
DE CASA EN CASA
Un paso más hacia el
soterramiento de las vías
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La inauguración de la ronda sudoeste y la aprobación,
por el pleno municipal, del protocolo de soterramiento,
nos avanzan un futuro sin metro en superficie

Entre finales de abril y principio de mayo,
en nuestro municipio se han dado dos
más que importantes pasos en la línea del
soterramiento de la línea de metro. Por
una parte se ha abierto al tráfico la nueva
ronda sudoeste que, con su paso elevado
sobre el metro, permite desviar todo el
tránsito de vehículos del núcleo urbano,
por otro lado el pleno del Ayuntamiento ha
aprobado un protocolo de soterramiento
de las vías que ahora debe aprobar tam-
bién la Conselleria de Infraestructuras y
Transportes. Un protocolo de similares
condiciones al redactado, y aprobado por
esta Conselleria, en la población vecina de
Torrent y sobre el que el Conseller D.
Mario Flores, el día de la inauguración de la
ronda sudoeste declaró: “Firmaremos con
mucha ilusión este protocolo para que
cuanto antes se pueda iniciar el proyecto
definitivo y en el futuro próximo se pueda
soterrar el metro”.
La ronda sudoeste
En 2001 la Conselleria de Infraestructu-
ras de la Generalitat Valenciana aprobaba
las obras para la eliminación del paso a
nivel mediante la construcción de una
ronda exterior. No sería hasta el año
2007 cuando se adjudicarían las obras y
poco después se iniciaban los trabajos. El
29 de abril, superadas las dificultades

finales planteadas por la lentitud de la
compañía Iberdrola a la hora de modificar
los tendidos eléctricos, la Ronda Oeste
se abrió al tráfico.
Este vial supone un recorrido de algo
menos de un kilómetro y permite el des-
vío del tráfico de vehículos pesados y
acceder a nuestra población desde la
rotonda de Torrent. En tiempo apenas
supone un desvío de poco más de un
minuto, algo insignificante si lo compara-
mos con el tiempo que los coches podí-
an llegar a pasar ante las barreras cerra-
das del metro.
Nuevas rotondas y más carril bici
Esta nueva ronda ha supuesto también la
construcción de dos nuevas rotondas y
también un nuevo tramo de carril bici
separado de la calzada y que supone
alcanzar los 17 kilómetros de este tipo de
vías en nuestro municipio.
Finalizada la obra “dura” por parte de la
Conselleria ahora es el Ayuntamiento el
que se va a encargar del ajardinamiento
final del conjunto.
En el caso de la rotonda cercana al
cementerio se ha optado por un ajardina-
miento que recreará la zona de huerta y
que combinará figuras y elementos de
agua que buscarán evocar el paisaje que
rodea a la propia rotonda.

Razones para cerrar
el paso a nivel:

• Se atiende una importante reivindicación del
vecindario de la zona en el sentido de reducir
de forma muy significativa el tráfico de vehí-
culos, especialmente, el tráfico de vehículos
pesados (camiones, autobuses...)

• Más seguridad para los peatones
• Se evita el peligro que suponen los vehículos
en el momento del cruce de las vías

• Desaparecen los atascos de coches en
las calles Orihuela, Jaume I y otras calles

• Se reduce muy significativamente el
nivel de ruido de la zona (no se escucha-
rá la alerta de las barreras, los motores y
claxons de los coches...)

• Mejora ambiental de la zona al evitarse la
emisión de gases de los vehículos atra-
pados en los atascos provocados por el
contínuo cierre de las barreras.

El paso a nivel se
mantendrá abierto a:

• Peatones, que podrán acceder al núcleo
urbano a través de un paso especialmen-
te acondicionado.

• Cortejos fúnebres (mediante la elevación
de las barreras con acompañamiento de
la Policía Local)

Atasco frente a las
barreras del paso a nivel

Una solución
provisional

Mario Flores, Conseller de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana inauguró la nueva ronda
junto a Josep Almenar, Alcalde de Picanya

El paso a nivel de Picanya soportaba has-
ta este 29 de abril una frecuencia de tráfi-
co de trenes que, a determinadas horas,
llegaba a ser de 25 pasos por hora. Es
decir, las barreras se cerraban cada 2
minutos y medio. Un ritmo frenético que
colapsaba contínuamente un tráfico siem-
pre denso y provocaba peligro, ruido y
contaminación.
A partir de ahora se inician las obras para,
una vez cerrado el paso a nivel se pueda
crear una pequeña plazoleta elevada con
prioridad de paso para los peatones y con
acceso abierto a los jardines colidantes.
Solución provisional
Esta será una solución provisional mien-
tras se alcanza la fórmula definitiva que
supone el soterramiento de las vías y que
permite convertir el espacio que ahora
ocupan las vías en una gran avenida ajar-
dinada que recorrerá el núcleo urbano de
este a oeste.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó el jueves 6 de

mayo un protocolo para el
soterramiento de las vías

de similares condiciones al
redactado, y aprobado por

la Conselleria de
Infraestructuras y
Transporte, en la

población vecina de
Torrent.

Sobre este protocolo el
Conseller D. Mario Flores,
el día de la inauguración

de la ronda sudoeste
declaró: “Firmaremos con

mucha ilusión este
protocolo para que cuanto

antes se pueda iniciar el
proyecto definitivo y en el
futuro próximo se pueda

soterrar el metro”

Reportatge disponible a:
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LHay un espacio que es para

los coches y otro que no
Abrimos esta editorial, como se abre la nueva ronda suroeste, en
línea recta, diciendo una perogrullada tan evidente que no parece
significar nada pero... lamentablemente basta pasear por cual-
quier calle de cualquier ciudad para darse cuenta de que los
coches (obviamente guiados por conductores i conductoras) pue-
den ocupar cualquier espacio libre.
Un caso sangrante lo constituyen las aceras, en una ágil manio-
bra subimos dos ruedas de nuestro coche y nos apartamos
dejando la calzada libre al paso de otros coches. No importa que
esta misma maniobra suponga cerrar otra vía de tránsito igual-
mente importante (incluso puede que más) como es la acera. Esa
acera por la que tal vez circule una persona mayor, un niño, un
carrito de bebé empujado por un padre que debe cuidar al mismo
tiempo de otro crío... y que se verán obligados a “bajar” al peli-
groso espacio de los coches para poder seguir camino.
Los argumentos de nosotros, los conductores, siempre serán los
mismos: “sólo fueron unos minutos” (aunque el coche haya
pasado ahí toda la noche), o “no había sitio donde aparcar” (por-
que si no nay sitio, justo en la puerta, es que ya no hay sitio) o, el
mejor de todos “todo el mundo lo hace”... sin comentario.
No es aceptable esta actitud. El coche tiene su espacio, muchísimo,
calles y calles, aparcamientos en superficie y subterráneos, y debe
ser por ahí por donde se mueva. Los peatones, es decir, todos y
todas, tenemos derecho a aceras libres de coches o ¿alguien acep-
taría peatones ocupando plazas de aparcamiento?. Sería curioso ver
a un peatón de pie, en la última plaza de un parking. “¿Está usted
reservando la plaza?” Le preguntarían. “No, sólo son cinco minu-
tos, es que no tenía donde parar”. Le dirían de todo.

