamos con la mis-
ma línea en la que veniamos traba-
jando", apunta Teresa quien, como
ella misma afirma, cuenta con "un
buen equipo que trabaja mucho
día a día para que el centro salga
adelante", una tarea que no siem-
pre es tan fácil como parece. "Con-
tamos con más de 900 socios y es
lógico que, entre tanta gente,
siempre surja algún pequeño pro-
blema, pero, afortunadamente, se
trata de cosas sin gran importancia
como las que suceden en la mayo-

ría de lugares. En general estamos
muy contentos ".
Curiosamente, con una mujer al
frente de la asociación, uno de los
principales problemas que se
encuentran aún a día de hoy es la
falta de participación de las muje-
res, sobre todo en el día a día del
centro. "Obtenemos una gran res-
puesta de las mujeres en las activi-
dades organizadas por el Ayunta-
miento como la gimnasia, la pintu-
ra, etc., pero a la hora de acudir al
centro y participar en la vida diaria,
las cosas ya no son igual. Sí que
es cierto que hubo una época en
la que había un grupo de mujeres
que venían muy a menudo, se jun-
taban aquí para jugar al parchís y
pasar la tarde juntas, pero siempre
y cuando pudieran estar en una
habitación separadas de los hom-
bres. Hoy, por problemas de espa-
cio, eso no es posible y todavía no
aceptan el hecho de venir y estar
en la misma sala que los hombres.
Y como el local es muy pequeño,
no tenemos la posibilidad de habili-
tar un espacio para ellas". No obs-
tante, aunque resulte curioso a día
de hoy, según Teresa no es algo
aislado que ocurra sólo en las acti-
vidades del centro sino que, a la
hora de organizar viajes y excursio-
nes, se encuentran una situación
muy similar cuando la mayoría de
mujeres no quieren mezclarse con
los hombres. "Es cierto que siem-
pre hay de todo, y por supuesto
que hay personas que no miran
esas cosas y tratan únicamente de
divertirse en los viajes y conocer
gente y lugares nuevos, pero
cuesta. Hay cosas que se van
cambiando poco a poco, no es
fácil, pero vamos a procurar hacer-
lo lo mejor posible para que la gen-
te se haga el ánimo, es cuestión
de voluntad y vamos a trabajar

para hacerlo lo más ameno
posible".
Otro de los problemas con los que
Teresa se ha encontrado casi al
mismo tiempo que ha estrenado
cargo ha sido la entrada en vigor
de la Ley Antitabaco, algo que
"poco a poco van aceptando, pero
que no ha sido fácil. Tres meses
antes de que entrara la Ley en
vigor ya pusimos carteles para que
los socios se fueran haciendo a la
idea y dejaran de fumar, pero casi
nadie hacía caso. Con la Ley en
vigor la cosa fue cambiando, y ha
habido unos a la que le ha costado
más que a otros acostumbrarse y
hacerse a la idea de que ahora si
quieren fumar tienen que salir fue-
ra, pero parece que ya todo está
solucionado. Siempre queda algu-
na persona que no acepta las nor-
mas pero estamos convencidos
de que todo se solucionará".
Pero a pesar de los pequeños pro-
blemas que surjan con el trabajo
diario, tanto Teresa, como la Junta
Directiva, tratan de tomarse sus
cargos como una entrentemiento
más. "A pesar de los problemas es
una tarea muy satisfactoria. Veni-
mos aquí todas las mañanas y nos
tomamos esto como si fuera un
trabajo que además nos sirve de
distracción".
Como principales objetivos, la nue-
va presidenta se plantea continuar
trabajando como hasta ahora junto
a su equipo para poder seguir ofre-
ciendo a las personas mayores un
amplio abanico de actividades.
"Nuestro propósito al fin y al cabo
es que la gente disfrute, que se lo
pasen lo mejor posible. Queremos
que la gente acuda, que pasen
aqui un rato haciendo lo que más
le guste a cada uno, pero que par-
ticipen"

Miriam Cordero

”Nuestro principal propósito
es que las personas 
mayores disfruten”

Teresa Marco se convirtió el pasado mes de enero en la
presidenta del Hogar de Pensionistas y Jubilados de Picanya

