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L’Escola Infantil Municipal
comença a educar
Més de 70 alumnes integren aquest primer curs
A principis de setembre, les portes
de la nova Escola Infantil Municipal
“La Mandarina” van obrir-se per a
acollir el seu primer alumnat. Final-
ment, el nostre poble arrodoneix
l’oferta d’educació pública amb
aquest modern centre que atén la
població de 0 a 3 anys. L’única que,
fins ara, no disposava d’oferta públi-
ca a Picanya. Un altre compromís
complit.
Una escola educadora
L’escola infantil muncipal “La Manda-
rina” compta amb un gran nombre
d’activitats i serveis: gabinet psicope-
dagògic, tallers de música, idiomes,
informàtica, pati de jocs... i, fonamen-
talment, amb un equip de professorat
amb la titulació adequada des del punt
de vista pedagògic i d’acord amb la
normativa de la Conselleria d’Edu-
cació. Tot, amb l’objectiu d’aconseguir
posar en marxa un projecte educatiu.
Un projecte que valore el fet que
l’educació infantil de 0 a 3 anys no
solament és el primer tram de
l’escolaritat, sinó també el moment
de jugar, d’aprendre a caminar, a par-
lar, de familiaritzar-se amb el movi-
ment i amb el control corporal, de
descobrir els objectes, l’entorn... Un
tret diferenciador que distingeix
aquesta escola infantil d’altres institu-
cions simplement assistencials com
ara guarderies, ludoteques, etc...
Una escola ben adequada
La nova escoleta ofereix unes ins-
tal·lacions completament adequades
d’acod amb la normativa vigent. Les
aules, amb una superfície de més de
30m2, permeten disposar de més de
2m2 d’espai per alumne. La ventila-
ció d’aquestes es fa per mitjà de
grans finestres que permeten
refrescar l’aula en estiu

(sense necessitat d’aire acondicio-
nat, molt perjudicial a aquestes
edats) i mantindre la temperatura en
hivern. Els lavabos són visibles i
accessibles des de l’aula. Disposa
de zones diferenciades per al des-
cans i la higiene dels menuts i me-
nudes i també compta amb cuina
pròpia i menjador, sala d’usos múlti-
ples, pati exterior per a jugar a l’aire
lliure... A més, l’escola infantil “La
Mandarina” s’ha ubicat en un punt
privilegiat del nostre entorn urbà,
una zona tranquil·la (allunyada de
vies amb molt de trànsit de vehi-
cles), amb una llum extraordinària i
al seu entorn (a més de la rehabilita-
da façana de la casa “Miliot” com a
patrimoni) prompte trobarem un
parc obert al públic però especial-
ment adequat per al l’ús per part de
l’alumnat de l’escoleta.
Una escola homologada
La formació i titulació del personal
que treballa al centre i les condicions
de les instal·lacions (totalment ade-
quades a les normatives vigents)
han permés que l’escola infantil
municipal “La Madarina” haja estat
el primer centre d’aquest tipus
homologat per la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valen-
ciana al nostre municipi, cosa que ha
possibilitat que el centre compte
amb subvenció pública i per tant,
pares i mares només hagen d’afron-
tar una part de les despeses. Un fet,
aquest del co-finançament, absoluta-
ment comú a tot l’estat espanyol on
les escoles de 0 a 3 anys no són
completament gratuïtes a cap auto-
nomia de l’estat espanyol.

Escola Infantil Municipal
“La Mandarina”
• Preu subvencionat
• Horari extens de 6.00 a
22.00h

• Menjador amb servei
de dinar, berenar i
sopar (cuina pròpia).

• Personal amb titulació
oficial homologada.

• Gabinet
psicopedagògic

• Estimulació primerenca
• Idiomes (valencià i
anglés)

• Tallers (informàtica,
música, manualitats...)

• Centre homologat per
la Conselleria
d’Educació de la
Generalitat Valenciana

Aula

Menjador

Pati exterior

Lavabos i aules

Escola Infantil Municipal
“La Mandarina”

Aula per a bebés

Reportatge disponible a:
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Mirant Picanya

L’aigua té
memòria

Cada cert temps, durant els epi-
sodis de gota freda de la tardor,
el nostre barranc, eixe que
durant mesos i mesos roman
eixut, dormit, desperta per a
explicar-nos que està viu, que
porta segles tot i complint fidel-
ment amb la seua tasca de
dominar les aigües i adreçar-les
fins a l’Albufera, perquè (com
diuen els majors amb la saviesa
que donen els anys) “l’aigua té
memòria” i sempre torna a pas-
sar pels mateixos camins tot i
que les persones, convençudes
com estem de què tot es pot
resoldre amb formigó, ens
empenyem en cobrir de rajoles
qualsevol tros de terra. El nostre
barranc ha tornat a despertar
aquest setembre i ací hem vol-
gut deixar-ne testimoni.
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Abuelos y abuelas,
de todos y todas