La solución bolardo
Un elemento del mobiliario urbano ha venido a inten-
tar limitar este abuso por parte de los conductores:
el bolardo. Una pieza que está presente en nues-
tras calles desde hace años y que en la renova-
ción de aceras que en este momento se lleva a

cabo en nuestro municipio adquiere una especial relevancia.
Los bolardos consiguen evitar el estacionamiento sobre las ace-
ras y, más importante, mantienen “abiertas” las nuevas platafor-
mas que en los cruces permiten el paso de viandantes que no
tienen que bajar a la calzada.
También es cierto que ante la existencia de bolardos ya hemos
presenciado en más de una ocasión la “solución” de los más
espabilados, simplemente detienen el coche en medio de la calle
y quien venga detrás que espere “es un minuto!”. Increible.
Aunque, por lo menos así, los peatones siguen conservando su
muy necesario espacio.

En memòria
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Mirant Picanya

Detalls de
primavera

Que Picanya és un jardí botànic a
peu de carrer és una cosa que
totes i tots sabem i, com a qualse-
vol jardí, els detalls paguen la pena.
Ací us aportem una foto de les
esterlízies del jardinet del carrer
Tenor Salvador Alejos. Durant unes
setmanes ha sigut ben evident per-
què aquestes flors són també
conegudes com a “Au del Paradís”
o “Flor del pardalet”. El seu aspec-
te colorista i estrambòtic ha sor-
prés tots els que hi passarem.
D’altra banda, les corisies junt al
parc Panazol també han fet bo el
seu malnom de “cotoner” i els
seus peculiars fruits (una mena de
cogombres) s’han obert per a alli-
berar les llavors i han esclatat en
xicotets núvols de cotó blanc.
Sols és qüestió de fixar-se i dedicar
uns segons a aquests detalls de la
primavera del nostre poble. Bernard Delage

Justo Ruiz

En les primeres setmanes del mes de
març rebiem dues terribles notícies.
Les dues suposaven la desaparició de
dos picanyers il·lustres.
Justo Ruiz Sevilla, fill de Picanya, era
general de l’exercit espanyol i acom-
panyava aquesta gran responsabilitat
amb la humiltat i la senzillesa de les
grans persones, cosa que l’havia fet
ser reconegut pel nostre municipi com
a “fill predilecte”.
Bernard Delage, picanyer d’adopció i
europeista convençut, fou Alcalde del
poble francés de Panazol entre 1983 i
2008. Estigué impulsor fonamental de
l’agermanament entre Picanya i Pana-
zol. Des de la seua primera visita va
saber estimar el nostre poble i va tre-
ballar per a estretar al màxim els llaços
entre totes dues poblacions.
Des d’ací volem manifestar el condol
del nostre poble a les seues famílies i
amics en aquests moments tan difícils.
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Premis per als més joves escriptors i escriptores
Totes les escoles de Picanya reberen distincions als Premis Sambori ‘10

Irene Casany (CEIP Ausiàs March)
amb el seu premi.

L’alumnat de l’Escola Infantil
“la Mandarina” amb el premi Classe del CEIP Baladre

Classe de “les girafes”
de l’escola Gavina

El passat divendres, 23 d’abril,
de vesprada, es van lliurar els
Premis Sambori 2010 a Massa-
nassa, en un acte organitzat per
Guaix i Escola Valenciana i on
totes les escoles de Picanya
reberen reconeixements.
Premis individuals
A títol individual foren premiats
els textos La primera deixalla
espacial de la història d’Irene
Casany Tronch de tercer cicle
de primària del CEIP Ausiàs
March,; Enric, el guerrer mal-

destre de Jordi Martínez Artero,
de primer d’ESO, i Clarabot, de
Clara Llopis Lázaro, de segon
de primària (tots dos alumnes
de l’Escola Gavina).
Premis col·lectius
L’escoleta infantil La Mandarina
va inaugurar la seua col·lecció de
premis amb el guardó que van
obtindre pel treball Qui és ací?
coordinat per la mestra Noèlia
Calero. L’alumnat de 4 anys de
l’escola Gavina, de la mà de la
mestra Marisa Soriano es feu

amb un premi pel seu relat
A la panxa de la mare…
de l’Escola Gavina.
Finalment, la classe de
5 anys del CEIP
Baladre amb la
mestra Lolín
Olva al capda-
vant es va fer
amb una distin-
ció especial.

www.sambori.net
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”L’educació d’un xiquet o xiqueta
beneficia a tota la comunitat”
Xefa López és mestra del CEIP Baladre i
treballa per a l’ONG Escoles Solidàries
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Un pueblo solidario
El Ayuntamiento y Cáritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de Montserrat
en colaboración con la práctica totalidad de las asociaciones de nuestro
pueblo (culturales, lúdicas, deportivas, religiosas...), el empresariado y el
pequeño comercio, han puesto en marcha una campaña de recogida de
alimentos para hacer frente a las necesidades de aquellas familias más
desfavorecidas en estos tiempos de crisis.
La coordinación de todos ha permitido elaborar un calendario de recogi-
da de alimentos para tener de esta manera prácticamente cubiertas las
necesidades demandadas.
Otra de las actividades ha sido, a lo largo de este año 2010 la realización
de rifas, lo que ha permitido recoger fondos para cubrir las fechas de
menos aportación de alimentos y para atender otras demandas.
Damos las gracias a todas las personas que, de una manera u otra, han
colaborado y colaboran para hacer de Picanya un pueblo solidario.
Empresas colaboradoras: Milar, Farmacia M. José Llopis, Frupale,
Dafsa, Buytrago, entre otras.

