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La Generalitat
Valenciana i
l’Ajuntament de
Picanya han signat
un conveni de
col·laboració per a la
construcció dels
serveis necessaris
per a l’alumnat
d’educació infantil i
primària del col·legi
Sorolla. Les noves
aules es construiran
al col·legi Baladre i
permetran el trasllat
definitiu de tot
l’alumnat del Sorolla
a les noves
instal·lacions. A més,
aquestes obres
permetran la
ubicació de
l’alumnat de
l’Institut de Picanya
al col·legi Sorolla
mentre es realitzen
les obres de
construcció del nou
institut, que
començaran el
proper mes de març.
Una vegada
finalitzades les obres
de l’Institut, l’edifici
del col·legi Sorolla
quedarà com a gran
espai cultural per a
Picanya, amb espai
per a la biblioteca,
EPA, i les diferents
associacions del
poble.

El passat 26 de juliol es va celebrar una reunió extraordinària del
Consell Escolar Municipal, per a
informar del principi d’acord
assolit entre l’Ajuntament i la
Conselleria de Cultura per a la
construcció de noves aules al
CP Baladre. La proposta, que va
rebre el suport unànim del Consell Escolar, és la conclusió d’un
llarg procés de negociació i
actuacions entre l’Ajuntament i
la Conselleria.
Aquest conveni permet a l’Ajuntament executar les obres d’ampliació del CP Baladre, que són, en
principi, competència exclusiva
de la Conselleria. Per la seua banda, el govern valencià tornarà a
l’Ajuntament els diners invertits,
una vegada finalitzades les obres.
Aquest conveni permet encetar
les obres immediatament ja que

Un moment de la presentació que van realitzar els arquitectes encarregats de la redacció del projecte de remodelació
de l’Institut al Saló de Sessions de l’Ajuntament i amb la presència del Conseller de Cultura

Les obres de reforma de
l’Institut comencen l’any vinent
L’alumnat es traslladarà al C.P. Sorolla mentre
es construisca el nou centre de secundària
els ajuntaments tenen capacitat
per a contractar els projectes i
execucions d’una manera més
àgil que les administracions
autonòmiques i centrals.
Una vegada finalitzades les
obres, el Baladre acollirà a tots
els alumnes que actualment ocupen l’edifici del col·legi Sorolla.
De l’Institut al Sorolla
La ràpida execució i finalització
de les obres al Baladre donarà
solució a un greu problema que
s’havia plantejat els últims
mesos i que encara no tenia
solució: què fer amb els alumnes de l’Institut de Picanya
quan comencen les obres de
construcció del nou edifici, el
proper mes de març.
En un primer moment es va
pensar de traslladar l’alumnat a
aules prefabricades ubicades a
la zona esportiva de l’actual Institut. Però aquesta solució no és
la més adequada per als 18
mesos que duraran les obres.
Per aquest motiu l’Ajuntament
proposà a la conselleria de Cultura la possibilitat de fer-se
càrrec de les obres al Baladre,
amb la intenció de traslladar els
alumnes de l’Institut al col·legi
Sorolla mentre es construïsca el
nou institut.

L’esforç econòmic que ha de realitzar l’Ajuntament de Picanya és
molt important, ja que ha de pagar
al voltant de 250 milions de pesse-

El nou Institut
El nou Institut de Picanya
estarà ubicat al mateix lloc que
ocupa l’actual, però serà més

Una important representació del professorat de l’Institut va discutir amb el
Conseller les caractarístiques del projecte de remodelació de l’Institut

tes que costaran les obres al Baladre, fins que la conselleria torne
els diners, una vegada que les
obres estiguen acabades. Malgrat
açò, els beneficis per a tota la
comunitat educativa, alumnes,
pares i professors, també són
molt importants. D’una banda s’adeqüen plenament a la LOGSE
les instal·lacions del col·legi Baladre. De l’altra s’evita la incomoditat d’allotjar en aules prefabricades a tot l’alumnat de secundària.

gran. Els edificis actuals quedaran integrats en el nou complex educatiu, que tindrà tres
plantes. A la planta inferior se
situaran els despatxos, la
biblioteca i altres serveis. A
les dues plantes superiors hi
haurà vint aules per a ensenyament secundari i quatre per
a batxillerat. En total, el nou
Institut tindrà una capacitat
per a 740 alumnes.

A més de tindre més aules, el
nou complex disposarà d’un nou
gimnàs, que serà tres vegades
més gran que l’actual, una sala
d’usos múltiples, que aprofitarà
l’actual gimnàs de l’Institut i una
zona esportiva i una altra enjardinada, que podria servir per a
ampliacions futures.
Centre sòcio-cultural
Una vegada estiguen acabades
les obres del nou Institut i els
alumnes ocupen les noves instal·lacions, el col·legi Sorolla quedarà buit.
El futur d’aquest edifici no
estarà molt allunyat de les
funcions educatives i culturals
que compleix actualment.
L’Ajuntament
té
previst
instal·lar-hi al Sorolla la Biblioteca Municipal, que disposaria
de més espai que l’actual. A
més a més, l’edifici acolliria les
diferents associacions que hi
ha al poble, cosa que permetria que totes elles disposaren
d’un local on poder desenvolupar les seues activitats. El fet
que totes estigueren ubicades
en un mateix espai permetria
una major fluïdesa en les
seues relacions i, potser, una
major col·laboració entre elles.
G. Serrano

Façana nord de l’Institut una vegada reformat
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Una enseñanza
pública de calidad

Bon profit!
La societat gastronòmica La Colla del Bon Menjar , vol agrair al De Casa en Casa, l’oportunitat
que ens brinda de poder-vos fer arribar una xicoteta mostra de la cuina mediterrània.
En aquesta secció intentarem donar a conèixer plats típics de la nostra terra, així com
dolços i altres meravelles culinàries de les
quals podem gaudir. També ens acostarem a
la cuina d’altres Comunitats de l’Estat Espanyol i fins i tot intentarem oferir-vos algun plat
de l’estranger.