En las últimas décadas hemos visto como, poco a poco, la aten-
ción de determinados colectivos (niños y niñas, mayores, perso-
nas dependientes) ha ido abriéndose desde el plano exclusiva-
mente privado hacia la corresponsabilidad pública. En pocos años
lo que era una un trabajo a desarrollar en el ámbito doméstico
(especialmente por parte de las mujeres, sin ningún derecho ni
reconocimiento social) ha pasado a la esfera de lo público y así
hemos visto como la administración ha ido asumiendo aspectos
como el cuidado de los pequeños (con la educación infantil de 3 a
6 años o las escuelas para bebés de 0 a 3 años), hemos visto
como, recientemente, se aprovaba la ley de depedencia (lamenta-
blemente el Gobierno Valenciano ha decidido impedir su aplica-
ción) con la enorme mejora que (de llegar a desarrolarse en nues-
tra Comunidad) podría suponer para nuestros ciudadanos y ciuda-
danas con personas dependientes a su cargo. Hemos comproba-
do como el estado, lo común, lo público ha sabido dar un paso
hacia adelante para cubrir necesidades surgidas a raiz del cambio
de modelo social.
Personas mayores en Picanya
Podemos felicitarnos porque desde septiembre funciona en nues-
tro pueblo un nuevo servicio a las Personas Mayores, uno más.
Uno muy importante porque viene a dar solución a Personas
Mayores que se encontraban en situaciones especialmente deli-
cadas. Personas que, valiéndose por sí mismas, habían quedado
atrapadas en un entorno muy poco adecuado. Personas en su
mayoría solas que ocupaban pisos antiguos, sin ascensor, sin la
menor adaptación a sus necesidades. Personas para las que, el
simple hecho de llegar a la calle era un auténtico desafío. Para
este público el Ayuntamiento de Picanya y el IVVSA promovieron
la construcción de un conjunto de viviendas especialmente adap-
tadas a sus necesidades y a las que pudieran acceder mediante el
pago de un alquiler ajustado a sus recursos. Unas viviendas que,
además, se podrán completar con un centro de día que preste
servicio tanto a los inquilinos de las viviendas como a personas
mayores que puedan requerir este servicio.
El esfuerzo para poner en marcha este nuevo recurso (un recurso
novedoso que no se puede encontrar más que en otro pueblo de
nuestra Comunidad) ha sido ímprovo y las dificultades de todo
tipo que se han planteado a lo largo del proceso de construcción y
dotación han sido considerables. Pero el esfuerzo, el realizado y el
que queda por realizar ha merecido la pena porque unas personas
mayores que lo estaban pasando realmente mal, ahora estarán
mejor. Así de simple, así de importante.

Ese conjunto de viviendas, este nuevo servicio para nuestros
mayores ya es una realidad y se suma a otros servicios municipa-
les como son la teleasistencia para todos aquellos mayores que
viven solos, el servicio de ayuda a domicilio, el Centro de Perso-
nas Mayores (con su oferta de cursos de gimnasia, baile, talle-
res...), la programación de actividades culturales, deportivas y
recreativas, las opciones que ofrece la Piscina Cubierta Munici-
pal... todo un conjunto de posibilidades que demuestran la preo-
cupación que desde lo público, desde una fuerte conciencia de
responsabilidad social, se ponen al alcance de nuestros mayores,
de los abuelos y abuelas de todos y todas.

televisió local per internet
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R. MONTANER COLL VALENCIA
Al primer ciclo de educación infantil,
la educación de cero a tres años, en
la Comunitat aún le queda un largo
camino por recorrer en la adapta-
ción de los centros privados a los
requisitos mínimos que establece la
Ley Orgánica de Educación (LOE)
para las escuelas infantiles en cuan-
to a las características de las aulas,
ratios de alumnos por profesor o
disponer, por ejemplo, de profesio-
nales con la cualificación adecuada.
La Guía de centros docentes de la
Conselleria de Educación, consulta-
ble en www.edu.gva.es, sólo recoge
328 centros privados privados auto-

rizados para impartir el primer ciclo
de educación infantil regulado por la
LOE. El resto, entre ellos los 11
centros de preescolar del plan de
1970 y guarderías incluidas en la
guía, deberán adaptarse a la nueva
normativa antes del 15 de enero de
2012 o cerrar sus puertas. Veintidós
de los 100 municipios de más de
10.000 habitantes con que cuenta la
Comunitat no disponen de ninguna
escuela infantil, ni pública ni privada,
adaptada a la LOE. Fuentes de con-
selleria indican que hay “más cen-
tros autorizados que los que apare-
cen en la web, pero que no se han
incorporado al listado por estar pen-

dientes de la firma del conseller”.
Tres de estos municipios sin centros
adaptados, Ontinyent, la Vila Joiosa
y Xirivella, tienen más de 30.000
habitantes. Salvador Sanmartín, del
STEPV, crítica que en los munici-
pios valencianos haya “un auténtico
mercado negro de la educación
infantil” al margen de la inspección
educativa y alerta de la existencia
de ludotecas que funcionan como
escuelas infantiles sin poder hacerlo
e incluso de guarderías clandestinas
en pisos en manos de personas sin
preparación.
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Picanya dispone desde
este mismo curso de una
Escuela Infantil Municipal
para niños y niñas de 0 a 3 años.
Un centro completamente
adaptado a la ley y homologado
por la Conselleria que ha dado
respuesta a todas las solicitudes
presentadas y que en este
momento ya atiende a más de 70
alumnos y alumnas.