Festival solidari de folklore
Els grups de folklore locals actuaran el proper dissabte 22 de maig
al Centre Cultural de Picanya (19.00h). Es tracta d’un Festival Soli-
dari, la recaptació del qual s’afegirà a la que s’obtinga al Rastro
Solidari, que se celebrarà al cap de setmana següent. L’entrada
tindrà un preu simbòlic de 2 euros.

Publicades les bases per a la
concessió d’ajudes a ONG
El Consell per la Solidaritat i el Voluntariat Social de Picanya ja ha
fet públiques les bases per a la concessió d’ajudes a la coopera-
ció 2010. Enguany són 20.000 euros els que el Consell destinarà a
finançar projectes d’ONG en àmbits com ara l’educació, la pau, el
desenvolupament, l’eradicació de la pobresa, etc...
El termini per a presentar sol·licituds va del dia 1 d’abril al dia 31
del mes de maig.
Les bases estan disponibles de forma íntegra al web municipal de
Picanya: www.picanya.org

Xefa López és una mestra d’edu-
cació infantil de l’escola Baladre
de Picanya. Fa deu anys que tre-
balla al centre i al llarg d’aquest
temps ha estretit els seus llaços
amb aquest poble. Tant és així
que espera poder acabar la seua
vida professional al que considera
el seu col·legi i el seu poble. A
més a més, des de fa cinc anys,
Xefa està implicada en el treball de
l’ONG Escoles Solidàries. Un com-
promís que ha trobar un magnífic
suport per part del professorat i
les famílies de la comunitat educa-
tiva picanyera.
Què és Escoles Solidàries?
És una xarxa de 25 escoles valen-
cianes que vol treballar per un
ensenyament de qualitat que, més
enllà de l’aprenentatge acadèmic,
vol que l’alumnat siga crític amb la
realitat que els envolta i que
siguen capaços de transformar-la.
Com va nàixer l’ONG Escoles
Solidàries?
Escoles Solidàries naix amb l’ob-
jectiu de millorar la realitat de les
comunitats rurals de Centre Amè-
rica. Primer es va crear el progra-
ma “Nosaltres serem la seua
veu”, on viatjàvem durant un mes
a aquestes zones per tal de conéi-
xer la seua realitat i ajudar-los. La
majoria dels que formàvem part
del programa érem mestres i mes-
tras i s’adonàrem que per a can-
viar les condicions en què vivien
calia canviar l’escola.
Com es concreta el treball per a
canviar l’escola?
A través del Programa d’Intercanvi
d’Experiències Educatives, els
mestres van a Centre Amèrica.
Durant un mes conviuen amb les
comunitats, participen de la seua
realitat i comparteixen els seus
problemes i il·lusions. Quan els
mestres tornen, comparteixen la
seua experiència.
Com és el treball de l’ONG a
aquestes zones?
El primer que s’ha d’aconseguir és
sensibilitzar sobre el valor de l’edu-
cació a les famílies i als gover-
nants. S’han d’implicar tots els
estaments. Després se’ls ha de
donar suport. Eixe suport moltes
vegades és formar el professorat,
que en ocasions és autodidacta, o
facilitar beques a les famílies,
recursos i infraestructures educati-
ves o, fins i tot, de comunicació.
En què consisteixen les beques?
Són ajudes que donem als xiquets
i xiquetes durant els cinc anys que
dura l’ensenyament secundari,
que a Nicaragua i Guatemala no és
gratuït. Se’ls proporciona l’uniform
obligatori, el transport, un dinar
diari, els llibres i materials... A can-
vi, les persones beneficiàries es
comprometen a obtindre uns bons
resultats acadèmics i a retornar
part d’eixa beca treballant per a la
comunitat: ensenyant a llegir i
escriure a persones adultes o xi-
quets més menuts, col·laborant
en la construcció i manteniment
d’escoles, etc.
Com es sensibilitza l’alumnat
sobre la situació als països on tre-
balla Escoles Solidàries?

Se’ls mostra una realitat diferent a
la del seu estat del benestar. La
realitat a les zones rurals de Cen-
tre Amèrica i, mitjançant campa-
nyes i activitats, se’ls ensenya
sobre el comerç just, el consum
responsable, etc. Se’ls anima a
consumir menys per a compartir
més.
Per això cal la implicació de tota la
comunitat educativa. Jo sempre
he tingut el suport de l’equip direc-
tiu de l’escola. Des de fa cinc anys
hem desenvolupat activitats de
sensibilització i conscienciació per
als alumnes i intentem donar eixa
educació transformadora de la que
parlàvem. També fem campanyes
per a obtenir fons i recursos per a
millorar l’educació a les zones on
treballem. En açò és molt impor-
tant l’aportació de les institucions.
A Picanya, tant l’Ajuntament com
el Consell per la Solidaritat, han
aportat fons i han donat un gran
suport al projecte.
Què es la Campanya Mundial pel
Dret a l’Educació?
L’objectiu d’aquesta campanya
internacional és sensibilitzar la
població i els governants sobre
els Objectius del Mil·lenni. I un
d’aquests objectius és el dret a

l’educació de totes les persones.
Es pretén que tota la comunitat
educativa reflexione sobre per
què hi ha tanta gent al món que
no té accés a l’educació.
Quines són eixes raons?
Unes relacions comercials injus-
tes, uns conflictes bèl·lics que cas-
tiguen la població civil, la manca
de sanitat, la manca d’accés a
l’aigua o als seus recursos natu-
rals... Hauríem de deixar de dir
que són pobres per a dir que són
empobrits. Hauríem d’analitzar la
implicació dels nostres països en
eixes situacions de desigualtat.
Coneixies la situació de Nicaragua
la primera vegada que hi anares?
Vaig preparar amb la resta del
grup el viatge, però no tenia mol-
ta idea de la situació real que tro-
baria. Em vaig veure a una comu-
nitat rural i vaig deixar-me dur per
la gent. Allí vivien amb una eco-
nomia de subsistència basada en
el blat i la dacsa, sense accés a
l’aigua ni a l’electricitat. Però
també me vaig trobar amb xi-
quets i xiquetes i mestres que es

desplaçaven una hora caminant
per a anar a l’escola i que tenien
una gran il·lusió per l’educació
com a mitjà per a millorar la seua
situació.
Què esperen aconseguir ells amb
l’educació?
Ells creuen molt en l’educació. I
no només els mestres, sinó tota
la comunitat. A Guatemala, quan
els indígenes es refugiaren a la
selva fugint de la guerra, els mes-
tres continuaren fent classe. En
moltes localitats, els mestres han
treballat de valent en la construc-
ció de la comunitat, caminant fins
a dues hores per a dur els mate-
rials per fer l’escola. I la gent vol
educació. Se senten enganyats
per les grans companyies que
exploten els seus recursos i pen-
sen que si saberen llegir defen-
drien millor els seus drets com a
persones. Una dona maltractada
em deia: “vull saber quins són els
meus drets per a què ningú, i
sobre tot els homes, em diuen el
que he de fer”. Són conscients de
la necessitat de l’educació i dema-
nen tot tipus de formació: cultural,
sanitària, etc.
Després de cinc anys, has vist
millores concretes?