El receptari de la Colla •

Un dels objectius de la nostra Societat és la
recerca de plats casolans tradicionals. Per tant,
estem oberts als vostres suggeriments i us
agrairíem que ens féreu arribar aquelles receptes
que considereu del vostre interés a la redacció
d’aquesta publicació.
Esperem que aquesta secció siga del vostre
interés i sobre tot que l’aprofiteu i en gaudiu
amb bona companyia.
Per a obrir boca us oferim un plat que segur que
us encantarà.

num. 1

Xulles de porc amb salsa de ceba
Ingredients per a 6 persones:
- 6 xulles de porc de pal.
- 1 got (d’aigua) d’oli d’oliva.
- 20 g. de mantega.
- 1 got (d’aigua) de llet freda.

- 3 cebes grans.
- 1 cullerada sopera de farina.
- pebre mòlt i sal.

Preparació:
Posem la sal i el pebre a les xulles un parell d’hores abans de fregir-les.
En una paella es posa l’oli a calfar i fregim les xulles per tandes, a foc mitjà. Desprès les
reservem en un plat a la calor.
Deixem oli a la paella i fregim en ell les cebes tallades a rodanxes fines. Es frigen uns 6
min. i s’hi afegeix un poc d’aigua (si cal) per coure-les 15 min. Després les llevem del foc i
les reservem.
En la paella neta posem dues cullerades de mantega i dues cullerades d’oli del que hem
utilitzat per fregir la carn, quan estiga calent afegim dues cullerades de farina i anem
tirant-li la llet poc a poc per fer un beixamel.
Una vegada feta el beixamel, afegim la ceba i el seu suc i el deixem al foc suau 5 minuts
per què espese.
Presentació:
Servim les xulles en una font i les cobrim amb la salsa, es mengen molt calentes.
Recomanació:
Podeu acompanyar aquest plat amb algun vi negre de la nostra terra: Enterizo, Marmitón,
Valle del Tejo.
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A.C.F. El Coet
Un any més, la Penya el Coet,
ha participat en les festes
patronals fent notòria presència
en tots els actes organitzats
tant per l’Ajuntament com per
la pròpia associació.
Ens complau molt gratament
que tant per la nostra participació com de les altres penyes,
les festes estiguem assolint un
nivell de participació que fins
ara no s’havia aconseguit.
En el nostre constant interés
de reafermar les festes locals,
estem intentant recuperar
alguns actes que amb el pas
del temps s’han perdut. Hi
havia una tradició que voldríem
recuperar: la d’encendre bengales roges en les façanes d’algunes cases al pas de la P. Sang.
En aquesta línia preguem a tot
aquell veí o veïna que recorde

algun acte que hui no
se celebre i pense
que siga d’interés
que es fique en contacte amb els membres de la Penya.
Des que es fundà l’A.C.F. hem
aconseguit entre altres coses reafermar el prestigi de la “Cordà”
una mica perdut, hem fet que la
“Passà del Quadret” siga un gran
espectacle al qual enguany han
desfilat més de 60 tiradors, i que
un acte creat per les penyes com
és la “Processó de la Granera”
vaja a més, amb la participació de
més de 400 persones a les passades festes. El nostre interés
per obtenir dades històriques de
la nostra festa local ens ha dut a
aconseguir, per mitjà d’un diari de
València, una còpia del programa
de les festes de 1910, el que ens
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encoratja a intentar
començar un arxiu
històric sobre temes
relacionats amb les festes de la Sang. Des d’ací
volem sol·licitar l’ajuda de
totes aquelles persones que disposen de programes, fotos de
mascletades, “Passà del Quadret”... que es fiquen en contacte
amb els següents membres de la
Penya:
José M. Santolaria 961 590 223
Juan N. Boscana 961 590 669
Paco Císcar 961 594 330
Paco March 961 590 513
Tot el material que ens facen arribar, una volta estudiat i treballat,
es tornarà als interessats en perfectes condicions.
Gràcies, d’avantmà per la vostra
col·laboració.
El Coet

El pasado da 8 de septiembre
se celebraba el Día Interna cional de la Alfabetización.
Esta efemérides nos recuerda que la educación mundial
está en crisis y que son afortunados los pueblos que
gozan de una enseñanza básica de calidad y generalizada.
La organización I n t e r m ó n
cifra en 124 millones de
niños y niñas que no van a la
escuela en el mundo, mientras que uno de cada cuatro
adultos es analfabeto. Las
cifras que dan otras organizaciones internacionales, como
la ONU, no son tampoco
demasiado optimistas. Esta
situación afecta sobre todo a
los paises subdesarrollados.
La UNESCO insiste en que
sólo la educación puede romper el círculo vicioso de la
pobreza, de la guerra y de la
explotación infantil. Los
esfuerzos para conseguir una
cultura de la paz y de la tolerancia entre los grupos sociales, los sexos y las naciones
deben basarse en la educación, es decir, en el desarrollo
de las facultades intelectuales y físicas de los niños y
niñas y jóvenes a través de
un sistema de enseñanza
tutelado por los Estados. En
los paises europeos desarrollados la enseñanza obligatoria está generalizada, aunque
esto no significa que no existan problemas ni que se
invierta lo suficiente. En la
Comunidad Valenciana, la
estructura y organización del
sistema educativo está regulada por la Llei d'ús i Ensen yament del Valencià ( L U E V ) ,
aprobada en 1983, y por la
Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educati v o (LOGSE), aprobada en
1990. Ambas normas legales
son innovadoras con respecto
a sus antecesoras. La LUEV
introduce por primera vez en
la historia la enseñanza del
valenciano en la escuela,
mientras que la LOGSE posibilita una reforma educativa
basada principalmente en una
mayor autonomía pedagógica
y organizativa en los centros.
Pero esta última ley (aceptada por los diversos gobiernos
de la Generalitat), nació sin
dinero. Hasta la fecha no ha
tenido presupuestos adecuados ni una ley específica de