Allá
Aquí

Viviendas adaptadas en la Av. 9 d’octubre

Escola Infantil Municipal
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Sara Montoya junt al Conseller Blasco

Fotografia d’Enrique Pérez Colomer

”La belleza no está sólo en la cumbre,
también en el camino hacia ella”
Pedro Lascorz, vecino de Picanya y profesor del IES Enric
Valor, nos cuenta su ascenso al Muztag-Ata a 7.546 metros
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Comerç just i turisme solidari
a l’IES Enric Valor

L’IES Enric Valor de Picanya acollirà el proper mes de novembre
una exposició de l’ONG Intermón Oxfam dins de la seua campanya
de sensibilització per un comerç just. Tot coincidint amb aquesta
exposició, la xarxa joves.net exposarà un reportatge fotogràfic rea-
litzat al Marroc per dos joves fotògrafs. Marroc: destí solidari, mos-
tra el viatge de turisme solidari que Enrique Pérez Colomer (Hein-
Rich) i Ginés García Ramírez (Skuatin) van realitzar al Marroc. Hein-
Rich va viatjar al sud del país, amb l’associació civil JARIT, que vol
difondre la realitat social del Magreb mitjançant viatges de turisme
responsable i solidari. Skuatin va visitar la zona del Riff amb l’ONG
CERAI, que treballa per tal de millorar les condicions de vida a les
zones rurals del Marroc. Ara exposen tots junts la seua visió
d’aquestes experiències.

Una alumna de l’IES guanya el
premi “Solidaritat en l’aula”

El passat 25 de juny la Conselleria d’Immigració i Ciutadania i
la la Conselleria d´Educació varen atorgar el PRIMER PREMI
SOLIDARITAT EN L´AULA al millor microrelat a una veïna de
Picanya: SARA MONTOYA MARTÍNEZ alumna de l‘IES ENRIC
VALOR.
El programa de “Solidaritat en l’Aula” és una eina per a pro-
moure de forma activa la participació i el compromís social
dels jóvens. Aquesta iniciativa presta especial atenció a
aquells centres que compten amb estudiants de diferents
nacionalitats a les seues aules i que promoguen valors de
diversitat i interculturalitat.
Ací us portem el relat de Sara:

Cal tindre sort al nàixer

Ningú no tria on naix, simplement li toca. Em diuen Ami-
na i no vaig tindre sort: sóc d’Afganistan. Vaig viure la
meua infantesa a Kabul, fins que els meus pares van
morir en un bombardeig, quelcom habitual quan has cres-
cut en un país on l’himne nacional són els tirs. I quan em
vaig quedar sola i pensava que res no podia anar a pitjor,
va passar. Em varen “assegurar” el futur prometent-me
amb un home 30 anys major que jo. Encara que les mar-
ques al cos s’esborren, a la ment i al cor queden grava-
des a foc. Quan t’acostumes a una cosa no t’adones que
pot ser hi haja una altra opció. Però aleshores les vaig
conèixer. Un grup de dones que han superat una vida
semblant a la meua, disposades a ajudar. Ha sigut com
tornar a nàixer, però aquesta vegada em toca guanyar.
Potser als somnis encara escolte bombes, però ara sé
que l’únic que cau del cel són noves oportunitats.

Sara Montoya Martínez

El Muztag-Ata tiene una altitud
de 7.546 metros y se situa en la
cordillera del Khun Lun en China.
Pedro Lascorz pisó su cima este
verano.
¿A qué edad se despierta tu inte-
rés por este tipo de actividades?
Mi interés por la montaña como
tal empezó sobre los 13 años en
Zaragoza. Una vez al mes me aho-
rraba un dinero para cogerme el
tren e irme al Pirineo.
¿Qué actividades realizas dentro
de este campo?
A parte del esquí-alpinismo, la
escalada, por ejemplo, si haces
alpinismo, es necesaria porque es
un complemento, muchas veces
necesitas asegurar algún paso y
no hay que improvisar nada, por
tanto es una buena ayuda en la
parte técnica. Luego en la parte
de la forma física está el entrena-
miento que cualquiera puede
hacer por aquí, correr, ir al gimna-
sio, bicicleta, cualquier deporte de
fondo que complemente este tipo
de actividades y que además te
ayude a mantener tu forma física.
¿Qué lugares has visitado reali-
zando este tipo de deporte?
Canadá, Marruecos, Suiza, Fran-
cia, Italia, Nepal y China. Nunca
vamos en expediciones comercia-
les, sino que vivimos intensamen-
te cada paso, así podemos ir más
libremente y conocer más las cos-
tumbres del lugar y las personas
que lo habitan.
Centrémonos en el último
¿Cómo viviste la ascensión al
Muztag-ata?
En principio el objetivo fundamen-
tal era volver; esa es la pretensión
de cualquier persona que quiere
hacer un proyecto de esta enver-
gadura. Hay muchos condicionan-
tes y los más críticos son aquellos
que tienen que ver con la seguri-
dad, y muchas veces no depende
de ti, sino de las condiciones cli-
máticas y otras adversidades
imprevistas. El primer problema al
que tuvimos que enfrentarnos fue
que nuestros esquís se quedaron
en Bruselas, llegamos para hacer
un pico con esquís pero sin ellos,
irónico, pero afortunadamente
teníamos unas buenas infraes-
tructuras y pudimos recuperarlos.
Cuentas con que superadas ese
tipo de adversidades tu organis-
mo pueda dar de sí lo que
tú esperas y no desfallez-
cas, pero es normal que
no te sientas bien, que
tengas dolores fuertes de
cabeza, que te flaqueen
las fuerzas e incluso que haya
momentos en los que tu
coordinación mental se vaya