I tant, quan eduques un xiquet
o xiqueta es beneficia tota la
societat. A Nicaragua hem tre-
ballat a la zona de Boaco. Des-
prés de deu anys, ens estem
plantejant tancar el programa
una vegada finalitzen les
beques d’ensenyament secun-
dari que tenim en marxa. Les
escoles de la zona ja són autò-
nomes i hi ha més implicació de
les autoritats polítiques. El tre-
ball allí ha millorat la vida de tota
la comunitat. Per exemple, hem
instal·lat panells solars a les
escoles per a tindre electricitat.
Això permet usar l’escola per a
fins comunitaris durant les
hores que no hi ha llum natural.
A Gautemala des de fa tres
anys treballem a Ixcam, una
zona fronterera amb Mèxic i
queda molt per fer. Allí les difi-
cultats i les mancances són
majors. Es tracta d’una zona on
la població és indígena i ha
retornat recentment de la selva,
on havia fugit de la guerra.

G. Serrano

Xefa (amb el micrófon) a l’acte de les
escoles del passat divendres 30 d’abril

La guanyadora Núria Guarino

El 30 de maig, totes i tots,
al Rastro Solidari!
Enguany la recaptació
anirà destinada a Haití
Fa poc més de 100 dies la terra tremolava en un dels paï-
sos més pobres del món: Haití. Misèria sobre misèria.
En aquests més de 3 mesos la
situació ha anat millorant molt
poc a poc i l’ajuda internacional
ha pal·liat en part les terribles
condicions de vida dels hai-
tians. Cal continuar, cal aprofi-
tar l’espenta i que, d’una ve-
gada, aquest país puga eixir
de l’absoluta pobresa.
En aquesta línia, el Consell
per la Solidaritat de Picanya va
decidir que la recaptació d’en-
guany es destine a donar su-
port al treball de les ONG que hi
treballen.
És per tant hora de què totes i tots partici-
pem d’aquesta nova edició del Rastro Solidari.

Reportatge disponible a:
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Descobrir l’Horta
a pedalades
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Prop de 300 persones van gau-
dir de l’actuació de l’Agrupació
Musical “Els Majors de l’Horta
Sud” el passat 28 de març al
Centre Cultural de Picanya.
Aquesta banda té la particulari-
tat d’estar formada íntegra-
ment per músics de més de 60
anys que, de forma altruista,
porten la seua música allà on
són requerits. Aquesta entitat
compta amb el suport de la
Mancomunitat de l’Horta Sud
de la que forma part Picanya.

També ball
Aquest acte fou aprofitat per a
presentar el primer Encontre
Comarcal de Balls de Saló per a
majors. Un concurs de ball que
comptarà amb dues semifinals
i una final i se celebrarà entre
els darreres mesos de 2010 i
els primers de 2011. La pre-
sentació d’aquest certamen
tindrà lloc a l’auditori de Paipor-
ta el divendres 11 de juny i
comptarà amb l’actuació d’un
grup de majors de Picanya.

Festivitat del
Corpus

El cap de setmana del 5 i 6 de
juny se celebra a Picanya la festi-
vitat del Corpus, organitzada per
la Comfraria de la Preciossísima
Sang. Com és tradicional, el dis-
sabte de vesprada es ballaran les
Dansetes del Corpus, on partici-
paran els Grups de danses Rea-
lenc i Carrasca, de l’Escola Muni-
cipal de Danses i la Unió Musical.
El diumenge es prepararà la cati-
fa de flors per a la processó. En
acabar els grups de danses balla-
ran el xun-xun acompanyats per
la Unió Musical.

Exposició de
l’Escola
d’Adults

A partir del proper 28 de maig i
fins el 20 de juny, els alumnes
de l’Escola d’Adults de Picanya
exposaran els treballs que han
fet als seus tallers. A la Sala
Municipal d’Exposicions es
podran veure els treballs realit-
zats en ceràmica, patchwork,
pintura a l’oli, pintura sobre
vidre, etc.

I ara totes les tires del Gat del Carreró a Facebook. Fes-te amic/amiga del Gat! elgatdelcarrero@gmail.com

Agrupació musical “Els Majors de l’Horta Sud”

Música sense edat

PTV Clowns Scrakeja’t

Teatre, música i dansa
per als escolars

Aquest mes de maig, el Cen-
tre Cultural de Picanya acollirà
tres representacions teatrals
per a escolars. El dia 6, PTV
Clowns representarà Adivina-
guas, una divertida obra on
Hula i Piojo van a l’escola a
aprendre tot el que s’ha de
saber sobre l’aigua. No obs-
tant la dedicació de la Seño,
Piojo i Hula estaran més inte-
ressats en fer jocs i endevina-
lles amb el públic que en estu-
diar i aprendre la lliçó. Faran
dues representacions adreça-
des a l’alumnat de Primària de
les escoles Ausiàs March i
Baladre. Aquesta proposta
està dintre de la programació
ANEM AL TEATRE 2010 –22
anys de teatre per a escolars i
estudiants– programada, orga-
nitzada i patrocinada pels Ajun-
taments i sales de 27 munici-
pis de diferents comarques i
amb la col·laboració de BAN-
CAIXA i de la Diputació de
Valencià.

El dia 11, adreçat a l’alumnat de
l’IES “Enric Valor”, la companyia
CobosMika Company presenta
scRakeja’t, un espectacle que
fusiona la dansa contemporània
amb el hip-hop. El títol sorgeix
d’un joc de paraules inventat
pels ballarins de la companyia:
Raskeja’t (rascat) + Escakeja’t
(desapareix) = Scrakeja’t (pe-
tar-se els ossos). La combinació
d’aquestes tres accions inspira
unes coreografies que pretenen
acostar el llenguatge de la dansa
als més joves.
Tots els espectadors d’aquesta
campanya escolar s’emportaran

a casa una llibreta
molt pràctica, emblema
de l’Anem al Teatre, detall patro-
cinat per la fundació obra social
Bancaixa.