Els dies de les Dones
10 dies d’activitats pel drets de les dones
Com cada any al voltant de la data del 8 de març (Dia Interna-
cional de les Dones) l’Ajuntament de Picanya ha organitzat tot
un seguit d’activitats destinades a continuar treballant per la
igualtat real entre dones i homes.
La programació s’obri el 24 de febrer (17.30h Sala d’Exposi-
cions) amb un plat fort: la xerrada col·loqui amb Rosa Negre,
una mossa d’esquadra que porta més de 5 anys lluitant, des
de Girona, per tal d’evitar la mutilació genital (ablació) de les
xiquetes immigrants.
Els dies 27 i 28 tindrà lloc el taller de jardineria a càrrec de 
M. José Baixauli amb el tema: “Plantes i flors de balcó i de
terrat i flor tallada per a decoració”. En acabar el taller, el dia
28, es procedirà a la descoberta de l’arbre commemoratiu del
8 de març.
El divendres 3 de març la 16a edició del Recreo-Cross de la
Dona tornarà a reunir als nostres carrers més 2.500 dones de
tota la comarca. El dia es tancarà amb l’obra de teatre Feme-
nino Plural (Centre Cultural, 23.00h).
Dilluns 6 serà el moment dels jocs de taula que organitzen les
mestresses de casa i dimarts tindrà lloc la xerrada “Prevenció
de riscos en la llar”.
El 8 de març l’alumnat de l’Institut serà l’objectiu de dues
conferències al voltant de l’agressió sexual en adolescents.
Al dia següent el Centre Cultural (18.00h) acollirà una lectura
de textos escrits per dones de diferents països (i llegit per
dones d’eixos països) i a continuació es lliurarà el detall com-
memoratiu d’Els Dies de les Dones ‘06.
El divendres 10 de març està prevista la celebració del Partit
de la Dona, un encontre de bàsquet infantil femení que dispu-
taran els equips del Picanya Bàsquet i la UBF Torrent.
Finalment, el diumenge 12 de març (19.00h) la projecció de la
pel·lícula Princesas de Fernando León de Aranoa tancarà la
programació. 

Teresa Marco

Preparar la primavera
Es agradable pasear por las tranquilars calles de Picanya, perturbadas
solamente por la algarabía que forman niños y niñas jugando en ellas
felizmente.
Son calles limpias, cuidadas, adornadas con bellos arbolitos que tienen
la originalidad de estar dedicados a los niños y niñas que moran en sus
viviendas, dándoles un motivo, para, desde pequeños, amar, respetar y
cuidar la naturaleza.
Este entorno, podría resultar más armonioso si sus balcones se engala-
naran con bonitas flores.
Es ahora un buen momento para hacerlo, ya que, la primavera está ahí,
acechándonos, dispuesta a hacer brotar las semillas que con tanto
mimo se han sembrado.
¿Por qué no animarse a embellecer el pueblo y tener un motivo más
para sentirse orgullosos/as del lugar en donde se vive?

M Jesús

Nota: Durant les Festes Majors (juliol ‘06) es tornarà a convocar el con-
curs de decoració de balcons així que... aneu preparant-se!!
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Imatge de La núvia cadàver Vol-Ras ens porta Mondomono
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Reines i princeses
Els films Reinas i Princesas es completen amb La
núvia cadàver de Tim Burton

El primer trimestre de l'any
ve carregat de bones pel·lícu-
les en la programació de cine-
ma del Centre Cultural de
Picanya. 
Per a començar, el 12 de
febrer, a les 18 hores, la
darrera proposta d'animació
del director Tim Burton, La
núvia cadàver. Un jove a punt
de casar-se, pronuncia per
equivocació les paraules d'un
antic ritu matrimonial que
atrau el cadàver d'una núvia
que li reclama que es case
amb ella. Però el jove ja està
promès i haurà de resoldre
aquesta situació.
El 12 de març, a les 19 hores,
es podrà veure Princesas, la
pel·lícula de Fernando León

de Aranoa que fou una de les
favorites per a obtindre el
Goya a la millor pel·lícula
d'enguany. Princesas conta la
història de Caye i Zulema,
dues prostitutes d'origen ben
diferent però que compartei-
xen una sincera amistat a
més d'una doble vida que les
espenta fins al límit.
Finalment, el diumenge dia 2
d'abril, es projectarà Reinas,
pel·lícula que mostra les
darreres hores de la prepara-
ció de la boda col·lectiva de
cinc gais. Les seues mares,
totes a l'hora, seran les
encarregades de preparar, en
primera persona, la cerimònia
i de posar els seus fills a punt
d'acabar al psiquiàtric.

Vol-Ras tornà a plenar
El mes de març Jácara Teatro ens portarà la
visió femenina del món 
Com serà la vida dels tres
únics supervivents d'una guer-
ra nuclear? A aquesta pregun-
ta va respondre la companyia
Vol-Ras amb el seu espectacle
Mondomono. Aquesta obra
teatral divertida i enginyosa
ens mostrà tres éssers atemo-
rits que sobreviuen entre les
runes de la seua antiga civilit-
zació. La recol·lecció dels
recursos necessaris per a viu-
re i l'intent de recrear el seu
paradís perdut centren l'acció
d'aquesta divertida i sorpre-
nent obra, que es va veure a
l'escenari del Centre Cultural
el passat 17 de febrer en una
nova visita de la prestigiosa
companyia catalana al nostre
poble.

Una proposta ben diferent és
Femenino plural, l'obra que
Jácara Teatro presenta el
divendres 3 de març (dins la
programació d’Els dies de les
Dones) i que narra les vivèn-
cies de quatre dones, quatre
velles amigues, que es
veuen tan sols una vegada a
l'any per xerrar i compartir
només una hora intensa que
serveix per a mantindre viva
la seua amistat i per a mos-
trar la seua visió del món i de
les seues pròpies vides. Un
espectacle intel·ligent amb el
qual la companyia alacantina
celebra els seus primers vint-
i-cinc anys de treball teatral
sobre els escenaris de mig
món.