un poco abajo, digamos que esto
es lo mínimo que te puede pasar,
si eres consciente de que vas a
tener todos esos síntomas y si los
encuentras normales progresas
siempre. La ascensión duró trece
días de trabajo neto de montaña.
Tuvimos algunos problemas por-
que dos de las personas que vení-
an en la expedición no pudieron
continuar de modo que un com-
pañero y yo hicimos la cumbre lle-
vando mucho peso a nuestras
espaldas.
¿Cómo es el momento en el que
llegas a la cumbre?
Fundamentalmente si tienes el
premio de la cumbre es mucho
mejor, pero la belleza no está sólo
en la cumbre sino también en
todo el camino que lleva hacia
ella. En el momento que llegas a
la cima no te da tiempo a valorar
todo eso que ella te brinda; real-
mente eres consciente de la
belleza y de todo lo que has
hecho y visto allí a posteriori,
cuando ya estás abajo. Nosotros
pasamos media hora en la cum-
bre, el tiempo suficiente y permiti-
do por la montaña ya que no te
deja más por el frío que hace y
por el tiempo con el que tienes
que contar para volver abajo.
¿Cómo es el entrenamiento?
El preparar una actividad de gran-
de envergadura cuesta un año.
Esa preparación consta de todos
los deportes de fondo que te
hacen mantener la forma física,
montaña y esquí-alpinismo. Este
invierno teníamos programadas
una serie de salidas a Andorra,
Pirineos, los Alpes para preparar-
nos más a fondo.
¿Por qué el Muztag-ata?
En cuanto al Muztag-ata esto es
un proyecto bastante antiguo en
Valencia; hay picos muchos más
altos, pero el pico más alto que
hoy en día se hace con esquís
hasta la cima es este. No es un
pico muy técnico pero sí que tie-
ne una exigencia de esfuerzo muy
grande y en cuanto a las condicio-
nes meteorológicas suelen ser
muy duras. Una persona que
practica esquí-alpinismo busca la
mejor o la máxima sensación en
esa disciplina y este caso es este
pico, digamos que es el sueño de
toda persona que practica esta

modalidad.

En cuanto al tema económico
¿qué supone?
Suele haber subvenciones, aun-
que este no ha sido el año más
adecuado para eso. Supone un
esfuerzo económico importante,
porque tienes que sacar una serie
de permisos y además por todo el
material que tienes que llevar,
que generalmente tiene unos pre-
cios elevados. Además ahora no
puedes elegir un equipamiento
con un precio asequible o medio
sino que la mayoría de material
que se pone a la venta es de pre-
cios altos y es muy especializado.
Esto también hace que los jóve-
nes no puedan acceder a este
tipo de actividades por lo que
supone implicarse en ellas, cuan-
do yo empecé era bastante nor-
mal encontrarse a jóvenes de 18
a 25 años pero ahora la gente se
aproxima a la montaña en una
edad más tardía.
¿Qué te llevas de esta experiencia
que has vivido?
Tengo muchas anécdotas, pero
sobretodo el recuerdo de la gente
que vive en esas montañas, que
es un pueblo muy humilde, muy
hospitalario y en mayúsculas: bue-
nas personas. Me sentí muy a
gusto entre ellos. No nos entendí-
amos con palabras pero eso no es
un impedimento para que hubiera
cariño. La vida de estas personas
es muy distinta a la que conoce-
mos, allí parece que se haya para-
do el reloj; y hay algo que he
aprendido de las gentes de allí y
es que a pesar de la crudeza con
la que viven siempre van con una
sonrisa para ti y son felices.
Describe en pocas palabras lo que
significa vivir una aventura así.
Significa sobretodo tener una
vivencia muy intensa con gente a
la que aprecias y con la que te
sientes a gusto. Es algo diferente,
que a veces es un reto, pero
sobretodo es vivir sensaciones
diferentes y muy profundas.
ia,ngo que probar hasta donde
puedo llegar. Con trabajo creo que
es como se va a aprender y mi
meta es conocer más cosas,
cuanto más sepas más cosas
podrás utilizar.

Tere Juan Tato

Pedro en la cima del
Muztag-Ata a 7.546m
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Històries creuades i
monòlegs d’un bufó

La tardor porta de nou el teatre
a l’escenari del Centre Cultural.
El divendres 23 d’octubre,
Combinats Produccions pre-
sentarà “T’espere baix”, una
obra en la qual es creuen dife-
rents històries i personatges
als corredors d’un gran hotel.
Aquestes històries creuades
tenen a més, un final comú.
“T’espere baix” és la segona
part d’una trilogia que aquesta

companyia va iniciar l’any 2000
amb “Un de sol”.
El divendres 13 de novembre,
Pot de Plom representarà
“Històries de reis i bufons”, un
viatge en el temps que portarà
a l’espectador a l’Edat Mitjana.
I una vegada allí, Xavi Castillo
farà un repàs per algunes mo-
narquies molt divertides i refle-
xionarà sobre el paper dels bu-
fons a la societat.