Concerts didàctics de la Unió Musical
Per altra banda el Conjunt Instrumental de la Unió Musical de
Picanya ha oferit dos concerts didàctics per als alumnes dels
col·legis Ausiàs March i Baladre de Picanya. El repertori, espe-
cialment triat per a l’ocasió, es va centrar en música espectacular
per a ser escoltada en directe: Abba Gold, YMCA, Memòries
d’Àfrica, Titànic... Alguns dels espectadors van poder pujar a
l’escenari per a prendre la batuta i dirigir el Conjunt Instrumental.
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Premi Abril per
al Centre Cultural
El Centre Cultural de Picanya ha
obtés el Premi Abril 2010 a la
MILLOR SALA DE LA COMU-
NITAT VALENCIANA ex aequo
amb les Sales que conformaven
el Circuit Teatral Valencià, en
homenatge al treball realitzat
per les arts escèniques va-
lencianes durant els darrers
vint-i-cinc anys de la seua
existència.
La IV Edició dels Premis Abril
2010 de les Arts Escèniques
Professionals de la Comunitat
Valenciana fan gala d’un caràc-
ter més reivindicatiu. L’Asso-

ciació Cultural que els convoca i
que reuneix totes les associa-
cions professionals del sector
escènic valencià, vol així cridar
l’atenció sobre la crítica situació
dels professionals del teatre i la

dansa valencians.

www.premisabril.com

La xarxa Joves.net ha posat en
marxa la campanya l’horta.net@,
per tal d’unificar les propostes
de voluntariat mediambiental,
donar a conèixer els recursos
naturals de la comarca i orga-
nitzar accions coordinades pels
pobles que hi participen.
Dins d’aquesta campanya,
s’ha organitzat un itinerari
cicloturístic pels termes
d’Alaquàs, Aldaia, Pican-
ya i Xirivella per al proper

dissabte 22 de
maig.
Les places són
limitades a 40
participants, la

inscripció és gratuïta (Ajunta-
ment) i l’edat mínima recoma-
nada per a participar són els 16
anys.

www.joves.net
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Descobrir els llibres en la Biblioteca

5

Com que l’afició a la lectura
és un hàbit saludable que
s’ha de treballar des de ben
menuts l’alumnat de l’Escola
Infantil Municipal “La Manda-
rina” (2 i 3 anys) va voler visi-
tar la Biblioteca Municipal i
gaudir del plaer dels llibres
amb els seus colors, dibuixos
i històries que, en aquesta
avinentesa, foren de pirates,
vaixells i mars ben salades.
Un mocador al cap fou tot el
que aquests menuts i menu-
des van necessitar per sentir-
se com a autèntics bucanes i
bucaneres i descobrir el món
dels llibres.

Un any més, i ja en van tres,
l’Ajuntament de Picanya ha vol-
gut acostar les dos vessants
fonamentals del món de la lite-
ratura: autors i lectors. Durant
el mes de maig diferents actes
permeten l’intercanvi d’idees,
opinions, anàlisis i el contacte
directe entre creadors i consu-
midors de literatura.
Enguany els actes s’obrin el
dimarts 4 de maig amb la taula
rodona: “Doncs sí, també es-
cric” que compta amb la pre-
sència del conegut actor Toni
Cantó i del presentador Ramón
Palomar. Dos autors que a la
seua faceta més coneguda su-
men la de ser també escriptors.

Dimecres 12 de maig té lloc la
segona taula rodona sota el
títol: “Escriure, viure, riure”. En
aquest cas són el televisiu To-
nino i l’autor/actor de teatre
Xavi Castillo els qui prendran la
paraula.
Dilluns 17 de maig el Centre
Cultural acull la presentació del
llibre Crónica de un desencuen-
tro amb la presència del seu
autor, el periodista Paco Lloret,
que ens parla dels orígens i
l’estat actual del “desencon-
tre” entre dos, ben importants,
equips de futbol el València CF
i el Reial Madrid.
Dimecres 19 de maig és l’au-
tora Pepa Guardiola qui acudix
a l’IES Enric Valor per compartir
la vesprada amb l’alumnat del
centre.
Dijous 20 de maig el conegut
contacontes Llorenç Giménez
presenta el seu espectacle “Un
Sac de Contes” amb què fa
fruir menuts, adults i majors
amb històries, anècdotes i
embarbussaments.
Premi Picanya Llig
Dilluns 24 de maig, a partir de
les 18.30h, el Centre Cultural
acull l’acte de lliurament del
premi Picanya Llig amb què, en
aquesta 3a edició, els lectors i
lectores de Picanya, per votació
via internet, han volgut reconéi-
xer la novel·la Contra el viento
d’Ángeles Caso com la millor
publicada recentment.
En aquest acte també es lliura
el premi de Poesia Camí de la
Nòria convocat per l’Assocació
d’Alumnat d’EPA i l’Ajuntament
de Picanya en la seua 5a edició.

Ángeles Caso guanya
la 3a edició del premi
Picanya Llig
Els lectors i lectores de Picanya trien
“Contra el viento” com a la millor
novel·la publicada recentement
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Reportatge disponible a:

Ángeles Caso
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Llicenciada en Geografia i Història
ben prompte va destacar al món
de periodisme. Durant els anys
1985 i 1986 fou presentadora del
Telediari de TVE i del programa
d’entrevistes “La Tarde”. Als 35
anys s’allunyà del periodisme per
a encetar una carrera literària que
suposa la publicació d’un bon
nombre de novel·les, contes, bio-
grafies, i assajos.
L’any 2000 va guanyar el premi
Fernando Lara de novel·la i final-
ment l’any 2009 ha estat guanya-
dora del premi Planeta amb l’obra
“Contra el viento”.
Ángeles Caso succeix ara a Ana
M Matute (2009) i Almudena
Grandes (2008) com a guanyado-
ra del Premi Picanya Llig.