Tot Art ‘05
Els artistes guanyadors del
concurs TotArt exposen cada
any les seues obres a la Sala
d'Exposicions municipal de
Picanya. Enguany, els gua-
nyadors en la modalitat
col·lectiva, Josep Güell Her-
nández, Victor Benet Monto-
ro, Carlos Pérez Bucio i Noe-
mi Tamarit han exposat les
seues creacions entre el 13 i
el 31 de gener.
L’exposició individual la rea-
litzarà a partir del 3 de febrer
Alfredo José Pardo, qui ha
estat seleccionat com a
guanyador en la modalitat
individual a l'edició de 2005
de TotArt.
Aquestes exposicions van
sempre acompanyades de
l'edició d'un catàleg, tant en
la modalitat col·lectiva com
a la individual, que recull les
millors creacions dels artis-
tes.

25è premi Enric Valor La crida obri les
Falles 2006

El 25 de febrer se celebrà la
crida, l'acte amb què co-
mencen oficialment les
Falles de l'any 2006. En la
crida, les falleres majors del
poble, Noelia Reolid Peña i
Cristina Roldán Espinar,
convidaren tot el poble de
Picanya a participar en les
Falles.
Només quatre dies després,
el dimecres 1 de març, obri
al públic l'exposició del
ninot, on es podran contem-
plar els ninots de les comis-
sions falleres de Picanya
que opten a salvar-se del
foc en la nit del dia de Sant
Josep.

Concert de la 
Unió Musical

El dissabte 11 de març (Cen-
tre Cultural, 20.00h) la Unió
Musical de Picanya oferirà un
concert en el context de l’ac-
te de lliurament de les be-
ques a la formació musical.
Aquestes ajudes són fruit de
l’acord establert entre l’Ajun-
tament de Picanya, la Unió
Musical i l’empresa Fermax
Sistemas que és l’entitat
patrocinadora d’aquestes
beques destinades a estu-
diants de música entre 12 i
25 anys.

El passat dissabte 17 de de-
sembre de 2005 el Centre Cultu-
ral de Picanya va acollir l'acte de
lliurament del 25é premi Enric
Valor de narrativa juvenil que,

com cada any, convoquen de for-
ma conjunta l'Ajuntament de
Picanya i Edicions del Bullent.
L'acte, que va comptar amb la
presència d'Enric Valor (fill) així
com de representants de les enti-
tats convocants, també va per-
metre al nombrós públic assistent
gaudir de l'actuació de Miguel
Morellà a l'oboé i Marisa Sedano
al piano.
El guardó fou per a l'obra titulada
Matinada de llops, de Josep Joan
Miralles i Torlà, una novel·la que
conté tots els ingredients que la
fan atractiva per a un públic juve-
nil (intriga, amor, amistat, etc),
amb un seguit de valors de
tolerància, convivència i intercul-
turalitat.Josep Joan Miralles

La nova programació
de tallers porta la
segona part del
taller de cuina vege-
tariana orientada, ara,
a la cuina d'estiu, per
tal de preparar
plats atractius per
al paladar, sense per-
dre les propietats dels aliments. 
Una proposta ben diferent és la
que ofereix el taller de capoeira
(una dansa brasilera que està
entre el ball i l'art marcial), què
permetrà als alumnes no només
conéixer els fonaments de la
capoeira, sinó conéixer millor
la cultura brasilera, a més a
més de practicar esport
d'una manera divertida.

Aprendre les tècniques per a la
realització de tatuatges, tant per-

manents com no
perma-
nents:

açò és el
que podrà

fer l’alumnat del
taller de tatuatge.

Aquest taller tindrà
una durada de sis
hores, repartides
en dues sessions,
els dies 12 i 13 de
maig.
La inscripció per
als tallers s’obri el
6 de febrer al CIG
de l’Ajuntament.

Tallers per a joves 

Capoeira
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La classe durant la visita

Actuació de Vicent Camps a la biblioteca de l’IES

Acte públic de signatura de l’Acord

Els contes de la iaia
L’experiència permet apropar l’alumnat als
costums i a les formes de vida del passat 

El passat 18 de gener l'alumnat de 2n A va rebre la visita de
Mercedes Lázaro Tello, iaia d'una de les alumnes per tal de con-
tar contes i recuperar d’alguna manera la tradició de la narració
oral que passa de generació en generació. Però la sessió no
quedà en això sinó que els xiquets i les xiquetes mostraren gran
interés a saber i conèixer com era la vida a Picanya quan ella era
jove, els costums de l'època, etc. 
El resultat fou una experiència entranyable, enriquidora, d 'esco-
la oberta a la família i a la societat.