Direcció: Ajuntament de Picanya

financiación de carácter plurianual para construir los centros educativos necesarios,
circunstancia que ha provocado que diez años después de
su aprobación todavía no esté
completo el mapa escolar en
muchos municipios valencianos. El resultado es un déficit
acusado de infraestructuras,
que la Administración autonómica cifra en 346 entre reformas y nuevos edificios, y la
proliferación de las aulas prefabricadas (los populares
barracones) que son un parche para salir del paso. Sólo
un número concreto de
poblaciones, entre ellas
Picanya, han conseguido
cerrar por completo la educación básica obligatoria (infantil, primaria y secundaria) que
abraza las edades de 3 a 16
años. Y ello ha sido posible
en parte a la tenacidad y
voluntad política del Ayuntamiento. Tenacidad en la
negociación con la Generalitat (presentando alegaciones
al mapa escolar) con el fin de
conseguir que Picanya tenga
las unidades escolares suficientes para cubrir la demanda de plazas; y voluntad para
incluir en los presupuestos
municipales partidas económicas con las que se han
financiado algunas obras y
servicios escolares, además
de dotar terrenos para edificar los centros. El Ayuntamiento de Picanya, que considera la educación como un
derecho inalienable de las
personas, también ha apostado en todo momento por la
enseñanza pública bilingüe y
de calidad pedagógica para
garantizar la igualdad de oportunidades sin distinción de
rentas, sexo, lengua, religión
o ideología. La planificación
ha dominado sobre la improvisación. Y esta es la filosofa
que ha primado en las peticiones que ha formulado el
Ayuntamiento a lo largo de
estos últimos diez años a la
Administración autonómica.
De esta manera, en el primer
curso del nuevo milenio,
Picanya tiene escolarizada a
toda la población escolar desde los 3 a 16 años en el instituto y los colegios. Han sido
una década de gestiones por
una enseñanza pública y de
calidad.

Amb el suport per a l’ús del valencià de
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El Rastro Solidario... camino
de Etiopía este año

«En Etiopía está
todo por hacer»

Con esta ayuda se pretende beneficiar a unas
15.000 personas

Asseguedech Woidekidan, una joven
etiope de 26 años, cuenta cual es la
situación actual de su pueblo

Asseguedech pudo vivir en directo el pasado Rastro Solidario

Asseguedech Woidekidan tiene sólo 26 años, pero carga
tras de sí una triste historia
que no es más que la triste
historia común de la mayoría
de sus compatriotas. Y es que,
Asseguedech, como tantos
otros, tuvo la desventura de
nacer en Etiopía, el tercer país
más pobre del mundo en el
que la esperanza media de
vida no supera los 43 años de
edad. Por ese motivo, el Consell per la Soldaritat i el Voluntariat de Picanya decidió donar
a Etiopía la recaudación íntegra
de la última edición del Rastro
Solidario, un gesto que Asseguedech asegura agradecer
«profundamente. Me siento
muy feliz —dice— porque esta
ayuda va a ir destinada a gente
muy pobre, que lo necesita de
verdad».
De hecho, Asseguedech realizó este verano el primer viaje
de su vida. Se desplazó desde
Addis Abbeba hasta Valencia,
donde visitó las localidades de
Picanya y Picassent y participó
en la jornada del Rastro Solidario. La joven etiope viajó junto
a Mayte Soler, esposa del primer secretario del cónsul
español en Etiopía, para la que
trabaja en Addis Abbeba, la
capital etíope, cuidando a la
única hija de la pareja. Durante
el viaje, Asseguedech recibió
tratamiento médico para una
gastritis que en su país nadie
podía remediar y que aquí
«fue curada de inmediato» ,

dice Soler. «En Etiopía carecen
de lo más básico. Allí está todo
por hacer —cuenta Mayte
Soler—. Asseguedech vive en
una casa construida con excrementos de vaca, barro y paja,
sin luz ni agua. Tiene que caminar un kilómetro y medio para
llegar a la fuente de agua potable. Y no es el peor de los
casos».
«Hay una anécdota que resume muy bien la situación —
continúa la esposa de diplomático—, y es que cuando fuimos
al médico en Valencia, Asseguedech vio a una niña pidiendo limosna en una calle. Me
dijo: si va vestida, tiene zapatos, y hasta un bolso. ¿Por qué
pide?. La pobreza siempre es
dura, pero en Etiopía la situación es mucho peor. Aunque
para la opinión pública ya no
estén presentes las imágenes
de los niños hambrientos, en
Etiopía hay gente que muere
de hambre en la calle». Eso es
algo que la propia Asseguedech sabe de primera mano,
ya que la joven vive con su hermana y una pequeña de diez
años que convive con las dos
desde hace ocho. «La madre
murió en la puerta de la casa
de Asseguedech y su hermana. No la conocían de nada,
pero antes de morir les pidió
que cuidaran de la niña, así que
lo hicieron. La hermana de
Asseguedech la adoptó poco
después, y ahora es como una
hija. La niña va al colegio, pero
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no sabe leer», explica Mayte
Soler.
Asseguedech Woidekidan apenas participa en la conversación: tan sólo interviene para
asentir a las afirmaciones de
Mayte Soler y para mostrar su
agradecimiento al gesto de
Picanya y del Rastro Solidario.
Pero su silencio no es gratuito.
Según explica Mayte Soler
«Asseguedech tiene miedo.
Tiene miedo de hablar, temen
perder la buena situación que
tienen al poder trabajar para un
europeo, porque trabajar para
un europeo es el mejor modo
de salir de Etiopía. Esa es la
obsesión de la mayoría de los
etíopes, y también de Asseguedech».
Con todo, en opinión de la
esposa del diplomático, «l o
peor todavía no ha llegado». Al
contrario, para Mayte Soler la
situación empeorará cuando
los heridos en la última guerra
entre Etiopía y Eritrea
«comiencen a llegar a Addis
Abbeba. Los etiopes no saben
nada de esta guerra, pero
cuando los lisiados empiecen a
llegar a la capital, todo irá a
peor: habrá mucha más miser i a». No obstante, Mayte
Soler insiste en que Etiopía
«es un país precioso, con grandes recursos naturales. Pero
faltan todas las infraestructuras, y aunque la ayuda llega
continuamente, nunca es suficiente», concluye.
Carmen Amoraga