Toni Cantó Ramón Palomar

Tonino Xavi Castillo

Pepa Guardiola

L’alumnat de
l’escoleta a la Biblioteca

Paco Lloret Llorenç Giménez

Actividades para
Personas Mayores

ABRIL
Taller “Fet a mà”
Se realizarán agarradores decora-
dos con la técnica de patchwork,
así como, alfileteros de fieltro
para vender en el Rastro.
Días: 20-27 Abril y 4 de Mayo
Horario: de 17’00 a 19’00h.
Centro de Personas Mayores
Inscripciones: del 15 al 19 de
Abril en el Ayuntamiento.

Taller de lectura
Reunión del grupo “Amig@s de la
literatura” para hacer el comenta-
rio del libro de la escritora Ánge-
les Caso “Contra el viento”
Día: 28 de Abril, 18.30h
Centro de Personas Mayores

MAYO
Taller de dibujo Madhubani
Pintura originaria del norte del
estado de Bihar (India). Son di-
bujos con muchos motivos artís-
ticos populares. Impartido por
Elena Madroñal de la ONG “Ru-
draksha”
Días: 11 y 18 de Mayo
Horario: 17.30 a 19.00h
Centro de Personas Mayores
Precio: 5 euros
Inscripción: 4 a 7 de mayo
La ONG “Rudraksha” desarrolla
sus proyectos de cooperación en
la India subvencionados por el
Consell per la Solidaritat i el
Voluntariat Social de Picanya.

Festival Solidari de folk local
Festival de folklore local para
recoger fondos destinados al Ras-
tro Solidari
Día: 22 Mayo, 19.00h. C. Cultural
Entrada: 2 euros

Rastro Solidari
“Solidaridad con Haití”
Día: 30 de Mayo
Plaza Mayor de Picanya
Horario: 10’00 a 15’00h

JUNIO

Viaje:”Monarcas y Abades
de la Valldigna”

Excursión a Simat de la Valldigna,
recorrido cultural guiado por la
ciudad. Visitaremos el Monasterio
de Santa María de la Valldigna,
la Mezquita de Santa Ana y Barx
Día: 9 de Junio
Plazas: 52 • Precio: 5 euros
Salida: 9’00h desde la C/Colón.
Regreso a las 14’00h
Inscripciones: del 1 al 7 de Junio,
en el Ayuntamiento.

Presentación concurso
de Bailes de Salón
Mancomunitat de l’Horta Sud
Día: 11 de junio viernes
Hora: 18.00h
Lugar: Auditori de Paiporta

Taller lectura
Reunión del grupo”Amig@s de la
literatura” para hacer el comenta-
rio del libro “La ciudad de la Ale-
gría” es un libro que describe la
experiencia del escritor, Domini-
que Lapierre, en sus visitas a la
ciudad de Calcuta, a uno de sus
barrios más pobres.
Día: 14 de Junio • Hora: 17’30h
Lugar: Centre de Persones
Majors

Cames Fora
Caminata por la playa de El Saler.
Día: 16 de Junio • Salida: 9’30h
desde la C/ Colón.
Regreso a las 13’00h

Cine
Proyección de la película
“Slumdog Millionaire”
Día: 23 de Junio
Hora: 17’30h
Lugar: Centro Cultural

GRUPOS DE GIMNASIA DE
PERSONAS MAYORES:
Encuentros deportivos
comarcales:
Aldaia: 20 de Abril
Alaquàs: 18 de Mayo
Torrent: 25 de Mayo
Iaiolimpiada: 10 de Junio
en Massanassa

PERMANENTES

Gimnasia mantenimiento
Lunes a jueves en el
Centro de Personas Mayores.
10.30 a 11.30 Nivel apto para
todas las personas
11.30 a 12.30 Nivel apto para
todas las personas
12.30 a 13.30 este nivel se diri-
ge a personas con más necesi-
dad de gimnasia adaptada.

Pintura sobre tela
Centro de Personas Mayores:
Lunes y miércoles de 16.00 a
19.00 horas.

Sesión de baile
La Asociación de Personas
Mayores organiza sesión de
baile los domingos de 17.00 a
19.30 h, en la sala superior del
Centre de Persones Majors.

Piscina cubierta
Curso trimestral
Días: Martes y jueves
de 11.00 a 12.00 horas.
Dirigido a personas mayores
de 65 años y/o pensionistas.
Información e inscripciones en
la Piscina Cubierta Municipal.
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Nuestros Mayores durante
una visita al Bio-Parc de Valencia
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E l passat dia 9 de març a la
Fira de València dos comerços
de Picanya: JOIERIA SANT
VICENT i ALEX AGUADO SA-
BATES reberen el reconeixe-
ment de “Comerç Excel·lent”.
Aquest guardó ha estat creat
per la Conselleria d’Industria,
Comerç i Innovació i, a més a
més està certificat, per la Fun-
dació Valenciana de la Quali-
tat, amb l’objectiu de consoli-
dar la imatge i la competitivi-
tat del xicotet comerç minoris-
ta; que tenen com a referèn-

cia les pautes de gestió esta-
blertes a la Norma ISO-
175001.
Aquesta excel·lència, contras-
tada per complir els requisits
exigits per la Norma ISO,
reconeix els esforços del sec-
tor per millorar tant la gestió
interna del comerç com
l’atenció a la clientela: incre-
mentar-ne la satisfacció d’a-
questa és una forma de dife-
renciació; eina bàsica per a
avançar en un mercat alta-
ment competitiu.

Des d’ací, volem animar els
comerços de Picanya per a què
se sumen a l’esforç de millora
de la qualitat del seu comerç.
Aquest esforç implica un pro-
cés de reformes, millores i
adaptació per part del xicotet
comerç interessat. I per a por-
tar-ho a terme es pot demanar
una subvenció del 100 % dels
costos de tramitació i gestió.
L’Agència AFIC de l’Ajunta-
ment proporcionarà tota la
informació i suport necessari
per a dur-ho endavant.

Dos comerços picanyers reben el premi de “Comerç excel·lent”
de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat

Comerços excel·lents
a la porta de casa

En favor del valencià
El 23 d’abril es va celebrar a Picanya un encontre escolar en favor de
l’ús del valencià. Els alumnes de tots els centres educatius van eixir
dels seus col·legis en un recorregut animat per música de xaranga inter-
pretada per ells mateixos fins la Plaça del País Valencià. A la plaça, els
alumnes de l’IES Enric Valor van ser els encarregats de conduir un acte
durant el qual es va retre homenatge a Joanot Martorell, autor del Tirant
lo Blanc, tot coincidint amb el 600é aniversari del seu naixement. Des-
prés, un grup de joves intèrprets, va tocar fragments del Tio Caliu es tira
la manta al coll i la cançó del Tio Canya.