Xefa López i Silvia Mínguez, les mestres impulsores del projecte

Imatges dels actes de celebració i del cartell anunciador

del XXX aniversari

La Conselleria d’Educació
premia el CP Baladre

El programa “Anem a l’autoescola” 
obté el premi d’educació vial 

El Col·legi Baladre ha guanyat el primer premi a l'Educació Vial que
concedeix la conselleria d'Educació pel projecte "Anem a l'autoes-
cola". Aquest projecte educatiu va sorgir de la iniciativa de dues
professores del centre, Silvia Mínguez Moya i Xefa López Prats.
Aquest projecte ha consistit en un programa formatiu sobre edu-
cació vial en el qual han participat, no només l’alumnat, sinó tam-
bé els seus pares i mares i els diferents departaments municipals
relacionats amb el trànsit i la seguretat vial.
El projecte parteix de la constatació que l'educació vial és una
necessitat hui dia i que front als problemes que causa el trànsit,
com ara l'agressivitat al volant o la llarga llista d'accidents, cal
adoptar una posició preventiva i educativa.
L’alumnat d'educació infantil ha aprés a les aules els fonaments teò-
rics del codi de circulació. A més a més, ha aprés a identificar situa-
cions conflictives i perilloses, així com la manera d'evitar-les i resol-
dre-les. En aquesta part teòrica, el professorat del Col·legi Baladre
ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Picanya.
Una vegada superada la part teòrica, els xiquets i les xiquetes han
realitzat itineraris, tant a peu com amb cotxe, acompanyats pels
pares, mares i professorat, per tal de veure l'aplicació pràctica dels
coneixements adquirits. També en aquesta part pràctica, la Policia
Local hi ha participat, ja que han col·laborat en la realització de cir-
cuits per tal que els xiquets i les xiquetes apliquen els seus coneixe-
ments sobre el codi de la circulació.
Amb aquest programa s'ha aconseguit formar futurs vianants i
conductores i conductors més conscienciats amb els riscos que
implica no respectar el codi de la circulació. A més a més, també
s'ha aconseguit la implicació de les famílies i les autoritats en la
formació d'uns futurs conductors i conductores més responsables
i respectuosos.

Fem 30 anys. Trenta anys d'en-
senyar a aprendre, de formar
part del creixement i del futur de
moltes generacions d'infants
que han passat per les nostres
aules. Al carrer de la Pinadeta
del Cel, a l'Eliana, un equip de
mestres compromesos amb la
cultura, la llengua i la renovació
pedagògica iniciaren amb il·lusió
aquest projecte que, ara mateix,
continua consolidant un espai de
diàleg i de reflexió.
L'escola continua (l'escola mai
no ha de dir prou) i s'adapta a un
món en constant canvi. Les
necessitats i els interessos del
passat i les projeccions de futur
són ben diferents. Si l'escola
prepara per a la vida, haurà 
d'adaptar-se contínuament als
canvis, haurà de fer de guiatge i
ensenyar a filtrar tants estímuls i
vivències com arriben multipli-
cats avui als alumnes. Com diu
Marta Mata, hem d'ensenyar-los
a llegir tanta informació, a filtrar-
la, a digerir-la.
De tot açò de la nostra celebra-
ció en diem 30 anys i bon dia.
Amb aquest projecte volem con-
tinuar amb fermesa fent escola
valenciana. Des del si d'escoles
que compartim l'objectiu, fer
escola valenciana, hem de
potenciar i normalitzar l'ús social
de la llengua. L'escola és el futur
de la llengua i la cultura, és la
responsable que els alumnes no
obliden els grans mestres,

Vicent Andrés Estellés, Joan
Fuster, Enric Valor, Carles Salva-
dor, Soler i Godes, Ferran Zurria-
ga, per anomenar-ne alguns.
En aquest aniversari de l'escola,
en aquesta commemoració de
l'escola valenciana i de les coo-
peratives d'ensenyament amb
les quals vam iniciar un camí no
gaire fàcil, volem agrair l'esforç
conjunt i continuat de tanta gent:
famílies, mestres, alumnes,
escoles…
Per celebrar-ho,
hem aplegat pa-
res, mestres, exa-
lumnes, amics i
companys en un
seguit d'actes espe-
cials. L'acte inaugural al
Centre Cultural de Picanya va
ser un regal i un inici especial.
Amb Elogi de la saviesa, Vicent
Partal, director de Vilaweb, ens
apropà al món del coneixe-
ment, de l'evolució, a través
de les persones que han confi-
gurat el món del saber, de la
cultura, de l'art o de la ciència.
Partal ens féu sentir com és
d'important el paper de l'esco-
la i els mestres en tota la
transmissió del saber i també
el paper de la família en el
foment dels hàbits i en poten-
ciar el goig d'aprendre, perquè
d'aquest hàbits, d'aquest fer
despertar la curiositat, en
dependrà en bona mesura allò
que volem saber i volem ser.

El concert de 30 anys va fer un
repàs de les cançons que cantà-
vem de xiquet, a la pinadeta del
cel; els més grans van conjugar
cançons i teatre per explicar 30
anys d'història. La història de
l'escola i la història del món i
com els canvis que es produïen
en la societat afectaven el seu
desenvolupament.
L'últim dels actes programats,

ara per ara, va ser la taula rodo-
na amb els mestres Fer-

ran Zurriaga, compro-
més amb l'escola pú-
blica i el moviment
Freinet; Rosa Serrano,

editora, i ànima de la
llengua i la cultura des del

món dels llibres; i Marta
Mata, pedagoga, encara ara, als
79 anys, presidenta del Consell
Escolar de l'Estat i militant entu-
siasta de l'escola i el diàleg. Tots
tres ens van transmetre la il·lusió
per l'ensenyament, a partir de
les seues vivències i els records
d'una escola que van viure farci-
da d'històries i d'història. 
Després de tants anys d'educa-
ció, de lectures, de ser mestres
amb compromís, d'escoltar la
veu de la xicalla i de gaudir de
les mirades àvides d'aprendre:
tenim un objectiu comú, fer
escola i dir bon dia. Això és el
que desitgem a tots els infants
que creixen.