Este año en la recaudación del rastro solidario dirigida a Taza, una
población en la región de Duramen (Etiopía), se ha obtenido la
"inmejorable" cifra de 1415.000 ptas. Una cantidad que también se
encarga de consolidar lo que comenzó hace tan poco como un
intento de colaboración con aquellas zonas más necesitadas o
menos favorecidas, un intento que en tan poco tiempo se ha
transformado en la cita solidaria "obligatoria" de picanyeros y no
picanyeros que cada año recorren los muchos y diversos tenderetes que se organizan con un fin concreto y específico.
Y esta vez el destino final del dinero obtenido será Etiopía, uno de
los países más pobres de África. Estado de pobreza y urgente
necesidad resultado de largos años de sequía y conflictos civiles,
el último con el territorio de Eritrea. Aunque el mantenimiento de
la paz es una posiblidad más real con acuerdos como el alcanzado
el 18 de Junio en Argel entre Etiopía y Eritrea.
Esta situación de pobreza y hambre generalizada no desanima a
sus gentes que tienen un gran afán por sacar al país adelante. Sin
embargo las carencias más importantes continuan siendo la educación y la sanidad. Así como también la ausencia de medios
modernos para la explotación de la tierra. Por otra parte intentan
explotar la riqueza de su país, rica en historia, en arte, para la
industria turística pero sus deseos son insuficientes frente a la
carencia de las infraestructuras adecuadas y el conocimiento de
este campo.
Manos Unidas es la ONG que se ha encargado del proyecto de
ayuda a esta zona en situación crítica y la responsable de centros
que se encuentran ubicados allí.
Todo lo recaudado se empleará en la adquisición de maíz, trigo y
otros alimentos disponibles en la zona, para abastecer con una
comida al día a los refugiados en el campo de Taza tras la terrible
hambruna de Etiopía en mayo de este mismo año.
El centro de recepción de dicha recaudación será la parroquia
situada en la localidad de Taza, ubicada en la zona de máxima
sequía, dónde habitualmente se atiende a niños desnutridos y
además cuenta con una guardería/escuela para 200 niños con
edades comprendidas entre 4 y 7 años de edad, y que Manos
Unidas se encargó de financiar en 1998.
En este centro también se encargan de preparar a niños y a adultos para que puedan ser admitidos en escuelas primarias, a veces
únicamente para saber lo elemental, leer, escribir... una mínima
alfabetización interrumpida por los constantes conflictos civiles en
el país.
El rastro de este año ha resultado todo un éxito y no únicamente
por la cifra obtenida, cosa importante e importante cifra, sino también porque con este tipo de colaboración puntual que se realiza

La plaza Mayor registró una gran actividad durante todo el día. En algunos
puestos se agotaron todos los productos a la venta.

cada año por parte de todos vencemos la actitud pasiva que
degrada el espíritu de la solidaridad y lo fulmina dejándolo abandonado tras justificaciones rídiculas sobre factores más o menos
acertados que tienen que ver con la implicación de problemas ajenos, de lugares lejanos, de culturas distintas... Cuando la cuestión
de verdadera relevancia es ayudar y participar en hacer posible
que eso que llamamos vivir en mínima armonía no resulte una utopía lejana para muchos países.
A todas esas personas que han colaborado gracias, gracias sería la
palabra por hacer que iniciativas como estas se lleguen a consolidar. Gracias por hacer que no pasen desapercibidas y lleguen a
formar parte de la sociedad, ya no como algo excepcional sino que
este tipode actividades formen parte de lo cotidiano y que como
este año lo excepcional sea un calificativo reservado a su resultado.
Josefina Aranda
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Festa per a tothom en
t o rnar de vacances
L’alta participació popular marca les festes
en honor de la mare de Déu de Montserrat

Tallers de
cinema i còmic
Els aficionats i aficionades al
cinema i al còmic tindran l’oportunitat de gaudir aprenent més
sobre aquestes disciplines artístiques als tallers que ha organitzat l’Ajuntament de Picanya,
amb la col·laboració de la Diputació de València, entre els mesos
de setembre i desembre.
El taller sobre guió cinematogràfic es realitzarà mitjançant l’anàlisi de guions de pel·lícules famoses. El taller començarà el proper 21 d’octubre, es desenvoluparà al llarg de cinc sessions i
estarà dirigit per Eva Febrer.

Les Clavariesses junt a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat

El mes de setembre és tradicionalment el de la fi de les
vacances i la tornada al treball.
Però a Picanya la primera setmana de setembre té una significació especial, ja que se
celebren les festes en honor
de la Mare de Déu de Montserrat.
Enguany, les festes han
començat amb molta força,
amb un concert de rock a la
plaça del País Valencià, que va
reunir gent jove fins a ben
entrada la matinada i que va
gaudir de valent amb l’actuació dels tres grups.
A partir d’aquest dia, i durant
tota una setmana s’han succeït tot tipus d’actes que han
comptat amb una alta participació de tot el poble. Tant els
actes típicament tradicionals
com la Nit d’Albaes o el Triduo
a la mare de Déu de Montserrat, com els més festius, com
les nits de festa i música a la
plaça, han congregat a tot el
poble. Per a Fina Garcés, la
clavariessa major, les festes
han sigut tot un èxit "gràcies a
la gent del poble, que ha participat a la festa i que ha
col·laborat al llarg de tot l’any
amb nosaltres en les diferents
activitats que hem fet per a
replegar diners per a poder fer
possible aquesta celebració".

Tot un any de dur treball
De fet, des del mes de setembre de l’any passat, les clavariesses han estat treballant per
a poder fer la festa. Al llarg de
tot l’any han fet loteria, festes,
han pagat les seues quotes,
etc, i fins i tot han venut imatges de fusta tallada de la Mare
de Déu i han organitzat desfilades de roba antiga així com
representacions teatrals. A
més, també han comptat amb
subvencions de diferents institucions, com l’Ajuntament, la Diputació, i la Conselleria de Cultura.

