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Eixida de la cercavila

Aspecte de l’Avinguda del Puig durant els tallers

Recorregut pels carrers de Picanya

10.000 veus pel valencià
La 17a Trobada d’Escoles en valencià reunix a
Picanya més de 10.000 persones

Recepció de les escoles a la Pl. de l’Ajuntament

Tallers a ple rendiment

Paella gegant per a recuperar forces

El passat diumenge 25 d’abril quedarà
en la memòria del nostre poble com el
dia en el qual més de 10.000 persones
ocuparen els nostres carrers i mostraren
el seu compromís per la nostra llengua.
Tot un any de treball
Cada any, des de ja en fa 17, les Trobades d’Escoles en Valencià, reunixen
en una població de la nostra comarca
alumnat, mares, pares, professorat...
dels col·legis de l’Horta Sud en un
encontre a mig camí entre la reivindicació i la festa.
Enguany la població elegida era Picanya. L’any 2003 el nostre poble va
presentar la seua candidatura com a
seu de la 17a Trobada i una volta
acceptada aquesta, s’iniciaren els treballs organitzatius d’aquest importantíssim esdeveniment cultural que
suposa la preparació de tot un seguit
d’actes que culminen (però no acaben) amb el dia de la Trobada.
En concret al nostre poble les reunions preparatòries amb les diferents
associacions i col·lectius que formarien les comissions, es van iniciar al
setembre de 2003 i el programa d’actes arrencava amb la presentació de la
Trobada el 24 d’octubre, amb una jornada de portes obertes a l’Institut i un
concert al Centre Cultural a càrrec de
la Big Band de Llíria.
El 28 de novembre el nostre Ajuntament signava el “Compromís pel valencià” impulsat per la Federació Escola
Valenciana i es convertia així en el primer municipi a fer-ho.

El 26 de març es va celebrar l’acte homenatge a Ciprià Ciscar. Al pavelló, més
de mil persones van voler reconèixer-hi
l’importantíssim treball desenvolupat per
l’ex-alcalde de Picanya en la seua etapa
com a Conseller de Cultura, quan el seu
impuls va permetre l’aprovació de la
“Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”.
Altres actes van ser l’exposició “30 anys
de pedagogia Freinet”, la inauguració del
mapa de les comarques del País Valencià a la plaça, la mostra de cinema i
vídeo comarcal, la volta a peu per les
escoles de l’Horta Sud, teatre, música,
contacontes...
El 25 d’abril
Finalment, i en una data tan assenyalada
per al nostre País, arribava el dia de la
Trobada. Des de ben matí, centenars de
voluntaris i voluntàries treballaven de
valent perquè tot estiguera a punt. Es
muntaven les paradetes dels tallers, es
descarregaven cadires i taules per al
dinar, es tallaven carrers, s’unflaven globus... Tot preparat perquè les 10.30 h
prenguera l’eixida la cercavila on participaven 73 centres educatius, els quals
provenien de 20 pobles de la nostra
comarca. Tot un espectacle de música,
color i ball que va recórrer Picanya amb
les veus de milers de persones que,
com una sola, feien pinya en defensa de
la nostra llengua.
A la plaça de l’Ajuntament els esperaven
nombrosos alcaldes de la comarca,
representants de la FEV i, és clar, Ciprià
Ciscar, fidel al seu compromís amb la
llengua del nostre poble.

Després, més de cent tallers van fer les
delícies de menuts i menudes que van
passar una molt bona estona dibuixant,
pintant, retallant, modelant, fent suc...

Una paella gegant va permetre recuperar forces a l’ombra dels plataners
de l’avinguda Generalitat Valenciana i
el teatre de carrer va ficar el punt i
final a una jornada on 10.000 persones van voler manifestar públicament
el seu suport a l’ús de la nostra llengua, al treball per la seua supervivència com a element fonamental de la
cultura i la identitat del poble valencià.
Un treball que en aquest moment
desenvolupen fonamentalment les
escoles i les administracions locals
davant la tibiesa i ambigüitat del
Govern de la Generalitat.
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25 años de
democracia local

Acte de lliurament dels premis

Un estudi sobre el Barranc guanya la 8a
edició dels Premis d’Investigació Local
En el mateix acte es presenten el treballs sobre els malnoms a
Picanya i els taulells ceràmics dels nostres carrers
El passat 20 de maig es va
celebrar l’acte de lliurament
del 8è premi a la Investigació d’Estudis Locals. El
jurat, integrat per membres
de les diferents entitats
convocants, va decidir premiar enguany la proposta de
treball “Aproximació geogràfica a l’estudi del Barranc

de Torrent-Xiva: un patrimoni amenaçat”, presentat pel
grup AGEVAL per considerlo un treball objectiu, seriós
i rigorós que ens acosta a la
realitat del Barranc (tan pròxim a Picanya i als pobles
dels seu voltant i tan desconegut, al mateix temps, a
nivell topogràfic i geogràfic).

En el mateix acte, s’hi van
poder conéixer les conclusions dels treballs guanyadors de l’anterior edició i
que estudien aspectes tan
interessant com l’ús dels
malnoms a Picanya i els taulells ornamentals que encara es conserven als nostres
carrers i places.

Hace 25 años, el día 3 de abril de 1979, se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas. La Constitución,
aprobada unos meses antes, tuvo su primer ejercicio de convertir la democracia formal en democracia real. Los ayuntamientos españoles, regidos durante cuatro décadas por un
régimen dictatorial, pasaron a formar parte del sistema democrático europeo. El balance de estos 25 años en Picanya ha
sido positivo. La democracia local se ha consolidado. Y ello ha
sido posible gracias al impulso dado por las diferentes corporaciones municipales (alcaldes, concejales y concejalas) y al
esfuerzo compartido de todos los ciudadanos y ciudadanas
del municipio, que durante veinticinco años han asumido el
compromiso cívico de participar en la gestión municipal. La
consolidación del municipalismo democrático ha supuesto el
reconocimiento de los ayuntamientos como la Administración
más próxima, como la administración más capaz de gestionar
los recursos coordinando los intereses comunes de todos los
vecinos y vecinas. En Picanya, la democracia local ha significado progreso, crecimiento y aumento del bienestar social.
Aquí se ha apostado por políticas municipales de innovación,
de servicios personales, de desarrollo sostenible, de impulso
a la educación y a las políticas de igualdad, de apoyo a la cultura y al deporte, de políticas activas de empleo especialmente dirigida a jóvenes, de lucha contra la exclusión social, de
incorporación a la sociedad del conocimiento y de la información... La imagen y el nivel de vida de Picanya en 2004 nada
tiene que ver con la de 1979. El pueblo ha sufrido una transformación sin precedentes en su historia. Pero ahora, tras 25
años de ayuntamientos democráticos, se imponen nuevos
retos al municipalismo. El alto grado de compromiso social
contraído por muchos consistorios excede los recursos económicos propios. Estos recursos se encuentran limitados por
la prioridad concedida estos veinticinco años a la construcción
del Estado de las autonomías frente al desarrollo local, lo que