Un passeig per la Història
L’alumnat del tercer cicle de Primària del Col·legi Ausiàs March de
Picanya han participat en un projecte per a descobrir la història de
Picanya. Aquest projecte, desenvolupat per Jaume Planells, ha
consistit en una passejada pels carrers més antics del poble. Al
llarg del recorregut, els alumnes han aprés detalls de la història de
Picanya des dels seu naixement fins el segle XX. Els xiquets i
xiquetes han descobert, als carrers i edificis del poble Picanya
detalls que fins ara els havien passat desapercebuts.

Homenatge a Miguel Hernández
Dins del programa de la biblioteca del CEIP Baladre i amb motiu
de la celebració del Dia delLlibre la biblioteca va oferir un Recital
poètic a càrrec dels alumnes del centre
El recital va tindre lloc el dia 22 d’abril en el Centre Cultural, on es
van realitzar dues representacions, una per als alumnes i una altra
en horari de vesprada per a les famílies.
Han sigut diversos els objectius aconseguits com ara: desevolu-
par les estratègies lectores, fomentar la discussió i conversació al
voltant de la lectura, treballar la competència oral davant d’un audi-
tori, llegir amb l’entonació adequada i treballar la dicció.
L’autor triat per al recital va ser Miguel Hernández de qui celebrem
el centenari del seu naixement. Poeta i dramaturg de l’especial
rellevància de la literatura del segle XX.
Tot això acompanyat per la música de Joan Manuel Serrat.

Concentració a la Pl. País Valencià

M José Ferriz i Jorge Ferriz junt al regidor Carlos Marzo amb el premi a les mans

Reportatge disponible a:
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L’alumnat a la Pl. País Valencià

L’alumnat durant el recital
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Amb bon peu (pla)
Continua el procés de renovació
de voreres pels carrers del centre

DE CASA EN CASA NúM. 102 - MARÇ/ABRIL 2010

Si en un principi foren els fons
del Govern d’Espanya els que
permeteren la renovació de
voreres, i, al mateix temps la
contractació de persones atura-
des del nostre municipi, ara són
els fons destinats per la Genera-
litat Valenciana els que perme-
ten continuar aquests treballs.
La tercera fase del projecte
d’itineraris peatonals afecta a
trams dels carrers Dr. Herrero,
Sant Francesc i P. Sang.

Preferència per als vianants
Les solucions plantejades
mantenen les línies desevolu-
pades en les fases anteriors
amb itineraris per a vianants
lliures d’entrebancs motiu pel
qual es continurà amb l’eleva-
ció de creuaments, la ins-
tal·lació de bolards i les matei-
xes solucions per als esco-
cells dels arbres que ja es po-
den veure a les zones treba-
llades anteriorment.

En poc més d’un any des dels
primers tràmits ja estan finalit-
zats els primers ascensors
dels edificis Pau i Vistabella.
Des de fa algunes setmanes
una part dels veïns i veïnes
d’aquests edificis ja han deixat
enrere els greus problemes
que ocassionen les escales en
edificis tan alts i, en molts
casos, amb ocupants d’edat
avançada.

Gràcies al fons del Plan E del
govern d’Espanya (amb una
inversió de 920.000 euros),
l’esforç de l’Ajuntament, que
ha gestionat l’obtenció d’aju-
des i ha coordinat les obres i la
col·laboració de veïns i veïnes,
els ascensors estaran acabats
en pocs mesos i suposaran una
injecció magnífica de qualitat
de vida per a aquests edificis
de més de 40 anys d’història.

Renovació integral
La inversió pública permet
també escometre una impor-
tant renovació de les façanes
(pintura, balcons, repara-
cions...) i també dels terrats
(impermeabilitació) amb el que
s’està realitzant una interven-
ció global que suposa un abans
i un després per a aquests edi-
ficis i, sobretot, per als seus
habitants.

Jocs i jardí junt a l’Escoleta
Les obres de construcció d’una nova zona enjardinada amb àrea de jocs
ja estan en fase de contractació per part de la Conselleria d’Infraes-
tructures de la Generalitat Valenciana.
En aquesta àrea, davant de la façana de l’antiga casona, es planteja una
primera zona eon s'aposta per la continuïtat dels elements col·locats en
la plaça existent i un segon espai reservat a zona de joc de xiquets realit-
zada amb terra tot i deixant en el centre una part de paviment de segure-
tat per a xiquets envoltada per una àrea enjardinada.
Doble ús
Aquesta nova enjardinada complirà una doble funció: d’una banda dotarà
al veïnat d’un parc per al joc de menuts i d’altra serà pati de jocs per a
l’alumnat de l’escoleta (que té accés directe des de l’edifici mateix) que
d’aquesta manera comptarà amb una magnífica zona a l’aire lliure amb
jocs adequats a la seua edat en una zona limitada i amb paviment de
seguretat i zona de jardí verd.
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Projecte de zona enjardinada
al C/ Alqueria de Rulla

Renovació de la xarxa
d’aigua potable

Paral·lelament a esta actuació,
l'Ajuntament per mitjà de l'em-
presa Aigües de l'Horta, també
està realitzant millores en la xarxa
de distribució, en concret s’estan
renovant completament les cana-
litzacions.
Tot i que això suposa una major
durada de les obres és ben evi-
dent l’avantatge que significa no
haver de tornar a obrir el carrers
d’ací a pocs anys.
Inversió municipal
Aquesta millora, necessària per
l’antiguetat de la instal·lació, su-
posa una forta inversió de diners
provinents del pressupost muni-
cipal.

Els ascensors ja comencen
a donar qualitat de vida

A l’edifici Pau ja han començat a
funcionar els ascensors

C/ Dr. Herrero

Reportatge disponible a:

Rotonda dels vents

El rellotge de Sol
torna a lluir

El rellotge de Sol de la rotonda dels Vents és, sens dubte, un dels
elements emblemàtics del paisatge picanyer. Fou dissenyat per
l’enginyer picanyer Manolo Dasí i instal·lat a principis dels anys 90.
Era per tant hora de plantejar-se una renovació significativa. Els
treballs han consistit al repicat de la pedra per tal de recuperar el
seu color i aspecte originals i la neteja del conjunt i el repintat dels
elements policromats. Ara el rellotge torna a lluir i marcar l’hora, el
dia i l’estació de l’any.