Al final, per a les clavariesses
ha quedat la satisfacció d’haver
fet unes festes que han sigut
realment populars, però també
el cansament per tot un any de
treball. "Ganes de repetir? De
moment estem cansades però
ens hem quedat amb bon gust
de boca; potser d’ací uns
a n y s", ens comenta Fina Garcés.
G. Serrano

Nova temporada de
teatre amb “El Brujo”

El proper dissabte 28 d’octubre s’inaugurarà a la Sala
Municipal d’Exposicions
una mostra de la pintora
Mery Sales. Es tracta d’una
col·lecció plàstica que pertany al Consorci de Museus
de la Comunitat Valenciana
i que recull les darreres creacions d’aquest jove artista.
L’exposició estarà oberta
fins al 12 de novembre.

Després de l’estiu comença de
nou la temporada de teatre a
Picanya. El proper 27 d’octubre, la companyia Zanguango
Teatro presenta l’obra No me
digas más, al Centre Cultural,
una crítica visió de la consumista societat actual. Però el
plat fort per a aquesta tardor
és la representació de la versió
de El lazarillo de Tormes
adaptada per Fernando FernánGómez que la companyia de
Rafael Álvarez "El Brujo" realitzarà el proper 3 de novembre.

Una mirada als
orígens del cinema
El taller de còmic, dirigit per Paula Ginestar, donarà a conèixer
les característiques d’aquesta
forma d’expressió plàstica i la
seua construcció. Aquest taller
constarà de tres sessions i
començarà el 25 de novembre.
Per a inscriure’s cal adreçar-se al
Centre d’Informació i Gestió de
l’Ajuntament. Les places als
tallers són limitades i el preu
d’inscripció és de mil pessetes
per cadascun d’ells.
G. Serrano

Música i danses per
al 9 d’octubre
El proper 6 d’octubre a les 22:00
hores i en conmemoració de la
data del 9 d’octubre la Unió
Musical i el grup de danses
Carrasca ofereixen una actuació
conjunta al pati del CP Sorolla.
El repertori inclourà peces de
música popular valenciana
especialment adaptades per a
ser intrepretades per agrupacions musicals bandístiques.

Exposició de
Mery Sales

Somnambulista
Oli sobre tela
50x51 cm.

Agenda jove per
al nou curs
Ja podeu replegar al Centre d’Informació i Gestió
de l’Ajuntament la nova
agenda jove editada pels
centres d’informació juvenil de la xarxa joves.net.
Enguany l’agenda gira al
voltant de la defensa de la
pau i el rebuig a qualsevol
tipus de violència i recull
un bon nombre

El Grup Méliès Cinema tornarà
a parar atenció en els orígens
del cinema amb dues projeccions. El 20 d’octubre, a les
22,30 h es projectarà a la Sala
d’Exposicions El gabinete del
Doctor Caligari, de Robert Wiene. Aquesta pel·lícula de 1919
és una de les més importants
de l’expressionisme alemany.
El 17 de novembre podrem
gaudir amb La parada de los
mostruos, pel·lícula de 1932 del
nord-americà Tod Browning.
La gent menuda, i no tan
menuda, aficionada al cinema
d’animació també podrà gaudir
de valent amb la projecció el
proper 17 de desembre al Centre Cultural de Rugrats, la pelí cula.

de cites, fotografies, dibuixos
i referències al voltant d’aquest tema tan important. No
deixes passar l’oportunitat de
fer-te amb la teua! Sols cal
demanar-la!!

Balls de saló per al
mes d’octubre
El nou curs de balls de saló
començarà a finals del mes
d’octubre. El període d’inscripció s’obrí el 25 de setembre.
Enguany està previst formar
quinze grups segons nivells de
coneixement que anirà d’iniciació a grups especialitzats de
perfeccionament.
Per a aquells i aquelles més
hàbils que porten el ritme a
la sang hi haurà cursos
monogràfics dedicats a ritmes específics. Inscripció al
CIG de l’Ajuntament.
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L’escola d’Adults inicia el curs amb
una interessant oferta
Primer cicle de graduat en secundària, castellà
per a estrangers i preparació per a cicles formatius, novetats per a aquest curs
L’Escola d’Adults de Picanya
ha iniciat el termini d’inscripció
per al curs 2000-2001 per a
tots els cursos que realitza.
Aquest any, entre les principals novetats es troba el Primer Cicle de graduat de
secundària, la Preparació per
als Cicles Formatius i els cursos de castellà per a estrangers. Aquest últim està tenint
una gran demanda debut d’immigrants de totes les nacionalitats que necessiten conèixer
el castellà per a trobar un lloc
de treball. Un altre dels títols
amb molta demanda és el de
Graduat Escolar, ja que aquest
serà el penúltim any que es
realitze.
A més d’aquests cursos, també es realitzaran els d’alfabetització, d’accés a la Universitat

per a majors de 25 anys i els
cursos d’idiomes (valencià, a
tots els nivells, anglés, francés) entre d’altres.
Tallers
Entre els tallers que es realitzen, cal destacar el de restauració de mobles, el d'informàtica o el de tabal i
dolçaina. Les persones
interessades a realitzar
algun dels cursos o a
ampliar la informació
sobre l’oferta poden acudir a l’escola d’adults de
10.30 a 13.30 i de 17.30
a 20 hores. Per a realitzar la matrícula només
és necessari dur una fotocòpia
del DNI, dues fotografies i abonar 3.500 pessetes en concepte de matrícula.
Miriam Cordero

L’ús de plaguicides requereix d’una formació específica
donada la seua perillositat

Nou curs per a obtindre el
c a rnet de manipulador de
plaguicides
Fullet anunciador de
les activitats

L’empresa ONO condicionarà un aula
multimèdia oberta al públic
Les instal·lacions serviran d’aula de formació i consulta
L’Ajuntament de Picanya ha arribat a un acord amb l’empresa
ONO, encarregada de dur a terme el cablatge del municipi, perquè col·labore amb l’ensenyament per a l’ús d'Internet dels
ciutadans i ciutadanes del nostre poble. ONO col·laborarà amb
l’Ajuntament amb la instal·lació
d’una aula multimèdia en què es
podrà trobar connexió a Internet
per a 12 equips informàtics, projectors, càmeres i tot tipus
d’equipament per a contribuir a
l’alfabetització informàtica del
veïnat del municipi.