Mirant Picanya
Picanya en flor
Ja ha passat l’hivern i amb
l’inici de la primavera, amb l’arribada del mes de maig, el
nostre poble s’ompli de flors.
Els nostres jardins, carrers,
rotondes... ens ofereixen el
magnífic espectacle de milers
de branques florides, de centenars de colors i d’olors que
sorprenen els nostres sentits.
És moment de gaudir de tota
aquesta natura i eixir als
parcs a passejar, a jugar i a
compartir. Apagueu el televisor i eixiu de casa. L’autèntic
espectacle el trobem aquests
dies als nostres carrers i no
ens el podem perdre.
Ací hem volgut portar-vos un
parell d’imatges però, de ben
segur, que un tranquil passeig us resultarà molt més
ric.
Animeu-vos-hi!!

DE CASA EN CASA
PERIÒDIC LOCAL DE PICANYA
II ÉPOCA - ANY XIII - Núm. 72
ABRIL-MAIG 2004

La corporación salida de las elecciones municipales de
1979 ante la puerta del Ayuntamiento

en el ámbito municipal ha supuesto el empleo de mucha imaginación para llevar a cabo la gestión. La financiación local es
insuficiente y está mal planteada por parte del Estado. En los
Presupuestos Generales de 2004, la Administración central
representa el 53,5% del gasto del sector público, las comunidades autónomas el 33,4% y los ayuntamientos el 13%,
mientras que la media europea se sitúa en un 20% para los
municipios. Los ayuntamientos han adquirido muchas competencias en los últimos años, e incluso por proximidad de la
gestión municipal asumen otras que son propias de la Comunidad autónoma o del Estado. Es quizá ahora el momento de
elaborar una nueva ley de financiación de las haciendas locales que permita aumentar los recursos económicos para los
ayuntamientos. La ampliación de la Unión Europea en 25
Estados y la economía globalizada son, sin duda, dos retos
que condicionarán el futuro de los municipios españoles.
Picanya, en un mundo en permanente cambio, quiere seguir
avanzando, apostando por políticas de bienestar que son en
definitiva la base de una sociedad democrática más justa y
solidaria.
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”Rebre un homenatge del
meu poble és el millor premi
que podia tenir”
Ciprià Ciscar ens parla després del reconeixement
que va rebre amb motiu de la Trobada

Nou llibre per a la col·lecció Pont Vell

Carrers amb història

Ciprià Ciscar

Alcalde de Picanya, conseller
de Cultura i Educació de la
Generalitat Valenciana i diputat
al Congrés pel Grup Socialista,
són tres del càrrecs que ha
ocupat al llarg de la seua trajectòria política Ciprià Ciscar,
un picanyer que el passat 26
de març va rebre un multitudinari homenatge a Picanya,
municipi on va començar la
tasca pública i que assegura
tenir sempre molt present.
"Per a mi, Picanya ha estat
sempre un lloc de referència,
va ser al meu poble on vaig
tenir l'oportunitat de començar la tasca pública a la alcaldia i és on vaig tenir la millor
oportunitat de mantenir una
comunicació i un contacte
directe amb la gent del
carrer. Per això, aquest homenatge que vaig rebre al
meu poble és per a mi el
millor premi, la millor distinció que podia obtenir. Aquest
homenatge és el reconeixement de la gent que hem
coneix, de la gent per la qual
he treballat durant anys i amb
la qual he tingut contacte, un
fet que recorde sempre en
qualsevol lloc en què em trobe perquè, per a mi, és un
orgull", comenta Císcar.
A més, el diputat socialista
assegura que després d’haver tingut l'oportunitat de treballar en diferents àmbits de
la vida pública, sempre es
quedarà amb l'experiència
d'aquells anys com a alcalde.
Una experiència que, a més,
assegura que és molt gratificant quan es mira el progrés
que ha experimentat Picanya.
"Quan vaig arribar a l'alcaldia,
Picanya era un poble amb

moltes mancances, hi havia
molt de treball per fer i ara,
amb el temps, es pot comprovar que ha estat un treball
ben fet", assegura. "P i c a n y a
era un poble sense jardins
públics, sense parcs, amb
unes escoles públiques amb
moltes mancances...; el
poble tenia una necessitat de
modernitzar-se, de ser un
poble més humanitzat, de
mirar al futur. Ara, amb el
temps, comproves que amb
l'esforç i el treball de moltes
persones això s'ha anat aconseguint i Picanya s'ha convertit en un lloc de referència
d'una forma de vida, d'una
forma de ser, de la forma
d'expressar-se d'un poble.
S'ha convertit en un model
del que ha de ser un poble
amb serveis, un poble per a
viure".
El 1979, amb Ciprià Ciscar al
front de l'alcaldia, Picanya es
va convertir en el primer
municipi a demanar l'obertura
del procés autonòmic per al
País Valencià, un fet pel qual
es va reconèixer el poble
amb la distinció "d'Horable
Vila". Aquest esdeveniment
es va veure reconegut el passat mes d'abril amb la celebració a Picanya de la Trobada d'Escoles en Valencià. "La
celebració de la Trobada
d'Escoles en Valencià de
L'Horta Sud a Picanya era un
moment molt representatiu
per al municipi. Per una banda es complien 25 anys que
el poble va començar un
camí de transformacions en
demanar l'obertura del procés d'autonomia; i per l'altra,
també enguany se celebra el

20 aniversari de la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià
(LUEV), que com a conseller
d'Educació, vaig tindre la
satisfacció d'impulsar. El fet
de celebrar la Trobada a
Picanya i el suport que es va
rebre per part de pares,
mares i alumnes que hi van
acudir, va ser una gran satisfacció. A més, és una mostra
de la vitalitat de Picanya i del
treball que s'ha fet des de
l'Ajuntament, amb un alcalde,
com Josep Almenar, que ha
demostrat sempre la seua
preocupació pel poble" ,
comenta Ciprià.
No obstant, a pesar del llarg
camí recorregut des de
l'aprovació de la LUEV i la
important resposta que hi ha
per part de la societat en
molts dels aspectes relacionats amb la llengua, per a
Ciprià Ciscar, encara queda
molt a fer. "En aquests 20
anys s'ha aconseguit molt i
s'han produït molts avanços
pel que fa a l'ús del valencià,
però encara hi ha moltes
mancances i queda molt de
treball a fer, es necessita una
voluntat per part de tots i de
totes per què l´ús del valencià s'amplie a tots els àmbits,
com ha ocorregut a l'escola".
"Picanya és un exemple del
que s'ha aconseguit al llarg
dels darrers 20 anys, en que
l'escola s'ha convertit en un
factor d'integració de les persones. Encara hi ha mancances en l'ús social però, amb
l'esforç de tots, s'han aconseguit molts avanços en l'ús
del valencià".