Creu Planells, cap d'estudis
Escola Gavina

Formació per a
pares i mares

Sota el títol de “La disciplina familiar: resolució
de conflictes” l’AMPA de l’IES Enric Valor de
Picanya ha organitzat una xerrada col·loqui desti-
nada als pares i mares de l’alumnat del centre.
La xerrada estarà a càrrec de Gemma Piqué,
secretaria de formació de la FAPA de València i
tindrà lloc el proper 28 de febrer a les 19.00 h al
menjador de l’Institut.
La nova junta de l’AMPA vol informar també
l’horari d’atenció serà de 19.00 a 20.00h cada
darrer dimarts de mes al despatx de l’Institut o
bé per mitjà la bústia de suggeriments o el telé-
fon: 961 591 010.

Recital de poesia a
l’IES Enric Valor

El passat divendres 3 de gener la biblioteca de
l’Institut fou l’esceneri en el que Vicent
Camps, amb la seua poderosa veu, oferí un
recital de poesia adreçat a l’alumnat del cen-
tre. Quasi una hora de textos emocionants,
divertits, tendres... destinats a aconseguir
despertar l’interés dels joves per una discipli-
na literaria tan desconguda com la poesia. La
resposta de l’alumnat fou excel·lent tot i que
molts d’ells i elles era la primera vegada que
s’acostaven a aquest món de paraules i senti-
ments.
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www.escolagavina.com

L’Escola Gavina celebra els seus primers 30 anys de vida
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Cursos de reciclatge professional
Informàtica, hostaleria i atenció al client són les matèries oferides  

6

Bernardo Alonso Lladró

Carrer ample durant la desfilada dels animals

Ajudes al lloguer
d’habitatge per a

joves
Una vegada més l’Ajuntament de Picanya (depar-
tament de Cultura i Joventut) ha obert el període
per a la sol·licitud d’ajudes al lloguer d’habitatge
destinades a joves. Aquesta 5a convocatòria té la
finalitat d’atendre els processos d’autonomia

dels joves en els seus projectes d'habitatge.
Són subvencions a fons perdut dirigides a
facilitar l’accés al primer habitatge en lloguer

per a joves, de 18 a 35 anys, que visquen
a soles o en parella, o menors de 18
anys emancipats.
L’ajut econòmic consisteix en un paga-
ment únic de 1.200 euros a la presen-
tació del contracte del lloguer que
haurà de ser vigent i d’una durada

mínima d’un any.
El requisits per accedir als ajuts, docu-

mentació que s’ha d’aportar, criteris d’ad-
judicació i obligacions de les persones

beneficiàries es pot consultar al Centre d’Infor-
mació i Gestió (CIG) de l’Ajuntament de Picanya així com

a l’espai web municipal: www.ajuntament.picanya.org

Festa de Sant Antoni
El passat 15 de gener els carrers del nostre poble tornaren a ple-
nar-se de carros, de cavalls, de rucs... per tal de celebrar la festa
de la benedicció dels animals en honor a Sant Antoni. Una vegada
més centenars de picanyers i picanyeres s’acostaren fins al carrer
ample per tal de gaudir del bonic espectacle d’aquests animals en
totes les seues varietats: cavalls grans, menuts, de treball, de pas-
seig... i poder dedicar així un aplaudiment als homes i a les dones
que amb el seu esforç i dedicació mantenen viva aquesta part de
la nostra memòria que encara ens recorda que, almenys en una
època, vam viure apegats a la terra.

L'ADL presenta a l'empresariat
local, la nova programació de cur-
sos de reciclatge professional,
totalment subvencionats
L'Agència de Desenvolupament
de l'Ajuntament en col·laboració
amb l'Associació Empresarial de
Picanya ha enviat a les empreses
de la zona, tant majoristes com
minoristes, la nova programació
de Formació Continua 2006 (per a
treballadors i treballadores en
actiu). El disseny del programa ha
estat realitzat d’acord a les neces-
sitats del teixit empresarial local i

també a l'èxit d'edicions anteriors
i aquests cursos estan adreçats a
les empreses del sector de
comerç i distribució (autònoms
inclosos).
Les especialitats són:
• Iniciació a la informàtica, entorn

Windows de 40 hrs
• Qualitat total en l'atenció al

client, 30 hrs
• Cuina col·lectiva, 40 hores
• Manipulació d'aliments 1 (Hosta-

leria), 10 hores -semipresencial-

• Manipulació d'Aliments 2 (Sec-
tor comerç), 10 hores -semi-
presencial-

Els cursos es faran en les aules
del Centre de Desenvolupament
Local Alqueria de Moret i sem-
pre que es complete el nombre
d'alumnat necessari per a la
seua impartició. Per a més infor-
mació cal adreçar-se a l'ADL al
telèfon 961 295 400 o visitar
l’espai web de l'Ajuntament de
Picanya.
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Ha mort
Bernardo Alonso Lladró

Bernardo Alonso Lladró, retor durant 18 anys a l’església de
Picanya ha faltat. En el record d’aquells i d’aquelles que van
compartir la seua fe, queda el seu treball a la parròquia.