El projecte, la data d’inici del
qual encara no està fixada,
tindrà una durada de dos anys,
però el material quedarà després a disposició del municipi i
dels ciutadans. Durant el temps
que dure el projecte, les
instal·lacions podran ser usades
per persones de totes les edats
amb diverses finalitats, ja que
no només serviran per a realitzar-hi els cursos, sinó que també seran aules de consulta per a
aquelles persones que desitgen
fer ús de la xarxa internet.
Miriam Cordero

Obres als carrers
Tot avanç té el seu xicotet
preu a pagar. La instal·lació de
cable a Picanya, com ara
mateix la construcció de la
xarxa per a la distribució del
gas, suposarà les inevitables
molèsties que provoquen les
obres als carrers però confiem que una vegada acabada
la instal·lació de la xarxa el
guany que suposarà poder utilitzar aquest nou servei farà
que ens oblidem ben prompte dels soroll de la maquinària
de construcció.

Una buena comunicación
Este año los cursos organizados por la Diputación
de Valencia y el Ayuntamiento han sido resultado
concreto de las peticiones realizadas por parte del
colectivo de amas de casa y el de personas mayores.
Las actividades serán varias así por ejemplo
habrá un taller sobre la comunicación con los
hijos, otro sobre expresión oral. El primero tendrá como máxima pretensión dotar a los participantes de recursos que les faciliten el proceso
de comunicación. También adquirir el hábito de
la escucha activa y aumentar por tanto la eficacia
de las comunicaciones. Mientras en el segundo
taller intentará ayudar a mejorar la expresión
verbal mediante la estimulación de la compresión oral, fluidez verbal y adquisición de vocablos.
Las conferencias serán dos: Por una parte "Autoestima, confianza y seguridad en una misma" y
en esta conferencia y en el taller que desarrollará, con una duración aproximada de unas ocho
horas se intentarán relaizar valoraciones más
positivas y realistas de la mujer, facilitar una
mejor adaptación personal, familiar y social...
Otra de las conferencias preparadas para ser
impartidas recibe el título de "Aprender a relajarse en casa" y ésta se localiza en el programa de
actividades para las personas mayores. Los obje-

tivos primodiales a conseguir en ésta y en su
taller serán conseguir utilizar la relajación para el
buen funcionamiento diario, para adaptarse a
nuevas situaciones propias de la edad y por
supuesto conocer técnicas básicas de relajación.
Estas charlas serán impartidas por psicólogos
expertos en los temas.
Este tipo de actividades que se preparan desde
hace ya tres años y aque un año han podido suscitar mayor o menor interés son subencionadas el
75% por la Diputación de Valencia y por el Área
de acción social.
Los meses de octubre y noviembre son los elegidos para dar comienzo las actividades. Actividades que por otra parte como han podido comprobar están especialmente organizadas para enseñarnos la importancia de una buena comunicación
y lo pobre que puede resultar nuestra vida en
ausencia de una comunicación con unas mínimas
condiciones de calidad. No lo duden y sólo esperen a conocer las fechas exactas de comienzo de
los talleres para reservar su plaza, y es que el interés en las actividades preparadas este año está
totalmente garantizado y no pueden arriesgarse al
sentimiento seguro de insatisfacción personal en
el que se sumirán si dejan pasar la oportunidad de
apuntarse.
Josefina Aranda

L‘Ajuntament ha organitzat un nou curs per a l’obtenció del
carnet de manipulador de plaguicides. Aquesta formació,
que es realitzarà fins al mes de desembre és de gran
importància per als agricultors, ja que és obligatori disposar
d’aquest carnet per a fer ús de determinats productes perillosos. Tot i que el curs ja s’ha realitzat altres anys, encara hi
ha una forta demanda per part dels ciutadans d’aquest tipus
de formació. A causa de la importància del curs, es recomana als interessats que realitzen la seua inscripció a l’agència
de l’agricultor el més aviat possible.
Miriam Cordero

Un curs ampliarà els
coneixements dels agricultors
sobre citricultura
Durant els mesos d’octubre i novembre, l’Agència de l’Agricultor,
continua amb la seua oferta de formació per al sector agrari i durà
a terme un curs per als agricultors interessats en la citricultura.
Aquest curs és de gran importància tant pel contingut com per
l’àmplia formació tècnica que té, amb la finalitat de professionalitzar el sector de la citricultura. A més, és especialment interessant
per als joves agricultors, ja que obtenen el títol d’agricultor qualificat que els permetrà rebre les ajudes conegudes com de "Primera
Incorporació". El curs, que es realitzarà a última hora de les vesprades per a facilitar-hi l’assistència dels treballadors, es durà a
terme al CP Baladre.

Noves mesures contra el
soroll del trànsit
L’Ajuntament aprova un ban sobre soroll per
tractar de reduir les molèsties als nostres carrers
Als nostres pobles i ciutats,
un dels elements més pertorbadors de la tranquil·litat són
els sorolls, especialment els
provocats pels vehicles al seu
pas pels nostres carrers.
Aquests sorolls, a més de ser
una molèstia, tenen efectes
nocius sobre la salut de les
persones.
L’Ajuntament de Picanya ha
fet públic un ban que conté
diferents mesures per a tractar de minimitzar els sorolls
provocats pel trànsit de vehicles al casc urbà.
En primer lloc s’estableix l’obligatorietat per a tots els vehicles d’usar un silenciador adequat. També es fixa el límit
màxim de soroll permès en 85
decibels.

Serà la policia local l’encarregada de realitzar controls a diferents punts de la població i qualsevol vehicle que sobrepasse
aquest límit serà immobilitzat en
eixe mateix moment i traslladat
d’immediat al dipòsit municipal
de vehicles.
Els propietaris o propietàries
d’aquests vehicles hauran de
reparar-los en un termini màxim
de deu dies i sotmetre’ls a una
nova comprovació, per part de
la policia local, de les emissions
acústiques cosa que permetrà,
de corroborar-se la reparació del
problema, el retorn del vehicle a
la circulació.
Es pretén d’aquesta manera
tractar d’evitar la molesta contaminació acústica dels nostres
carrers.
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La rehabilitació de la façana
protegida de l’Alqueria de Moret
serà realitzada per una empresa
especialitzada

Festes de la Sang
2000
Ara que tots i totes ja hem tornat a la rutina dels dies de treball
semblen molt lluny les passades festes de la Sang. Per tal de
recordar aquells dies ací us portem algunes fotos del que van ser
uns quants dies de diversió, festa i convivència de tot un poble.