13a edició dels Premis
a la Investigació Local
El passat 29 de juny tingué lloc
l’acte de lliurament de la 13a edi-
ció dels Premis a la Investigació
d’Estudis Locals. El jurat, integrat
per representants de les diferents
entitas convocants, va decidir
premiar “ex-aequo” els treballs:
“Un segle d’arquitectura a
Picanya”, presentant pel jove
arquitecte picanyer Felipe
Muñoz que proposa un estudi
de l’evolució arquitectònica del

nostre municipi als darrers cent
anys.
I també el treball presentat per
Francesc Guillem sobre els
motors d’aigua del terme de
Picanya. Un patrimoni que cal
estudiar i catalogar abans que
desaparega de la vida del nos-
tre poble.
Totsdos autors disposen ara
d’un any per a desenvolupar els
seus estudis.

Per a saber més... tallers a dojo!
L’oferta de Tallers per a aquesta tardor és ben extensa. El taller
Construeix el teu propi blog servirà per a mostrar, d’una manera pràc-
tica, com posar en marxa un blog i difondre’l per internet. Un taller de
Bijuteria permetrà aprendre a fabricar collars i arracades, així com a
fer dissenys propis. El taller Cuina fàcil II, que permetrà adquirir els
coneixements bàsics per a elaborar receptes, així com els procedi-
ments més habituals a la cuina. Per a aquells que els agrade
ballar hi haurà dos tallers, un de Sevillanes i un altre de Fla-
menc. Una altra opció és el taller de Teatre espontani, on
la improvisació serà la gran protagonista d’un taller escènic
on, sense guió previ, cada història es desenvolupa en el
moment de la representació.
Una altra proposta ben diferent és el Taller de mediació
social en la prevenció de les drogodependències,
especialment adreçat a membres d’associacions juve-
nils o qualsevol persona interessada en la mediació
social juvenil. A aquest taller es tractarà de sensibilitzar
a la població sobre la necessitat de l’actuació pre-
ventiva per a evitar el consum de drogues entre els
joves. Més informació en www.picanya.org
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actuarà al Palau
El passat 26 de setembre, el cor
de la Unió Musical va celebrar al
Centre Cultural un festival on va
participar el Cor Municipal de la
de Pinto. Aquesta és la primera
vegada que actua en aquest
tipus de festival un cor vingut
de fóra de la Comunitat Valen-
ciana i ha servit per a establir
llaços d’amistat entre les dos
agrupacions corals. De fet, al
proper mes de maig, el cor de la
Unió Musical visitarà Pinto per a
participar a un dels festivals
organitzats pel seu ajuntament.
Per al mes de novembre, la
Unió Musical té preparat un pro-
grama d’actuacions que co-
mençarà el dia 1 amb un con-
cert al Palau de la Música. El
dissabte 7 de novembre, al Cen-
tre Cultural, celebrarà el tradi-
cional concert en honor de San-
ta Cecília.
Les actuacions del mes de
novembre, les tancaran el grup
de percussió, amb una concert
el divendres 20. Al dia següent,
seran el cor i la banda juvenils
els que oferiran un concert,
també al Centre Cultural.

Sopar de germanor
de les Falles
Encara que falten molts mesos
per al mes de març, l’activitat
fallera no para. Les tres comis-
sions falleres, junt a la Junta
Local Fallera, van organitzar el
passat 26 de setembre un sopar
de germanor al CP Baladre. Allí
van compartir taula i festa tots
els fallers i falleres del poble.
En el vessant més formal de la
festa, el 24 d’octubre al Centre
Cultural, se celebrarà l’acte de
proclamació i el 28 de novembre,
se celebrarà l’exaltació de les
Falleres Majors: Xari Zarcos i
Maria Floro, Fallera Major i Falle-
ra Major Infantil de Picanya, res-
pectivament.

Restauració de les
butaques del Centre
Cultural
Després de 20 anys, les buta-
ques del Centre Cultural han
sofert el lògic deteriorament que
l’ús continuat i una nombrosa
assistència de públic pot causar.
És per tant que es feia necessà-
ria la seua renovació. I què millor
que aplicar la llei de les 3R, s’han

restaurat les butaques del pati de
baix i han quedat totalment no-
ves i preparades per a la nova
temproada. Aquesta acció ha sig-
nificat un important estalvi, ja que
adquirir butaques noves éra molt
més car (i menys ecològic). A
més s’ha aconseguit una subven-
ció pel 50% de la despesa.

Xavi Castillo ens ofereix
“Històries de Reis i bufons”

Felipe Muñoz i Francesc Guillem junt als representants
del jurat en el moment de rebre el premi

L’Agenda Jove 2009/2010, contra
l’exclusió social i cultural
La xarxa Joves.net ha editat ja l’Agenda
Jove per al curs 2009/2010. El proper
any serà l’any europeu contra la pobresa
i l’exclusió social i per això la nova Agen-
da Jove fa especial atenció a la multicul-
turalitat, la solidaritat i el voluntariat.
Podeu demanar exemplars a l’Ajunta-
ment fins exhaurir existències.