Miriam Cordero

Un nou llibre de la col·lecció Pont Vell d’estudis locals acaba d’eixir a la
llum. La història als carrers de Picanya. Guia d’arquitectura i urbanisme
dels historiadors Adrià Besó i Caterina Pérez va ser el treball guanyador
de la convocatòria dels premis d’Investigació d’Estudis Locals de l’any
2000. Des d’eixe moment els autors van inciar un rigorós i detallat
estudi dels carrers de Picanya des de quatre vessants diferents: l’evolució urbana, el significat del nom dels carrers, els edificis més significatius i les espècies vegetals presents, i també com fotografies i plànols que acompanyen els textos.
Així, finalment, arriba a les nostres mans un volum de 288 pàgines,
amb un acuradíssim estudi dels carrers de Picanya. El llibre s’obri amb
l’estudi de l’evolució del nucli urbà des de finals del segle XIX, tot passant pel projecte d’eixample de Manuel Peñón de 1872, que mai no s’hi
va dur a terme, la influència del ferrocarril, els eixamples del carrer
Colón i del barri del Carme, del barri de l’estació, del barri del Pilar fins a
arribar als nostres dies amb un repàs a fets tan significatius com la creació de la plaça del País Valencià, les zones d’extensió, la urbanització de
les zones industrials o la solució plantejada per a les vores urbanes.
En la segona part, els historiadors analitzen les diferents tipologies de
les construccions a Picanya. Repassen la tipologia de la casa de poble
(de pati sencer, de mig pati, la casa amb escaleta, la casa de jornaler...)
fins a arribar a solucions més actuals com els habitatges adossats o les
cases de pisos. Els diferents estils arquitectònics presents als nostres
carrers també hi són analitzats (l’eclecticisme, el modernisme, l’Art
Déco, el racionalisme...) en una clara invitació a mirar les nostres façanes amb major interés.

Plànol de Picanya realizat abans de 1911

Finalment, el llibre fa un recorregut per TOTS els carrers i places que
actualment componen el nucli urbà (fins i tot s’hi estudien carrers que
encara no estan construïts). De cada carrer, Adrià i Caterina ens ofereixen la seua localització, la data de la seua retolació i el significat del seu
nom; de vegades molt evident (Colón, 9 d’octubre, Ramón y Cajal...)
però ben sovint no tan conegut (José Martí Ros, Braç del Terç, Ricard
Capella...). També ens donen bona cosa d’informació sobre la seua
història (origen, esdeveniments significatius...) i sobre els edificis més
interessants que hi podem trobar. Com no podia ser de cap altra
manera en un poble ple d’arbres com el nostre, un xicotet inventari de
les espècies més significatives de cada carrer.
De nou, un llibre que ens invita a descobrir el nostre entorn més proper i de vegades, més desconegut, com a forma de valorar i estimar
les coses menudes, allò que ens envolta cada dia i que, sens dubte,
sense la nostra cura, no perdurarà en el temps com el valuós patrimoni
cultural que és.
El llibre es troba a l’Ajuntament a la disposició de totes les persones
interessades a disposar-ne d’una còpia.
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Encara ets a temps de
sol·licitar les
subvencions per a
llogar el teu primer pis

Pancarta anunciadora de la campanya “Anem al teatre” al Centre Cultural

Dansetes del Corpus a la plaça Major

Teatre per
al públic més jove

Música, poesia i dansa
animen la primavera

Més de 60.000 alumnes han participat a la
campanya “Anem al Teatre”

Concerts, actuacions, recitals... omplin
de vida cultural el nostre municipi

Anem al teatre és el nom de la
campanya de teatre per a escolars organitzada pels ajuntaments
de molts pobles de la província de
València i que compta amb el
suport de Bancaixa, la Diputació
de València i el Circuit Teatral
Valencià de la Generalitat Valenciana. Si fa no fa, un total de
60.000 alumnes han gaudit de les
representacions d'aquesta edició
d'Anem al Teatre.
Al llarg de tot el mes de maig, els
alumnes de les escoles Ausiàs
March, Baladre i la Gavina, i també els alumnes de 1r i 2n d'ESO
de l'IES Enric Valor i un grup d'alumnes de l'Escola d'Adults, van
assistir a les representacions teatrals que es van celebrar al Centre
Cultural.

Els grups teatrals Anem Anant,
amb el seu espectacle Circus, La
Dependent, amb Ra Ta Ta Ta, La
Gotera de Lazotea, amb La Galli na Churra i la companyia Clownx
amb Willy, van entusiasmar els
espectadors que ompliren el Centre Cultural en cada representació.
Enguany, la novetat ve de la mà
de les noves tecnologies, ja que
s'ha creat la pàgina web
www.anemalteatre.com on, a
més a més de poder consultar la
programació de les representacions a tots els pobles que participen en la campanya, els alumnes
i els professors poden enviar els
seus dibuixos i comentaris sobre
les obres que han vist.
G. Serrano

Finalitza el termini
d'inscripcions en el Circuit
Música Jove 2004
La xarxa joves.net, junt amb els
departaments de joventut i cultura dels ajuntaments d'Alaquàs, Meliana, Mislata, Picanya, Silla i Xirivella organitzen la
nova edició del Circuit Música
Jove 2004.
Aquest circuit pretén oferir
l'oportunitat de donar-se a
conèixer als grups musicals
dels pobles convocants. Els
ajuntaments faran difusió als
grups seleccionats i organitzaran actuacions en directe als

diferents municipis que
participen en el circuit.
El termini per a les inscripcions
s'ha tancat a final del mes de
maig.