L’alumnat del
curs de
policromia
decorarà
l’interior de
l’edifici

Alumnes del curs de policromia i restauració

La rehabilitació de la façana
protegida i de les garites de
l’edifici de l’Alqueria de Moret
començarà al final del present
any, una vegada finalitzades les
classes de la casa d’oficis. Per
a la realització d’aquesta part
de les obres es contractarà una
empresa especialitzada, per tal
d’accelerar-ne els treballs. A
més, com es tracta d'una part
de l’edifici de gran importància
arquitectònica, els treballs
d’obra i de fusteria necessaris a
l’alqueria, s’han de realitzar
amb una atenció especial.

Per a la contractació d’aquesta
empresa es comptarà, a més
de la inversió per part de l’Ajuntament, amb una subvenció de
la Diputació de València, del
Ministeri d’Administracions
Públiques i de la Unió Europea.
Una vegada finalitzats aquests
treballs, començarà un nou
període formatiu a la casa d’oficis, amb noves especialitats,
com manteniment elèctric, fontaneria i climatització, revestiments i pintura mural i decoració d’interiors.
Gerard Serrano

El proper 26 d’octubre finalitzarà el Curs de Policromia
Mural, que s’ha estat impartint a l’Alqueria de Moret. Al
llarg dels mesos que han
durat les classes, els alumnes han aprés les tècniques
bàsiques de l’ornamentació,
a més d’altres de més complexes, com ara els estucats
artístics, que imiten el marbre i la fusta, els gravats en
or, etc.
Una vegada finalitzat el curs,
l’Ajuntament contractarà els
alumnes durant un temps
limitat per a realitzar treballs
diversos al poble amb ornamentació tradicional valenciana, a l’Alqueria de Moret, llar
del jubilat...
Les persones que han assistit a aquest curs obtindran
una formació que els resultarà molt útil per a inserir-se
al món laboral ja que, segons
ha reconegut la Direcció
General de Patrimoni, hi ha
gran interès a trobar persones que tinguen coneixements per a realitzar treballs
de restauració.

Moros, mores, cristians i cristianes van recòrrer un any més els carrers de
Picanya en una nit màgica que cada any provoca major espectació

Menuts i menudes van gaudir de valent amb la “Festa Medieval”
organitzada per l’associació juvenil “El Melic”

Visitants de Panazol a les festes de
la Sang
El passat mes de juliol, coincidint amb les festes de la
Sang, rebérem la visita d’un
grup de gent de Panazol. Al
llarg de cinc dies, els visitants van poder assistir als
actes més importants de les
nostres festes, i tingueren
un lloc preferent per a veure
l’entrada de moros i cristians.
A més a més, també van
poder visitar els llocs més
característics de la ciutat de
València i gaudiren d’un passeig amb barca per l’Albufera.
En aquesta visita, els membres del Club Ciclista Picanya que van anar fins a Panazol el passat mes d’abril, van
acollir a sa casa les persones
que els allotjaren durant la
seua estada a França. La resta dels 37 visitants van estar
allotjats amb famílies de
l’Associació d’Agermanament.

El Rock Acrobàtic va deixar bocabadat el nombrós públic que
plenava la plaça en la vespra de la Festa

Veins i veïnes de Picanya i Panazol en la darrera
visita del nostre poble germà

El fet que els visitants, tant
els francesos quan vénen ací,
com els picanyers quan van a
Panazol, siguen allotjats per
famílies del poble, fa que
l’agermanament entre els dos
pobles siga més pròxim als
veïns i veïnes i no merament
institucional. En les diferents
visites realitzades des de l’agermanament, s’han establert
relacions d’amistat entre les
persones que perduren al llarg
dels anys.

Intercanvi escolar
El proper mes d’octubre tindrem al nostre poble la visita
de 46 xiquets i xiquetes de
Panazol com a primera part
de l’intercanvi escolar dels
curs 2000-2001. Ja tenim
preparades visites a la Font
Roja, el Prat de Cavanes,
València... ara sols ens cal
que us animeu a participar i
que entre tots i totes els
puguem fer possible una
estada feliç i divertida.

Com cada any el “Picanya Rock” va reunir un bon nombre de
joves dispossats a fruir de la seua música favorita

DE CASA EN CASA NúM. 51 AGOST-SETEMBRE 2000

Finalitzen les obres de
l’aparcament de camions
A les instal·lacions també s’ha construït
un local d’assaig per als grups de rock
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A p rovació del
calendari escolar
El passat 3 de juliol, el Consell
Escolar de Picanya va aprovar el
calendari escolar per al curs 200001. Donat que el 8 de setembre
és festa local, es va decidir que

les classes s’iniciaren l’11 de
setembre i finalitzaren el 22 de
juny. A més, es van acordar com
a dies no lectius el 16 de març. El
20 de març i el 30 d’abril.

Escola d’estiu 2000
Com ja comença a ser habitual al mes de juliol els nostres menuts i menudes van
fruir d’un bon grapat d’actitats organitzades al context
de l’escola d’estiu: jocs,
manualitats, excursions...
L’Escola d’Estiu, tant en la
seua versió per als més
menuts i menudes, com la
organitzada pel departament
d’esports per als més majors

(amb activitats esportives
alternatives al poliesportiu i
la platja del Saler), ha cuallat
definitivament al nostre
poble i la bona resposta, el
nombre d’inscripcions (vora
dues-centes) ens fan pensar
que aquesta activitat es mantindrà per molts anys al
calendari estiuenc dels nostres ciutadans i ciutadanes
més joves.