Nova temporada de balls de saló
Amb l’arribada de la tardor torna l’activitat a l’Escola Municipal de
Balls de Saló. Els cursos estan organitzats en diferents nivells, en
funció de l’experiència dels alumnes amb els balls de saló i els lla-
tins. Hi ha diferents nivells que van des d’iniciació, per als que
comencen, a perfeccionament o avançat per als que continuen des-
prés d’haver fet ja algun curs.

Piano i dolçaina a ritme de jazz
La programació musical per als propers mesos ens porta

dues propostes ben diferents i interessants. El proper 30
d’octubre, l’Escola Permanent d’Adults de Picanya organit-
za al Centre Cultural un concert de tuba i piano. Dues set-
manes més tard, el 15 de novembre, el grup Dolç Tab
Jazz Project presenta “Carrera de galls”, el seu darrer
espectacle. Aquest és un grup que integra el tabal i la
dolçaina amb percussió, piano i baix, per a interpretar un

repertori de jazz on la dolçaina cobra un paper protagonista.

Dues propostes de viatge
per als propers ponts

La xarxa Joves.net continua amb la seua campanya de viatges Esca-
pa’t no et quedes a casa! Per als propers ponts d’octubre i desem-
bre, proposen un viatge a Granada i un altre a Toledo. El viatge a
Granada seria del 9 al 12 d’octubre, amb desplaçament en autobús i
allotjament a mitja pensió a l’Alberg Juvenil Granada. Per al mes de
desembre, del 5 al 8, la proposta és viatjar a Toledo en autobús i
allotjar-se a l’alberg Castillo de San Servando.

www.joves.net
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Una nova vida per als majors
El 7 de setembre es va realitzar l’acte de lliurament
de claus de les vivendes adaptades promogudes per
l’IVVSA i l’Ajuntament de Picanya

Grupo de mayores participantes en un
encuentro deportivo comarcal

5

Actividades para mayores

El Ayuntamiento se acoge al
convenio sobre renta

garantizada de ciudadanía
El Ayuntamiento de Picanya ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Consellería de Bienestar Social para la gestión del pro-
grama Renta Garantizada de Ciudadania (Orden de 31 de Julio de
2008 de la Conselleria de Bienestar Social).
La Renta Garantizada de Ciudadania es una prestación económica
gestionada por la red pública de servicios sociales, de carácter
universal, vinculada al compromiso de las personas destinatarias
de promover de modo activo su inserción sociolaboral y cuya fina-
lidad es prestar un apoyo económico a las personas que carezcan
de recursos suficientes.
Entre los requisitos necesarios están:

• Tener nacionalidad española o de cualquier estado
miembro de la Unión Europea. Los nacionales de
otros países que acrediten residencia legal en la
Comunidad Valenciana.

• Empadronados/as en Comunidad Valenciana durante
24 meses ininterrumpidos antes de la solicitud.

• No disponer de ingresos superiores a la prestación
económica de la renta garantizada.

• Haber solicitado las pensiones y/o prestaciones a que
tengan derecho.

• Suscribir el plan de inserción.
• No haber causado baja voluntaria no justificada en su

trabajo.

Podrán ser titulares en términos generales las personas que ten-
gan entre 25 y 65 años con unidad familiar independiente y algu-
nos supuestos especiales. Las personas de 18 a 24 años con
menores de edad o discapacitados a su cargo, víctimas de violen-
cia de género o mujeres embarazadas.
Para un único titular el importe máximo es de 381,37 euros men-
suales. La cuantía anterior se incrementará en función del número
de personas que formen la unidad familiar.
Más información:
Departamento Servicios Sociales del Ayuntamiento de Picanya
Oficinas de la Plaça del País Valencià - Tel. 961 590 068
correu electrònic: serveissocials@picanya.org

El passat 7 de setembre es va fer
l’acte de lliurament de les claus i la
documentació de 31 cases tutela-
des per a persones majors a Pican-
ya. Aquestes cases, construïdes
per l’Institut Valencià de la Vivenda
(Ivvsa) a una terrenys cedits per
l’Ajuntament, s’ofereixen en règim
de lloguer subvencionat a perso-
nes majors. Les persones benefi-
ciàries fins ara vivien en cases no
adaptades a les seues necessitats
o que, per exemple, no tenien
ascensor i dificultaven la seua vida
quotidiana.

Les noves cases tutelades tenen
48 metres quadrats construïts a
una sola planta i es distribuixen
en una cuina, un menjador, un
bany adaptat per al seu ús per a
persones de mobilitat reduïda,
una habitació i una terrassa inte-
rior. En front de la casa hi ha un
xicotet jardí i un passeig i davant
de cadascuna d’elles un banc. Es
pretén així crear un espai públic
per als veïns just davant de les
seues cases per tal de facilitar la
socialització de les persones
majors que hi viuen.