La primavera és una de les èpoques de l'any en què més es viu al
carrer. El bon oratge fa que coincidisquen en aquesta època moltes
festes i molts esdeveniments,
tant públics com privats. La música, com a element cultural important a les nostres terres, no podia
faltar en aquest moment.
Per a començar el conjunt instrumental de la Unió Musical de
Picanya oferí un concert el diumenge 23 de maig a les dotze i
mitja del migdia a l'Alqueria de
Moret. Una setmana després, els
alumnes de l'Escola de Música J.
Mª Roig, oferiren una audició al
públic que va omplir el Centre
Cultural.
La poesia també ha estat present
aquesta primavera a Picanya. Pro-

ductions & Entertainment ha realitzat un recital poètic al Centre
Cultural sota el títol de Los pasos
del camino.
I, finalment, la dansa, junt a la
música, l'altre element cultural
més propi dels valencians. En el
vessant més festiu, el 13 de juny
se celebra el Corpus Christi. Eixe
matí des de les 12 hores del migdia, els grups de danses Realenc
i Carrasca, acompanyats pel grup
de tabal i dolçaina La Rodà, interpreten les Dansetes del Corpus.
L’espectacle De faenes i altres
romanços que els Grups de Danses Realenc i Carrasca junt a la
Rondall Faitanar tenien previst
oferir el 29 de maig ha estat ajornat fins el proper 25 de setembre
al Centre Cultural.

Silvia Molinero guanya la
Mostra de Creació Jove de l'Horta
La sisena edició de la Mostra
de Creació Jove de l'Horta
2004 ja té guanyadora: Silvia
Molinero Domingo. La jove
artista ha obtingut el premi,
dotat amb 1.000 euros i l’edició d’un catàleg amb la seua
obra, a més a més de realitzar una exposició al municipi
de Burjassot.
La resta d'artistes seleccionats, que també exposaran la
seua obra i als quals s’editarà
un catàleg individual, són:
Pilar Lacruz Miralles, Ramón
Martínez Buades, Ángela

Sánchez de Vera, Alexa Cuesta Flórez i Maribel Pérez
López.
La Mostra de Creació Jove
pretén ajudar als joves artistes plàstics fer conèixer la
seua obra, a més a més d'oferir-los la possibilitat d'exposar les seues creacions als
municipis participants.
A Picanya, Maribel Pérez
López hi mostrarà les seues
escultures en ferro a la Sala
Municipal d'Exposicions del
17 al 30 de juny en una mostra ben interessant.

Els joves de Picanya encara
són a temps de sol·licitar les
ajudes per al lloguer del seu
primer habitatge.
Les sol·licituds cal presentar-les al Centre d'Informació i Gestió (CIG) de l'Ajuntament. Allí mateix poden
replegar tota la documentació i se'ls donarà la informació sobre les subvencions.

Joves.net edita la
Guia de Turisme
Juvenil de la C. V.
La xarxa joves.net ha editat
una guia de turisme juvenil de
la Comunitat Valenciana.
Aquesta guia conté informació
sobre aules de natura, granges
escola, zones d'acampada,
albergs, refugis i cases rurals.
Aquesta guia està a disposició
de tots els joves que la sol·liciten al Centre d'Informació i
Gestió (CIG) de l'Ajuntament
de Picanya fins a exhaurir-ne
existències.

La Setmana Cultural
tanca el curs a
l’Escola d’Adults
Del 28 de maig al 18 de juny
tot un seguit d’activitats culturals tanquen el curs a l’Escola d’Adults en l’anomenada
Setmana Cultural la qual, enguany, arriba a la seua 13a
edició.
El programa s’obri amb la
mostra dels treballs dels
tallers realitzats al llarg del
curs i continua amb la demostració de boixets a la plaça del
País Valencià.
El dimarts 1 de juny la pel·lícula Osama invita al debat en la
sessió de cinefòrum. Al dia
següent, espai per a la gastronomia amb el concurs de cuina i el dijous 3 es visita el
Museu Comarcal al matí i a la
vesprada està prevista una
xerrada sobre Palestina. Diumenge 6 de juny la Trobada
d’Escoles d’Adults a Benicàssim permetrà l’intercanvi d’experiències; i finalment, el 18
de juny, un sopar tancarà la
Setmana Cultural.
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El llibre Picanya Solidària. 1994-2004 recull el
treball desenvolupat pel Consell per la Solidaritat en aquests 10 darrers anys

Enguany,
pel poble
palestí
El “Rastro Solidari” arriba a
la seua 10a edició
El 6 de juny el “Rastro Solidari”
torna a reunir bona part de la
població del nostre poble a la
plaça Major. Per 10è any els
picanyers i les picanyeres tornaren a demostrar la nostra
solidaritat en aquest
esforç col·lectiu que és
el “Rastro” i que, enguany, anirà destinat a
ajudar a les famílies del
poble palestí d’Abu-Dis
que d’aquesta manera podran comprar allò imprescindible per subsistir
en
aquests
moments d’especial dificultat.
Un any més, menjars, begudes, objectes
curiosos, manualitats, antiguitats... i principalment molta
il·lusió per un món millor, ocuparen la plaça i feren possible
aquesta gran festa de la solidaritat.

Un seguit d’activitats
El “Rastro” tanca tota una sèrie
d’activitats les quals s’iniciaren l’1
de juny amb la inauguració d’una
mostra fotogràfica sobre el poble
palestí al Centre Cultural.
El 3 de juny tingué lloc al
mateix Centre Cutural la
xerrada col·loqui “Situació actual a Palestina” a
la que preneren part Marwan Ahmad (metge
palestí), Lola Bañón
(periodista i autora de
diferents articles i llibres sobre Palestina) i l’associació
“Palestina Lliure”.
El 5 de juny, al parc
de les Albízies, tingué
lloc la segona jornada-concert “Rock per la Pau” amb les
actuacions dels grups “Sexy Circus”, “Ni yo ni Walker” i “Zenka”
i la que es va obrir amb una “timbalada” oberta a la participació de
qualsevol que duguera un tambor.