Classe pràctica en el curs de gestor de magatzem

De juliol a desembre de 2005,
deu joves de Picanya han parti-
cipat en un Taller de Formació i
Inserció Laboral (TFIL) de l'es-
pecialitat de GESTOR DE
MAGATZEM. L'última fase del
taller ha inclós 102 hores de
pràctiques professionals en les
empreses de la localitat, on l'a-
lumnat ha pogut aplicar, en el
lloc de treball, els continguts
desenvolupats durant el curs.
També han finalitzat dues
accions formatives de l'especia-
litat d'OFICINA de 239 i de 269
hores respectivament. Aquesta
formació s'ha dirigit a 24 perso-

nes que, trobant-se en situació
de desocupació, necessitaven
adquirir o perfeccionar la seua
qualificació per exercir una ocu-
pació en l'àrea d'administració
de l'empresa.
Aquests programes formatius
han estat organitzats per l'Agèn-
cia de Desenvolupament Local i
subvencionats per la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació
de la Generalitat Valenciana i pel
Fons Social Europeu, i gestio-
nants pel SERVEF.
Les empreses col·laboradores
en les pràctiques de l'alumnat
han estat: Casvi SL, R.S. Turia

SL, Naturlife SL, Turdiesel SLU,
Siskat SL, Indeform SL, Trudibe-
ria SL, Fermax sistemas SA,
Talleres Almerich, Auto picanya
SA, Sendra Marco distribució
d'edicions SL, Calcomanias Jul-
ma SL, Peisa Valencia SA,
Comelsa, Ketuppi SL, Mecalux
Levante SA, Iluminacion A.J.P.
SL, Rivera Mota SL, Almacenes
Universo SL i Cris Adam SA.
Per a més informació sobre
noves edicions d'aquests cur-
sos, cal posar-se en contacte
amb l'Agència de Desenvolupa-
ment Local de l'Alqueria de
Moret.

www.ajuntament.picanya.org/alqueriademoret

Formació per a persones aturades
La col·laboració de diferents empreses locals permet completar un
ampli programa de pràctiques 
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La construcció de la
passarel·la a 
Paiporta ix a concurs
L’obra suposa una inversió
de 277.000 euros

La Conselleria d'Infraestructures i Transports ha
tret a concurs públic la construcció d'una
passarel·la per a vianants per a accedir a l'estació
de Metro de Paiporta. Aquesta passarel·la per-
metrà creuar el barranc i accedir al metro als veïns i
a les veïnes de la zona est de Picanya. Així, aquesta
zona d'expansió urbana quedarà perfectament
comunicada amb el transport públic.
El termini per a la presentació d'ofertes ha fina-
litzat el mes de gener. Una vegada que la Con-
selleria d’Infraestructures i Transports adjudique
l'obra, l'empresa guanyadora del concurs tindrà
un termini de quatre mesos per a la execució
de les obres.

Primeres actuacions
per al nou Centre
de Salut
L’Ajuntament posà el terreny
a disposició de la Conselleria
La Conselleria de Sanitat ha adjudicat mit-
jançant concurs públic la redacció i l’estudi
del projecte per al centre de salut de Picanya.
Aquest projecte es troba en la seua fase ini-
cial, ja que el que acaba d'aprovar-se és la
realització dels estudis previs. Una vegada
estiga redactat aquest projecte, la conselleria
haurà de tornar a fer un altre concurs públic
per tal d'adjudicar l'execució final de les
obres, raó per la qual encara resulta difícil
preveure una data d’inici de les obres, tot i
que l’Ajuntament fa anys que va posar a dis-
posició de la Conselleria els terrenys per a la
construcció del nou centre.

Habitatges per a joves
La cooperativa impulsada per l’Ajuntament i
el sindicat UGT lliura els primers habitatges
El passat dissabte 4 de febrer tingué lloc l’acte de lliurament
dels 19 habitatges que integren l’edifici construit, en règim de
cooperativa, durant el passat any com a resultat de l’acord
entre l’Ajuntament de Picanya i el sindicat UGT.
El treball desenvolupat per l’empresa gestora Habitat de Quali-
tat (HQ) al front de la cooperativa de joves propietaris i pro-
pietàries ha permés que, a dia d’avui, els habitatges estiguen
finalitzats (dins del termini previst) i lliurats en les millors con-
dicions.
D’aquesta manera es tanca el procés que l’Ajuntament de
Picanya i la UGT van obrir l’any 2003 i que es va comunicar
mitjançant carta personalitzada a totes les persones joves del
nostre poble. Un primer pas que va continuar amb una assem-
blea pública d’on va eixir un llistat de joves interessats als
quals es van demanar uns requisits (determinat nivell de ren-
da, empadronament a Picanya, edat...) i que va permetre (des-
prés d’un sorteig públic) confeccionar una llista de persones
interessades en el projecte i que complien les condicions per
accedir a un habitatge protegit (VPO) i poder, a més de gaudir
d’un preu ajustat a allò que marca la llei (sense els ben cone-
guts “sobrepreus” de la construcció privada) accedir a tot un
seguit d’ajudes per a la compra.
Amb aquesta iniciativa, tant l’Ajuntament de Picanya com el
sindicat UGT, continuen en el seu esforç per incidir de forma
efectiva sobre un dels greus problemes de la joventut actual:
l’imparable ascens del preu de l’habitatge com a resultat de
les fortes tensions especulatives que patix un mercat on, tot i
construir més que mai (a nivells insostenibles), els preus conti-
nuen en ascens.
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Nova zona verda junt al
Polígon de Raga
Un xicotet bosc separarà el polígon del llit del barranc