Els veïns i
veïnes de
Picanya han

tingut prioritat
en l’adjudicació
i cap sol·licitud,
presentada en
termini, ha estat

rebutjada

Acte de lliurament de claus

El pasado 13 de julio el Centre Cul-
tural acogió un sencillo acto que
supone el pistoletazo de salida de
una profunda remodelación para
dos de los edificios de pisos más
antiguos de nuestro núcleo urbano.
Los presidentes de comunidad de
los edificios Vistabella y Paz firma-
ron los contratos para el inicio de
las obras para la mejora de la acce-
sibilidad y la estanqueidad de las
fincas.
En estos momentos ya están en
marcha las obras que permitirán la
instalación de ascensores en estos
edificios así como la rehabilitación
de fachadas y azoteas.

Las obras también se aprovecharán
en Vistabella para reurbanizar la
calle dotándola de árboles y una
acera de 4 metros y suponen un
paso más en el compromiso del
Ayuntamiento de ir mejorando la
habitabilidad de las viviendas más
antiguas.
Plan E
Estas obras suponen una inversión
de más de 1 millón de euros prove-
nientes del Plan E (el popularmente
conocido como Plan Zapatero) lo
que ha permitido que el desenbol-
so para vecinos y vecinas se haya
reducido hasta una cantidad muy
ajustada.

Las obras
cuentan con

más de 1 millón
de euros de

subvención del
Plan E.

Se aprovechará
para reurbanizar

la calle
Vistabella.

Acto de firma de los contratos para la
instalación de ascensores

En marcha las obras de los
ascensores de Vistabella y Paz
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OCTUBRE
• VISITA AL PUERTO DE
VALENCIA
Conoce el puerto de Valencia,
el edificio del Reloj, Iglesia de
Santa Maria del Mar. Museo de
la Semana Santa y Reales Ata-
razanas.
Día: 6 de Octubre
• TALLER DE LECTURA
Reunión del grupo “amig@s de
la literatura” para todas aque-
llas personas que estén intere-
sadas en la lectura.
Día: 7 de octubre.
• “FET A MÀ”
Taller de decoración de camise-
tas con la técnica del patch-
work.
Duración del taller: 13, 20 y 27
de octubre
• CAMES – FORA
Caminata por el Cauce del Rio
Turia (Valencia)
Día: 21 de octubre

NOVIEMBRE
• TALLER DE ENTRENAMIEN-
TO DE LA MEMORIA
Días: 17 y 24 noviembre.
• CINE
Proyección de la película
“Fuera de Carta”
Día: 10 Noviembre
Centre Cultural.

DICIEMBRE
• TALLER DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA
Días: 15 y 22 de diciembre
Hora: de 17’00 a 19’00h
Centre de Persones Majors
• TALLER DE LECTURA
Reunión del grupo “amig@s de
la literatura” para hacer el
comentario del libro “Mil soles
espléndidos” y propuesta de
nueva lectura.
Día: 16 de diciembre
Hora: 18’30h en el Centre de
Persones Majors.

Más información en el Ayuntamiento (tel. 961 594 460) o a través
de Internet www.picanya.org
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El veïnat de Picanya ha pogut,
un altre any, visitar els comer-
ços i empreses de serveis de
Picanya a la II edició de la Fira
del Xicotet Comerç.
El poble ha acollit aquesta edi-
ció de forma molt participativa,
tot i gaudint de les activitats
que s’oferien i apreciant els
productes tradicionals de la
Regió de Limousin (França)
que s’han pogut degustar a la
paradeta de Panazol.
Silvia Ordiñaga, Directora Ge-
neral de Comerç i Consum, ha
estat l’encarregada de tallar la
cinta inaugural; cinta obsequia-
da pel dissenyador valencià, i
gran amic de Picanya, Francis
Montesinos.
Més de 3.000 persones del
nostre poble i dels pobles
veïns van visitar durant el cap

de setmana del 27 i 28 de
juny el recinte de la Fira del
Xicotet Comerç, un esdeveni-
ment organitzat per l’Asso-
ciació Empresarial de Picanya
(AEPI-AXCP) i l’Ajuntament.
Aquest any més de 50 carpes
s´han ubicat en el nou em-
plaçament de l’Avinguda de la
Generalitat, on les persones
visitants han pogut conèixer
de primera mà els productes i
serveis oferits per cadascun
dels comerços presents. La
fira ha comptat, a més del
comerç local, amb la presència
de l’Ajuntament de Panazol,
l’Ajuntament de Requena i, del
Patronat de Turisme i el SARC
de la Diputació de València.
El diumenge 28, 600 perso-
nes, entre expositors i visi-
tants, tingueren l’oportunitat

de dinar a l’aire lliure la paella
gegant cuinada pel Restaurant
Galbis.
A més a més, s´han organitzat
diverses activitats lúdiques,
per a grans i menuts, des
d’animació teatral al llarg de
tot el recinte firal fins a un
taller d’educació vial i habilitats
amb la bicicleta, sessió partici-
pativa de Kundalini Ioga, ludo-
teca i tallers de màscares, pin-
tura facial i perruqueria per a
xiquets i xiquetes.
Tant l’Ajuntament de Picanya
com AXCP-AEPI, volen agrair
la col·laboració de les perso-
nes i entitats que han afavorit
l’èxit d’aquesta edició, espe-
cialment al Comité de Jume-
lage, l’Association de Com-
merçants i l’Ajuntament de
Panazol.