10 anys de Solidaritat
El 28 de setembre 1994 el Ple de
l’Ajuntament de Picanya aprovava
per unanimitat una moció per destinar el 0’7 del pressupost municipal a finançar projectes de cooperació per al desenvolupament tant
als països de l’anomenat 3r món
com al nostre.
Era el punt de partida d’un treball
que no ha parat en 10 anys.
Des d’aleshores, el Consell per
la Solidaritat ha donat suport a
desenes de projectes d’ONG,
ha organitzat 10 “Rastros” i, el
que és més important ha aconseguit que la Solidaritat forme
ja part del caràcter del poble de
Picanya.
Aquests 10 anys d’esforç estan
resumits en el llibre P i c a n y a
Solidària. 1994-2004 editat per
l’Ajuntament i que està a la
venda al preu simbòlic d’un
euro el qual, evidentment, anirà
destinat als fons del Consell.

Teatre de titelles per a menuts i menudes al pati de la Casa de la Cultura

Hora de llegir (i de fruir)
La Biblioteca s’ompli de contes, de jocs,
de cançons, i d’endevinalles per tal d’apropar
els menuts i les menudes al món de la lectura
En el temps dels vídeojocs, d’internet, de la televisió a totes
hores resulta extraodinàriament complicat explicar als menuts i
menudes que hi ha tot un món d’imaginació, de fantasia, d’històries increïbles més enllà de la pantalla electrònica, i que es troba
en els llibres. Però la Biblioteca de Picanya no dóna la batalla per
perduda i prepara cada curs tot un seguit d’activitats, com ara
L’hora del conte o la campanya d’animació lectora.
En concret durant aquest curs 2003-2004 han estat més de 30
grups d’escolars de 4 a 11 anys els que han participat en la 12a
Campanya d’animació a la lectura i han gaudit de contes, de jocs,
d’endevinalles... amb l’objectiu de mostrar als menuts i menudes
les possibilitats i els serveis oferits per la biblioteca.
En “L’hora del conte”, concebuda com una activat extraescolar,
a més d’escoltar històries, els menuts i les menudes preparen
les seues representacions teatrals les quals, després, mostren
durant la “Setmana del llibre” en una funció ben especial al Centre Cultural.

Luis acompaña a Eusebio en su paseo diario

Hora de refrescar-se a l’Escola d’Estiu

Els nostres majors als carrers de Manises

Activitats per als
nostres menuts...

...i activitats per als
nostres majors

Un any més, amb l’arribada de les merescudes
vacances, l’Ajuntament de Picanya ha organitzat
l’Escola d’Estiu. Tot un seguit d’activitats destinades
a que els nostres menuts i menudes puguen mantindre’s actius i gaudir de jocs, d’excursions, d’esports, amistat... en les primeres setmanes de les
llargues vacances d’estiu i resoldre, també, d’aquesta manera, la greu complicació que suposa per a
pares i mares el fet de continuar treballant mentre
els seus fills i filles no tenen escola.
L’oferta està dividida en dues modalitats: una per a
menuts i menudes nascuts entre els anys 1996 i
2000 i una altra per als més majors nascuts entre
els anys 1990 i 1995. Per als més menuts estan previstes activitats com ara tallers, contes, excursions,
piscines... i els més majors visitaran parcs naturals,
practicaran esport a l’aire lliure, desenvoluparan
tallers...
La inscripció pot realitzar-se de l’1 al 12 de juny a
l’Ajuntament on també pot completar-se aquesta
informació.

El 30 d’abril, amb la inauguració de l’exposició dels
treballs de manualitats, s’obrien “Els Dies de les
Persones Majors” que, cada any, intenten servir de
reconeixement i d’estímul per al col·lectiu de les
persones de més edat.
L’esport, cada vegada més present en la vida dels
majors, també va formar part de la programació
amb els campionats de botxes i l’encontre comarcal
al poliesportiu.
Tot i això, el plat fort del programa el va constituir la
visita a la veïna població de Manises on van poder
descobrir tots els secrets de la fabricació de la ceràmica mitjançant l’estada a un taller tradicional i també van poder admirar les millors peces al museu
d’aquesta població.
El 12 de maig, el festival de paelles els va permetre
gaudir d’una matinal de festa i de bon humor que va
allargar-se fins a la vesprada amb música i balls.
El dia 22, el dinar de germanor organitzat per la Llar
de Jubilats va posar el punt i final a aquests dies tan
especials.

Tú puedes ayudar
En 1997 los objetores de conciencia adscritos al Centro de Salud de
Picanya fueron los primeros voluntarios del programa de paseo y acompañamiento, que de esta manera cumplían la PSS. Una vez finalizada
dicha prestación social, se decidió la continuación del programa mediante la fórmula del voluntariado. Dicho programa es organizado por personal del Centro de Salud de Picanya y está adscrito al Consell per la Solidaritat i el Voluntariat Social de Picanya. Su principal objetivo es contribuir en la integración social de las personas mayores y/o enfermas, y
fomentar hábitos saludables y está fundamentalmente dirigido a personas mayores de 65 años con necesidades de ejercicio físico, personas
con movilidad reducida, enfermos/as encamados durante un largo
periodo de tiempo
¿Qué significa ser voluntario/a?
Voluntario/a es aquella persona que por decisión propia, de forma desinteresada, dedica parte de su tiempo libre a actividades de acción social.
La acción voluntaria significa DAR (tiempo, recursos, trabajo, etc.) y también RECIBIR (satisfacción, aprendizajes, experiencia, relaciones humanas, etc.) Para ser voluntario/a sólo es necesrio estar sensibilizado/a
ante el problema y disponer de 2 horas libres a la semana.
Las actividades a realizar son: paseos guiados, acompañamiento domiciliario con el fin de permitir el descanso de las personas encargadas de la
atención del enfermo, ayudar a levantar y acostar al enfermo...
¿Dónde puedes inscribirte?
En el Centro de Salud de Picanya, poniéndote en contacto con la Trabajadora Social quien te proporcionará más información sobre el programa.
Teléfono de cita previa: 961591321.
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Aula d’Informàtica a l’Alqueria de Moret

La Formació ompli les aules
de l'Alqueria de Moret
Reg localitzat als jardins de Picanya, una aposta per l’estalvi de l’aigua i per la sostenibilitat