Pati de la Casa de la Cultura

En les properes setmanes està prevista la renovació del pavi-
ment de la Casa de la Cultura (que ja té vora 30 anys) així com la
substitució de finestres, portes... i la reparació d’humitats de tot
l’edifici.

Renovació del pati
de la Casa Cultura

7
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El passat 12 de març es va ce-
lebrar la 20a edició del Recreo-
cross de la Dona. Enguany, la
pluja va obligar a ajornar la
celebració de la proba, que es
feu una setmana més tard.
Però el mal oratge no va poder
frenar les vora de 1.800 dones
que van prendre part al Recreo-
cross. L’edició d’enguany ha
estat marcada per la solidaritat.

Les participants van aportar ali-
ments al fons de Càritas. Com
és tradicional, les dones es van
concentrar a la Plaça del País
Valencià, des d’on van prendre
l’eixida cap al Poliesportiu Mu-
nicipal. La guanyadora d’en-
guany ha estat Luisa Jaro, de
Massanassa. La segona classi-
ficada, Patricia Calaforra, de
Quart de Poblet i la tercera,

Pilar Griñón, de la població
d’Alaquàs. La participant més
veterana va ser Catalina Quin-
tanar, que feu el recorregut
amb 86 anys. Però el més im-
portant del Recreo-cross no és
la competició, i per això en arri-
bar al Poliesportiu, totes les
participants van gaudir de la
música i la festa que hi havia
preparades per a elles.

El club Bushido triomfa al
Trofeu de judo de Picanya
El passat mes de març es va celebrar la vuite-
na edició del Trofeu de Judo Vila de Picanya,
on van participar 165 judokes d’entre 4 i 19
anys, dels clubs de judo Esportiu València,
Esportiu Alzira, l’Eliana i Bushido de Picanya.
La competició, organitzada pel club picanyer,
es va celebrar al Pavelló Esportiu Municipal. Al
llarg de tot el matí es van succeïr els exercicis
i els combats a les diferents categories. El
Club Bushido va ser el que més medalles d’or
va obtenir, amb un total de 15.
L’organització del trofeu va córrer a càrrec del
Club Bushido i l’Ajuntament de Picanya i va
comptar amb la col·laboració dels altres club
participants en les tasques d’arbitratge i pun-
tuació.

La Penya Ciclista Tarazona
renova la seua directiva

La Penya Ciclista Tarazona de Picanya ha renovat per complet la seua
junta directiva. Més que una renovació, el que s’ha produït és un autèn-
tic relleu generacional, ja que han estat els fills de bona part dels ante-
riors membres de la directiva, els qui s’han fet càrrec de la penya.
La nova directiva va celebrar la seua primera reunió el passat 21 d’abril.
Entre els objectius que es plantegen estan continuar organitzant el Gran
Premi de la Sang i, potser, alguna cursa més al poble i ampliar el nom-
bre d’aficionats a la bicicleta que ixen a pedalejar tots els dissabtes. Per
això han decidit integrar dins la penya també als aficionats a la bicicleta
de muntanya.

El júniors del Picanya Bàsquet
guanyen el campionat provincial

Els alevins arribaren a semifinals
Doble èxit per al bàsquet picanyer aquesta temporada. D’una banda
l’equip júnior masculí ha conquerit el títol de Campió Provincial de 1a
divisió després d’un recorregut espectacular amb 18 victòries per tan
sols dues derrotes. Aquesta generació del club taronja ja tenia a les
seues mans dos títols de campions infantils i un de subcampió cadet
al que ara sumen aquest títol de categoria júnior.
També grans els alevins
Magnífica temporada la que han completat també els alevins del club
que, després d’una primera fase en la que van aconseguir la primera
posició amb 7 victòries per tan sols 1 derrota i una segona fase on
també foren primers amb 6 vitòries consecutives, arribaren a les
semifinals de la competició on sols la superioritat física dels rivals els
va deixar fora de la final per tan sols 10 punts en el còmput global de
l’eliminatòria.

El club Camesllargues et
convida a entrenar amb ells

El C. A. Camesllargues continua obtenint grans
resultats esportius. A la passada edició de la
Marató de València, van quedar en quarta posició
per equips. Ara volen obrir la porta del club a tots
els aficionats a l’atletisme, convidant-los a eixir a
córrer amb ells. Cada dimarts i dijous, a les 19.30
h es concentren a l’estació de Metro de Picanya
per a anar a entrenar. A més a més, també ixen a
córrer els dissabtes, a partir de les 8.15 h. Pel
que fa a l’actualitat com a club, recentment s’ha
renovat també la junta directiva. La nova directiva
es planteja continuar endavant amb el treball
desenvolupat pels seus predecessors, especial-
ment pel que fa a la organització de la Quarta i
Mitja Marató, que ja ha esdevingut una proba
imprescindible per a molts atletes.

En bici per l’Horta
El 25 d’abril es va celebrar un cicle-passeig per l’Horta,
on van participar amants de la bicicleta de Picanya,
Alcàsser i Torrent. El grup de Picanya es va concentrar
a la Plaça del País Valencià, des d’on eixiren en direc-
ció al poliesportiu del Barri de San Ramón, a Picas-
sent. En total, un recorregut de 16 quilòmetres, que
es va realitzar a un ritme molt suau, ja que es tractava
de gaudir del plaer de passejar en bicicleta. En arribar
a Picassent, els tres grups van esmorzar junts, en un
gran ambient. Aquesta activitat és un pas més en la
promoció de l’ús de la bicicleta que, des de
l’Ajuntament de Picanya, s’està fent als darrers anys.

Recreo-cross també solidari
Les participants aportarena aliments per a Cáritas

Josefina Cañamares, sisena al
Campionat d’Espanya

L’atleta picanyera Josefina Cañamares ha aconseguit la sisena plaça en
800 metres al campionat d’Espanya Absolut que es va celebrar al velò-
drom Luis Puig de València. Josefina va deixar l’equip Playas de Caste-
llón per fitxar pel CEAT CajaCanarias, on competeix des de fa quatre
anys. A aquests darrers anys ha passat de la categoria Promesa, on va
arribar a participar amb la selecció espanyola a un encontre internacio-
nal l’any passat, a competir a la màxima categoria. El seu objectiu
immediat és continuar progressant al llarg de la present temporada.

Reportatge disponible a:

Josefina en ple esforç

Les participants camí
del Poliesportiu

CA Camesllargues Els judokes picanyers
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www.picanyabasquet.net

Equip aleví

Equip júnior
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