Les obres d'asfaltat i d’urba-
nització al Polígon Industrial
de Raga ja han finalitzat. Ara
només queden per fer xico-
tets treballs i començar a
plantar la vegetació del mar-
ge del barranc. En el projecte
inicial ja estava inclosa la cre-
ació d'una zona verda que
recorreria tot el carrer Séquia
de Montcada des del seu ini-
ci al carrer Almacereta fins al
carrer Entreséquies. Aquesta
nova zona verda tindrà una
llargària d'uns 150 metres
per una amplària mitjana
d'uns 4 o 5 metres. Això

suposa una superfície total
de més de 600 metres qua-
drats de vegetació.
Entre la vorera del carrer
Séquia de Montcada i el mur
de contenció que s'ha cons-
truït al barranc es plantaren
uns quaranta arbres de les
espècies Platanus hispanica i
Tipuana tipu. El Platanus his-
panica, també anomenat plà-
tan d'ombra és un arbre que
pot arribar als 40 metres
d'alçaria i que té una gran
copa que proporciona una
ombra ben important. El
Tipuana tipu és un arbre més

xicotet, d'uns 15 metres
d'alçària, que creix ràpida-
ment i que també posseeix
una gran copa.
A banda dels arbres, a la
zona es van a plantar vora
cent arbusts i unes cinc-cen-
tes plantes aromàtiques que
acabaran de configurar un
xicotet bosc.
La vista des de l'altra part del
barranc d'aquesta zona verda
serà com la d'una zona bos-
cosa que cobrirà bona part de
la cara sud del Polígon Indus-
trial de Raga i millorarà l’as-
pecte del conjunt.

Plantació d’arbres junt

al polígon de Raga

Acte de lliurament dels habitatges a peu de l’edifici

Sobre aquesta zona es construià la passarel·la Solar destinat a la construcció del Centre de Salut

Millores a les voreres
L'Ajuntament continua realitzant obres de reparació de voreres
per diferents carrers de Picanya. Recentment s'han reparat des-
perfectes a les voreres del carrer Senyera, amb el seu encreua-
ment amb el carrer Sant Vicent. També s'han fet millores a la
vorera del carrer Senyera, (en la zona entre Verge del Pilar i P.
Sang) i a la vorera del Centre de Salut.

U
RB

A
N

IS
M

E



DE CASA EN CASA NúM. 81 - FEBRER/MARÇ ‘068
ES

PO
RT

S

Picanya Bàsquet
Pamesa València 

El dimecres 1 de març (Pavelló Municipal-19.30h) l’equip infantil
del Picanya Bàsquet s’enfronta en un partit amistós al del Pame-
sa València en un encontre que forma part del programa d’actes
de celebració del 30 aniversari de l’Escola Gavina.
Aquest partit, en el qual els de Picanya tenen l’oportunitat de
provar el seu nivell davant un dels equips de la pedrera d’un
dels més importants clubs a nivell nacional, el Pamesa Valèn-
cia, ha estat possible gràcies a l’acord de col·laboració subscrit
entre el club de Picanya i l’equip valencià i que permetrà dur
endavant diferents activitats: formació d’entrenadors, segui-
ment de jugadors, accions de promoció del bàsquet, etc.

Equip Infantil Masculí del Picanya Bàsquet

El grup a l’estació de Boí-Taüll

Campanya “Aprén a esquiar”
Amb aquest nom es va realitzar un viatge a la neu, del 30 de gener al 3
de febrer, per als escolars dels col·legis públics de Picanya. Davant les
males condicions metereològiques, es va ajornar un dia el viatge i la
tornada, es pogué fer finalment l'activitat prevista. I el que suposava un
risc de mal temps, es va convertir en el contrari. Vam tindre una neu
en molt bon estat i alguns col·legis havien suspes el seu viatge, per-
metent-nos utilitzar els remontes sense cues.
El grup el formaven 78 alumnes de 10 i 11anys i 8 professor/es. Cal dir
que tots i totes tornaren esquiant, sorprenent-nos tots que el primer
dia ja canviaren molts del nivell inicial que els monitors els havien asig-
nat. Pel que fa a caigudes, hem de dir que les que ja esperaven, relsal-
tant l'absència de lesions.
El grup ho va passar molt bé en les activitats d'animació que va prepa-
rar l'Hotel on estaven, incloent una visita a l'esglèsia romànica de Sant
Climent de Taüll.
Als familiars dels alumnes els vam informar diariàriament a través de la
pàgina web de l'Ajuntament, amb comentaris i fotos de cada dia.
Des del Servei Municipal d'Esports volem agrair als col·legis Ausiàs
March i Baladre l'interes i col·laboració amb l'activitat, i sobre tot, als
professors i professors que ens van acompanyar. No és fàcil trobar a
persones, tot i que no és cap obligació, assumeixquen responsabilitats
i riscos en benefici d'una activitat com aquesta. A ells especialment les
gràcies.