Fòrum 21 Picanya
Un espai de debat per definir el model
de poble que volem
Els veïns i les veïnes de Picanya que així ho desitgen tenen
l'oportunitat d'explicar com
seria la seua Picanya ideal en
clau de sostenibilitat. Poden
fer-ho participant en el Fòrum
21 Picanya, un òrgan complementari de l'Ajuntament, de
naturalesa consultiva i de participació sectorial, tal i com diu
el seu Reglament que fou aprovat pel mateix Fòrum el dia 27
d'octubre de 2003.
La creació del Fòrum ha estat
un pas més en l'aplicació de
l'Agenda 21 a Picanya, formulada en la Cimera de la Terra de
Río de Janeiro de 1992, en la
Carta Aalborg de 1994, Carta
de les Ciutats Europees cap a
la Sostenibilitat. Un primer pas
fou la redacció del Diagnòstic
Ambiental de Picanya, document que identifica aquells
aspectes de la realitat municipal que més s'aparten del concepte de sostenibilitat. L'Ajuntament ha distribuït extensament una versió resumida d'aquest informe amb el títol
"Diagnòstic Ambiental de
Picanya. Document de Divulgació."
El Fòrum està obert a la participació de tots els sectors de la
població de Picanya: ciutadans,
associacions, administració
local, sectors econòmics, etc.
Actualment formen part del
Fòrum més de 45 veïns i veïnes de Picanya, els quals, individualment o en representació
d'alguna associació o col·lectiu,
estan interessats a definir un
model de desenvolupament
més sostenible per al municipi.
El Fòrum està estructurat, per
decisió dels seus membres, en
tres Comissions de Treball:
• Comissió d'Ordenació del
Territori, Desenvolupament,
Activitats i Equitat
• Comissió d'Impactes i Recursos
• Comissió d'Educació Ambiental

Les reunions del Fòrum, celebrades a l'Alqueria de Moret,
foren programades en la primera reunió, i sumen un total de 5
reunions de les Comissions de
Treball, 2 reunions de la Permanent i 1 reunió del Ple.
S'han celebrat fins ara 4 reunions de les Comissions de
Treball, les quals han servit
per a prioritzar els temes que
cal tractar dins de cada comissió i per a abordar-ne algun.
Després de l'última reunió,
celebrada el dia 1 de març, es
va presentar el Pla d'Acció de
Picanya cap a la Sostenibilitat,
document que ha de recollir
les conclusions i propostes
del Fòrum i que pretén ser
una guia per definir un futur
sostenible per al municipi.
Saps què és un model de
desenvolupament sostenible?
L'expressió "desenvolupament sostenible" es defineix
com la capacitat de satisfer
les necessitats de les generacions presents sense
comprometre la capacitat de
les generacions futures de
satisfer les seues.
Dit en altres paraules, si
continuem explotant els
recursos naturals com fins
ara, els nostres fills els trobaran tan degradats que no
els podran utilitzar. Hem de
procurar que les nostres
accions no malmeten irreversiblement la qualitat de
l'aire, el sòl fèrtil, la quantitat
i qualitat de l'aigua, la biodiversitat, la convivència entre
les persones,...

El Fòrum desitja ampliar la seua
representativitat, per la qual
cosa s'anima tots els ciutadans
de Picanya, i els sectors econòmics, a participar i donar la seua
opinió sobre el model de desenvolupament.

El Pla d'Acció de Picanya,
un camí cap a la sostenibilitat
El Pla d'Acció de Picanya és
un document que recull les
conclusions dels debats del
Fòrum 21 Picanya i defineix
un model de desenvolupament. Per aquesta raó, és un
document que el Fòrum ha
de revisar periòricament, i
anar adaptant-lo a la realitat
del municipi.
Actualment, el Pla d'Acció és
un document que conté 4
línies estratègiques, 15 programes i 57 accions concretes, que es resumeixen a
continuació:
1- Desenvolupament urbà sostenible
• Ambientalització de l'administració
• Ordenació territorial amb
criteris de sostenibilitat
• Activitats econòmiques
sostenibles
• Programa de mobilitat
sostenible
2- Gestió sostenible dels recursos i prevenció dels impactes
• Gestió sostenible del cicle
de l'aigua
• Gestió sostenible del flux
energètic
• Millora de la qualitat de
l'aire
• Gestió sostenible del cicle
dels residus
• Prevenció i control de la
contaminació acústica
3- Diversitat ecològica i cultural
• Programa de manteniment del sistema agrícola
• Protecció del patrimoni
natural i del paisatge
• Protecció del patrimoni
cultural
4- Desenvolupament social i
equitat
• Formació i sensibilització
ambiental ciutadana
• Participació ciutadana
• Viure a Picanya

Des de la seua inauguració, ara fa un any, el Centre de Desenvolupament Local de l'Alqueria de Moret ha posat a l'abast, tant de
l'empresariat de la zona com de la població en general els recursos disponibles (espais de reunió, aulari, accés a internet per a la
recerca d'ocupació...).
En aquest moment, a les quatre aules de l'Alqueria s'estan impartint cursos de formació ocupacional -per a persones que busquen
treball- i també de contínua -per a treballadors i treballadores de
les empreses-.
El programa formatiu ha sigut organitzat per l'Agència de Desenvolupament, atenent les necessitats detectades.
Les especialitats són les següents:
• Formació Ocupacional: Iniciació a la Informàtica
• Formació Contínua: Gestió d’estocs, Office 2000 i Anglés
Comercial
També en aquestes instal·lacions i organitzats pel Departament de
Cultura i per l'Escola d'Adults, s’hi estan realitzant cursos d'Informàtica, de cuina i de disseny de pàgines web.
Internet com a eina per a la recerca de treball
El Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret ofereix, a
totes les persones que estiguen participant a les activitats del
Club d'Ocupació, accés gratuït a Internet per a la recerca d'ocupació. L'aula compta amb 16 equips amb connexió ADSL. L'horari
d'utilització és el següent:
Dilluns i dimecres de 12.00 a 14.00 h. i de 17.30 a 19.30 h.
Per a més informació cal contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local.

Viver de flors a la zona del Realenc

Curs d’horticultura
L'Agència de l'Agricultor ha programat un curs de formació
tècnica sobre els fonaments agronòmics de l'horticultura, on
fa especial incidència al tema de la nutrició dels cultius.
El curs tindrà una durada de dues setmanes i s’impartirà per
la vesprada en horari nocturn. S’adreça als agricultors, fonamentalment joves, els quals mantenen la secular tradició hortícola de l’horta de València.
Com que aquest és el primer curs que s’imparteix sobre la
matèria, el seu contingut s’ha programat amb l’objectiu de
transmetre les bases de la producció hortícola: l’estudi del
medi de cultiu i els fonaments de la nutrició.
Aquest curs, com altres del mateix departament, es programa
en col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura amb fons de
la Unió Europea. És gratuït per a l'alumnat i, les seues hores
lectives s'acumulen a les necessàries per a obtenir les ajudes
de primera incorporació de joves agricultors i, a més a més,
aporten crèdits de lliure elecció als estudiants de determinades carreres tècniques.
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Josep Almenar y el Conseller Rafael Blasco durante la firma del convenio