Aspecte exterior del nou aparcament de camions

Aquest mes de setembre quedarà inaugurat un nou aparcament per a camions que s’ha
construït al carrer Taronja. Les
instal·lacions, de 5.350 m 2 ,
estaran gestionades pels
usuaris, com ja ocorria amb
l’anterior aparcament situat al
polígon de Raga. L’aparcament, que està dividit en diferents zones, té capacitat per a
67 camions de diverses mesu-

res i està envoltat d’una tanca
amb jardineres per a resguardar i protegir els vehicles. Al
mateix lloc també s’ha construït una zona d’aparcament
per als automòbils dels usuaris i usuàries.
Local d’assaig
A més de la zona destinada a
l’estacionament de camions, a
les mateixes instal·lacions

s’ha construït un local de 207
m 2 per a la policia i un altre
que servirà de local d’assaig
per als grups de rock. Aquest
local, de 88m2, està totalment
condicionat acústicament i
insonoritzat per què els grups
pugen guardar el seus materials i assajar sense causar cap
tipus de molèstia al veïnat.
Miriam Cordero
L’alumnat més jove de l’escola d’estiu van passar-ho realment bé amb els
vehicles de la policia local durant la seua visita a l’Ajuntament

El Pont Vell en
obres
Les darreres setmanes un
dels elements arquitectòniques més emblemàtics del
nostre poble està canviant
el seu aspecte per adequar-se als nous temps.
Les obres milloraran la
seguretat del pont amb un
sòl de millor qualitat, voreres més àmplies, major
seguretat a l’eixida sobre
Ricart Capella (amb una
illeta per regular el trànsit) i
nove lluminàries.

“Curiosa” imatge del Pont Vell en ple procés de remodelació

Noves tecnologies
per als polígons
industrials
Ja s’ha iniciat el procés
d’instal·lació de cable (fibra òptica)
als polígons industrials de Picanya.
D’aquesta manera les nostres
empreses podran disposar de
noves possibilitats (accés ràpid a
Internet, telefonia per cable, transmissió de dades a gran velocitat...)
que sens dubte, en un futur, resultaran de vital importància en un
mercat cada vegada més globalitzat i competitiu. Aquesta nova
intervenció millora la dotació dels
nostres polígons i els fa encara
més atractius per a la instal·lació
de noves empreses.

Festa de cloenda de l’escola d’estiu al Centre Cultural

Obert el termini per al
pagament de l’IBI i l’IAE

El procés d’instal·lació del cable ja està iniciat
al polígon “Alqueria de Moret”

L’àrea econòmica de l’Ajuntament de Picanya ha obert el
termini per al pagament de
l’impost de béns immobles
(rústica i urbana) així com de
l’impost d’activitats econòmiques.
Cas de no haver domiciliat els
rebuts el pagament haurà de
realitzar-se necessàriament
per mitjà de qualsevol de les
entitats bancàries de Picanya amb el rebut que l’Ajuntament ha enviat als intressats
o interessades.

Si no disposeu del rebut, la
qual cosa no eximeix de cap
manera de l’obligació de
pagament en el termini
corresponent, podeu passar
per les oficines de l’Ajuntament i demanar-ne un duplicat per tal de fer efectiu el
pagament.
El termini finalitza el 15 de
n o v e m b r e d’aquest any i és
convenient no ajornar el pagament més enllà d’aquesta
data per tal d’evitar posteriors
sancions i/o recàrrecs.
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Esport per a tots els
gustos i totes les edats
S’esperen més de mil inscripcions a les activitats ofertades pels
departaments d’esport i serveis socials

Quaranta-vuit anys
de ciclisme a les
festes de la Sang
La bicicleta tornà a ser la gran
protagonista en el “dia del gos”
El passat 13 de juliol l’espectacle del ciclisme tornà a omplir
el ja clàssic circuit dels carrers
Colom, Ricard Capella, l’Horta i
Jaume I.
Des de l’any 1953, quan el
guanyador de la prova va ser
José Martí Martínez, la penya
ciclista Tarazona ha estat l’encarregada de l’organització
d’aquesta cursa ciclista què,
en alguns moments, ha arribat
a disputar-se en dues etapes
que fins i tot, incloïen una etapa en ruta amb ascens al port
de Calicanto.

Entre el guanyadors d’aquesta
prova trobem noms tan importants com Francisco Martí
(guanyador els anys 1959-6061-62-63-64 i 65), Jorge Domínguez (1985), Javier Castellar
(1986) o Roberto Córdoba
(1987).
Enguany, un any més l’espectacle ha estat magnífic i com a
prova ací us deixem algunes
fotografies d’aquesta 49a edició del Gran Premi Preciosíssima Sang de Ciclime que ben
promte arribarà als 50 anys
amb molt bona salut.

La línia de meta va comptar amb la presència d’un nombrós públic

Com cada any per aquestes dates, el departament
d’Esports de l’Ajuntament
de Picanya amb la col·laboració del departament de
Serveis Socials fica a la disposició de tota la població
de Picanya un ampli i variat
programa d’activitats esportives que van des de les
escoles esportives (10
modalitats) per a menuts i
menudes fins a la gimnàsti-

ca per a persones majors
passant pel ioga, la
gimnàstica adaptada o l’aeròbic.
Si a aquesta oferta sumem
la dels clubs esportius (que
també compten amb el
suport municipal), i les activitas puntuals com són el
“Recreo-Cross de la Dona”
o la “Quarta i Mitja Marató” podem calcular que
més de 4.000 persones

prenen part en major o
menor mesura en les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament.
Les inscripcions començaren el dia 18 de setembre i
es mantenen obertes mentre resten places lliures.
Determinades activitats
són d’inscripció trimestral
per la qual cosa caldrà
renovar-la per al segon i
tercer trimestre.

Creix el nombre de clubs
Com sol ser habitual al principi de cada temporada tornem a donar una notícia
sempre molt agradable: al
nostre poble hi ha un nou
club esportiu.
En aquest cas un grup de
bons amics ha decidit formar un equip per practicar el
seu esport favorit: el futbol.
Així ha nascut el “Transportes Navarro y Esteve” que
enguany disputarà els seus
encontres a la 4a divisió de
l’associació ACUDE. Des
d’aquestes línies els desitgem la màxima sort i esperem que aquest nou club es
mantinga en funcionament
durant molt de temps.

Entrada al carrer Colom des de Jaume I, un moment sempre espectacular

Pas per meta camí de les darrerres voltes, màxima tensió
L’equip preparat per disputar un partit el passat
diumenge 17 de setembre