Servei Municipal d’Esports 

De l’horta al secà
El 8 de gener passat, els membres del Club d'A-
tletisme Picanya, junt a membres dels clubs de
Paiporta, Torrent i Montserrat, van realitzar una
cursa no competitiva que ells anomenen "De
l'Horta al secà". L'eixida es va fer des de Paiporta
i l'arribada va estar situada al terme de Montser-
rat. En total, 30 quilòmetres de recorregut que
van cobrir els 50 participants en una prova d'ager-
manament que serveix als participants per a esta-
blir llaços d'amistat i preparar la Marató de Valèn-
cia.

Camp a través
El passat 18 de gener es va disputar la prova de
camp a través escolar al Poliesportiu de Picanya.
Aquesta prova estava emmarcada dins dels
Jocs Escolars i van participar xiquets i xiquetes
de tots els centres, des dels col·legis (CP Ausiàs
March, CP Baladre i Escola Gavina) fins a l'IES
Enric Valor.
Els i les participants es van dividir per categories
i cada categoria va haver de cobrir una distància
diferent. En la prova van participar 217 xiquets i
xiquetes de la categoria aleví, que van cobrir una
distància de 850 metres. 167 xiquets i xiquetes
en la categoria infantil, amb un recorregut de
1.100 metres. Els guanyadors i les guanyadores
van ser en la categoria aleví masculí Ivan Sán-
chez (CP Ausiàs March), a la categoria aleví
femení Maria Caballero (Escola Gavina), en
infantil femení Raquel Ferrando (IES Enric Valor)
i Alejandro Blasco (Escola Gavina) per la catego-
ria infantil masculí.

Subcampiona d’Espanya
En el Club d'Handbol Picanya estan molt satisfets amb
el triomf d'una esportista que s'ha format amb ells,
Patrícia Rodriguez Saiz, que ha quedat subcampiona
d'Espanya en categoria cadet. Patrícia, és actualment
portera titular de la selecció femenina de la Comunitat
Valenciana en la seua categoria i ha participat en el
campionat d'Espanya.
La competició va ser molt dura i la selecció de la
Comunitat Valenciana va haver d'eliminar diferents
seleccions per a poder arribar a la final on va caure
davant la selecció d’Andalusia.
Els inicis de Patrícia Rodriguez a l’handbol van ser en
les escoles esportives municipals de Picanya. Poste-
riorment va formar part del Club d'Handbol Picanya. Ha
jugat dues temporades en el Ferrobús i actualment for-
ma part del Marítim. Ha jugat dos campionats d'Espan-
ya per comunitats, en 2004 i en 2006 i en ambdues
ocasions ha quedat subcampiona. El proper any Patrí-
cia pujarà a la categoria juvenil i confia de continuar
sent la portera titular de la selecció valenciana.

2.600 dones participen
en el Recreo-cross de la Dona
Picanya esdevé punt de trobada per
a les dones de la Comarca

Recorregut

Concentració a la Pl. País Valencià

Un moment de la prova

El Recreo-cross de la Dona arriba a la seua
setzena edició. Aquesta prova esportiva i
festiva es disputarà el proper 3 de març,
dins del calendari d'actes de commemoració
d’Els Dies de les Dones.
El recreo cross de la Dona ha arribat a con-
vertir-se en una cita esportiva molt impor-
tant per a un gran nombre de dones de la
comarca. Per a enguany, s'espera una parti-
cipació d'unes 2.600 dones arribades des de
Paiporta, Aldaia, Albal, Torrent, Xirivella...
Aquesta prova no competitiva s'inicia a la
plaça del País Valencià i finalitza al Poliespor-
tiu; un recorregut de poc més de dos quilò-
metres.
En l'organització de la prova participen les
dones de l'associació de mestresses de
casa Tyrius, les quals col·laboren en la pre-

paració dels berenars que reben les partici-
pants quan arriben al Poliesportiu i en les activi-
tats lúdiques que allí se celebren.

www.picanyabasquet.net

http://es.geocities.com/balonmanopicanya
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l’oficina d’informació
Des del 13 de febrer obri al públic l’oficina d’informació de la Pisci-
na Coberta. D’aquesta manera totes les persones interessades a
conéixer com serà el funcionament i l’oferta d’activitats de la ins-
tal·lació (piscina de 25x12,5 m, hidroteràpia, iniciació, relaxació,
bany de vapor, sauna, dutxes escoceses, fitness...) podran obtin-
dre tots els detalls a l’oficina instal·lada a les dependències de la
mateixa piscina. 