Aspecte de les obres

La nova font de plaça Espanya
disposarà de projectors de llum
Tindrà de sortidors que formaran figures d’aigua
Actualment s'estan executant les
obres de construcció de la nova
font de la Plaça d'Espanya, just
davant de l'edifici de l'Ajuntament de Picanya. Amb la demolició de l'antiga font, comença el
naixement d'una nova de més
moderna i espectacular. La sala
de màquines de l'antiga font serà
aprofitada, en part, i ampliada per
a allotjar els nous mecanismes
impulsors de l'aigua i la nova
il·luminació.
La nova font constarà de dos
gots, que formaran dos estancs
d'aigua. El got central s'alçarà 85
centímetres sobre la vorera i el
got exterior tindrà una alçada de
35 centímetres. Les aigües del
got superior cauran a l'inferior per

sis llocs diferents i formaran sis
cascades. Els dos gots de la font
estaran il·luminats amb 24 projectors que podran formar fins a 60
tonalitats diferents de colors.
La font comptarà amb cinc circuits aquàtics que funcionaran de
manera alternativa i automàtica.
El primer circuit està format per
un sortidor vertical que llançarà
un raig d'aigua fins a una altura
de quatre metres i mig, com si
fora un guèiser. El segon circuit
formarà un núvol d'aigua polvoritzada al voltant d'aquest guèiser
central que s'alçarà fins a un
metre i mig d'altura. El circuit
número tres formarà una palmera
d'aigua de tres metres d'alçada
que serà disparada des de sis

sortidors parabòlics. El quart circuit està format per sis sortidors
laminars col·locats en un cercle al
voltant del centre. L'últim circuit
estarà situat al got inferior de la
font i el formaran 24 sortidors
que llançaran aigua al got superior.
La font comptarà amb tots els
sistemes de filtrat i de depuració
d'aigües per al seu manteniment
automàtic. A més a més l'aigua,
una vegada neta, tornarà a ser
reutilitzada per la font, per tal
d'estalviar recursos naturals.
També s'hi instal·larà un sistema
anemomètric que mesurarà la
velocitat del vent i evitarà que l'aigua dels sortidors esguite fora
dels gots.

El Ayuntamiento y el IVVSA
firman un convenio para
rehabilitación de viviendas
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. El precio de los inmuebles continua en
ascenso año tras año a pesar de que en los últimos tiempos se han
construido en nuestro pais más viviendas que nunca. Por tanto es hora
de buscar soluciones alternativas al modelo imperante hasta ahora (la
construcción masiva) que está resultanto totalment ineficaz.
En este sentido el Ayuntamiento de Picanya ha firmado un convenio
con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para la adquisición y
rehabilitación de viviendas antiguas y su posterior puesta en el mercado a un precio tasado y en condiciones de vivienda protegida. De esta
manera se pretende ofrecer una alternativa a colectivos con especial
dificultad a la hora de acceder al mercado: jóvenes, familias monoparentales, personas con pocos recursos, inmigrantes...
Instalación de ascensores
En la misma línea de trabajo de mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios antinguos, el Ayuntamiento mantiene abierta su
línea de subvenciones a la instalación de ascensores así como su apoyo administrativo en la tramitación de las diferentes ayudas ofrecidas
por el Ministerio de Fomento y que ya ha permitido a diferentes comunidades de vecinos/as dotarse de ascensor y mejorar sensiblemente
su calidad de vida.
Para más información sobre estos programas el Ayuntamiento ha
abierto una oficina de gestión sita en Pl. España 7 a la que puede dirigirse cualquier persona interesada.

Panazolencs i picanyers en la visita de 2002

Pèrgola central de la plaça de la Concòrdia

La plaça de la Concòrdia obri un nou
espai per a veïns i veïnes
Una pèrgola central en remata el conjunt
Les obres de la plaça de la
Concòrdia ja han estat finalitzades. Amb l'acabament d'aquestes obres s'ha guanyat un nou
espai per a l'esplai dels veïns i les
veïnes.
En aquesta nova plaça s'ha construït una pèrgola amb pilars de
formigó i bigues de fusta, que
cobreixen una zona amb bancs,
també de fusta. Aquesta zona,
especialment pensada per al des-

cans, connecta amb una vorera
que envolta completament la pèrgola. La vorera ha estat revestida
amb taulells hidràulics que formen un mosaic.
El centre de la pèrgola, i les cantonades de la plaça compten
amb zones preparades per a contindre vegetació. Així, les bigues
de la pèrgola estaran cobertes
amb plantes enfiladisses que
donaran ombra als bancs situats

sota. A les cantonades de la
plaça s'han plantat arbusts i
arbres de gran mida que donen
un aspecte més agradable al conjunt. Sota les zones enjardinades
s'ha instal·lat un sistema de reg
per degoteig amb programació
automàtica que mantindrà la
vegetació i estalviarà aigua.
Tota la plaça compta amb elements d'enllumenat públic que
entonen amb l'entorn.

Els amics i les amigues de Panazol
ens visiten en festes
Enguany, tenim prevista la visita dels amics i de les amigues
de Panazol. Venen el primer cap de setmana de juliol, coincidint amb l'inici de les Festes de la Sang (del 2 al 5 de juliol).
Arriben el dia abans de l'entrada Mora i Cristiana i tenen pensat acabar l'estada a Picanya després de gaudir de la Coetà.
Entre els diferents actes que organitzarem estan el partit de futbol de veterans, la demostració de gimnàstica rítmica, un passeig per València, un altre per la platja...i potser alguna excursió.
Sabem que moltes persones ja tenen els seus amics i les
seues amigues de Panazol, però ens agradaria que altres
picanyers i picanyeres tingueren aquesta mateixa oportunitat i
passaren a formar part del grup d'acollida.
Per això volem conèixer més famílies disposades a obrir les
portes de casa per a descobrir noves experiències, noves formes de viure i conviure i a fer amics i amigues.
Esperem que contacteu amb nosaltres:
Luisa (Ajuntament): 961 594 460
Rosa (Alqueria de Moret): 961 295 400

DE CASA EN CASA NúM. 72 - ABRIL-MAIG ‘04

8

Els equips participants en la foto final

El millor bàsquet
en flascons menuts
Salt de longitud en els Jocs d’Atletisme al Poliesportiu

La Setmana Esportiva tanca les
activitats de les Escoles Municipals
L’alumnat viu aquesta setmana amb tota l’emoció, com uns
autèntics minijocs olímpics
Enguany se celebra l'edició 22
d'aquesta miniolimpíada escolar,
on els xiquets i xiquetes que participen en les Escoles Esportives
donen el millor en una competició on l'esportivitat és la nota
més característica.
Del 31 de maig al 6 de juny, es
disputaran diferents competicions de futbol sala, judo,
gimnàstica rítmica, escacs, handbol, patinatge, voleibol, tennis i
atletisme.
Enguany, junt als equips de les
Escoles Esportives de Picanya,
competiran dues selecciones
d'escoles de Benetússer. Així,
l'equip de l'Escola Esportiva de
futbol sala jugarà el proper 1 de

juny contra una selecció del
Col·legi Públic Vicent Ricart. I el
dia 3, també al Pavelló Municipal,
la selecció d'handbol del Col·legi
Blasco Ibáñez de Benetússer
s'enfrontarà a l'equip de l'Escola
Esportiva de Picanya.
Totes les competicions que se
celebren al llarg de la Setmana
Esportiva repleguen l'esperit que
s'està ensenyant als xiquets i a
les xiquetes que formen part de
les Escoles Esportives: que qualsevol pot fer esport i que l'important és fer-ho en equip amb un
tarannà participatiu i no competitiu.
Però el plat fort de la Setmana
Esportiva, els Jocs Escolars

d'Atletisme, se celebrarà el dissabte 5 de juny, al Poliesportiu
Municipal. Aquesta cita és la més
important per a l'esport escolar i
per això tots els centres dediquen
l'últim trimestre del curs a formar
una selecció que els represente.
La jornada és preparada a consciència pels professors dels centres escolars, els quals col·laboren al llarg de la jornada, junt als
voluntaris de l'Associació El
Melic, els del Club d'Atletisme i
els àrbitres de la competició
escolar, per tal que tota la logística necessària per a un esdeveniment esportiu d'aquestes
característiques funcione a la
perfecció.

La final de la lliga comarcal reunix a
Picanya vora cent jugadors i jugadores
El passat dissabte 8 de maig el nostre poble es va convertir en la
capital comarcal del bàsquet benjamí. Sobre les tres pistes
instal·lades al Pavelló municipal es van reunir els equips de Torrent
(2), Alaquàs (2), Sedaví, Paiporta i Picanya Bàsquet (2) per gaudir
d’una matinal de bàsquet amb caire festiu i que tenia com a objectiu tancar la primera edició de la Lliga Comarcal de Bàsquet Benjamí de l’Horta Sud, i que ha estat disputada durant els darrers
mesos en diferents pobles de la nostra comarca.
Des de les 10.00 del matí el Pavelló es va omplir amb l’energia
d’aquests menuts i menudes que van demostrar als diferents partits i concursos (habilitats, tirs lliures, triples...) la seua gran progressió en aquest primer any de bàsquet.
D’acord amb l’esperit que presideix aquesta lliga, no hi hagué ni
guanyadors ni perdedors, ja que la idea és jugar per jugar, per
divertir-se i passar-ho bé i, ni tan sols, se’n comptabilitzen elspunts.
Al llarg de la matinal els xiquets i les xiquetes van rebre regals per
cortesia de les entitats col·laboradores com ara Aquarius i Pamesa
València i per part del club organitzador, el Picanya Bàsquet, cosa
que va contribuir a que l’ambient festiu presidira aquest gran
encontre final.

Cada vegada són més les persones majors que fan esport

Els dos equips que van disputar la final

Futbol sala al Pavelló

“Montajes Mejías”
guanya la primera Copa

Futbol per als més joves
en el programa de festes

Un dia després de la final de la Copa de la UEFA
es va disputar una altra final de màxima rivalitat: la
de la Copa de futbol sala de Picanya.
En aquesta competició han participat 17 equips
distribuïts en quatre grups. Per a la fase de quarts
de final s’hi van classificar els dos primers de cada
grup, els quals van lluitar per un lloc en la semifinal que es va disputar el dia 17 de maig.
El dia 20, els equips Montajes Mejías i Racing
Motots van disputar-se la gran final en un partit
molt igualat que va estar empatat durant bona
part de l’encontre.
Des de l’organització es vol destacar el comportament esportiu de tots els equips i el gran nivell de
joc en aquesta primera Copa en què s’hi han disputat 36 partits, s’hi han marcat 263 gols i sols
s’hi han assenyalat 29 faltes.

Des del Departament d’Esports de l’Ajuntament s’han organitzat per a la segona quinzena de juny, tot coincidint amb el programa
de festes majors, dues competicions de futbol en les modalitats de futbol 3 i futbol
sala.
En la modalitat de futbol 3 es faran dues
categories: una per a benjamins (nascuts els
anys 1994-1995) i altra per a alevins (nascuts
els anys 1992-1993). En aquestes competicions podran inscriure’s equips que tinguen
fins a 4 jugadors/res.
La modalitat de futbol sala està destinada a
jugadors i jugadores d’edat infantil (nascuts
els anys 1990-1991).
La inscripció haurà de realitzar-se al Pavelló
abans de l’11 de juny i és gratuïta.

L’encontre de Persones
Majors omplirà el Poliesportiu
Tots els anys, l'esport i l'activitat física tenen el seu lloc en els “Dies de
les Persones Majors”. Enguany, l'Encontre Esportiu Comarcal dels
Majors se celebrarà el proper 10 de juny, al Poliesportiu Municipal. Al
voltant de 150 participants, vinguts de Paiporta, el Barri del Crist i Picanya ompliran la pinada del Poliesportiu amb ganes de pasar-s'ho bé practicant exercici físic.
L’encontre, dirigit per diferents monitors, s’iniciarà amb la fase d'escalfament, necessària per a poder estar en condicions de practicar qualsevol activitat física. Una vegada finalitzat l'escalfament, els participants
en aquesta jornada practicaran tot tipus d'activitats esportives adaptades a la seua condició física i les seues necessitats d'exercici.
Aquest encontre esportiu de persones majors està concebut per a
reforçar les activitats que es realitzen al llarg de l'any en les classes de
gimnàstica de manteniment. A més a més, les persones majors són
molt conscients de la necessitat de fer exercici físic com a forma de
millorar la seua qualitat de vida i, per això, any rere any els participants
acudeixen a aquestes jornades amb ganes de passar-ho d'allò més bé
fent esport.