Més de 3.000 persones visitaren les més de 50 carpes de la Fira

M
ED
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EN
T Tortugues marines al

Centre Cultural
Els dies 17 i 18 d’octubre, Picanya
és la seu d’unes jornades sobre
conservació de tortugues mari-
nes on participen destacats
experts. Aquestes jornades estan
organitzades per l’Associació Chelonia,
en col·laboració amb la Societat Herpe-
tològica Valenciana, l’Ajuntament de
Picanya i la Caixa del Mediterrani.
A aquestes jornades participen diferents
experts en conservació d’espècies mari-
nes, així com representants d’institucions
com ara la Universitat de València, el Centre de Recuperació
d’Espècies d’El Saler o l’Oceanogràfic de València. Al llarg
d’aquestes jornades es presenten les conclusions d’un estudi
sobre un dispositiu que l’Associació Chelonia està provant a Alme-
ria per a evitar que els pesquers amb xarxes d’arrossegament cap-
turen tortugues marines de manera accidental.

Picanya evitará la
emisión anual de 300
toneladas de CO2

La distribuidora alemana Krannich Solar (con sede el polígono
industrial de Alqueria de Moret en Picanya) junto a la compa-
ñía valenciana Ninobe Ingeniería y Servicios han conseguido,
mediante concurso público, la adjudicación por parte del Ayun-
tamiento de Picanya de la instalación de sistemas fotovoltai-
cos con un total de superficie de 8.600m2 y 502kW de poten-
cia nominal sobre las cubiertas municipales como los centros
educativos el pabellón deportivo....). La instalación contribuirá
a avanzar en el cumplimiento del protocolo de Kyoto evitando
anualmente la emisión de unas 300 toneladas de CO2, si la
comparamos, por ejemplo, con el gas natural de una central
de ciclo combinado. Las placas solares instaladas generarán
electricidad como para abastecer 188 viviendas.
Economía verde
La instalación supone, además del evidente beneficio medio-
ambiental, un beneficio a la hora de la generación de empleo y
tambie´n una fuente de ingresos para el pueblo de Picanya
que, a cambio del “alquiler” de estos techos, recibirá unos
ingresos (cifrados en 5,5 millones de euros en los próximos
25 años) por parte de las empresas adjudicatarias.

Éxit de la 2a Fira del
Xicotet Comerç de Picanya

Reciclatge d’oli de cuina
Des de finals de juliol ja estan en funcionament tres contenidors
per al reciclatge d’oli. A la porta del Mercat Municipal i dels col·legis
Baladre i Ausiàs March (i prompte a la zona de Vistabella) es poden
trobar aquests contenidors taronja en on dipositar les ampolles de
plàstic plenes d’oli usat.
Per a facilitar la recollida de l’oli a casa es poden sol·licitar uns
embuts especials tant a l’Ajuntament com a les oficines d’Aigües de
l’Horta al carrer Verge de Montserrat.
L’oli usat és un contaminant molt seriós quan es llença pel desaigüe.
Un sol litre d’aquest material pot contaminar fins a 1.000 litres
d’aigua i la seua depuració resulta molt complicada. A més, el seu
reciclatge permet la fabricació de bio-diesel per a vehicles, un carbu-
rant que reduix l’emissió de CO2 i per tant l’efecte hivernacle.

Medallas al Mérito Policial
El pasado día 11 de julio de 2009, en las instalacio-
nes del Instituto Valenciano de Seguridad Publica y
Emergencias, situado en Cheste, se realizó el acto
de entrega de distinciones y condecoraciones de la
Generalitat Valencia a los miembros de los Cuer-
pos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana.
En dicho acto le concedieron la Cruz al Mérito Poli-
cial con Distintivo Blanco a D. Carmelo Mas Bai-
xauli, inspector de la Policía Local de Picanya, al
cumplir 30 años de servicios en el Cuerpo, durante
los cuales ha tenido una trayectoria profesional
excepcional, sin que consten antecedentes desfa-
vorables en su expediente personal.
Asimismo le fue entregado el Diploma de Jubila-
ción a José María Ruá Garcés como reconocimien-
to a la dedicación de una vida al servicio ciudadano,
durante los 28 años de servicio en la Policía Local
de Picanya.

Visita a Panazol
Una delegació de l’ Ajuntament de Picanya integra-
da per diferents regidors i tècnics, va passar uns
dies d’aquest mes de setembre al poble de Panazol.
Les reunions estaven encaminades a conèixer el
funcionament , les dependències i serveis tècnics
de l’Ajuntament de Panazol així com les noves
instal·lacions que funcionen a la població germana i
que, com en el cas de l’ escoleta infantil “Pome
d’Api” poden servir de referència per al funciona-
ment dels nostres serveis equivalents.
També s’aprofità la visita per a conèixer el funcio-
nament de granges de cria de ramat vacu, explo-
tacions de fruitals, etc...
La visita ha estat ben interessant per a totes les
persones que hi han participat. Així mateix des
de l’ Associació d’Agermanament s’han concre-
tat les activitats i visites de ambdues poblacions
per a l’any 2010.

Acto de entrega de medallasUn moment de la visita

Contenidor d’oli a la
porta del mercat

www.elaceitetambien.com

Reportatge disponible a:



El “Plan E” permet la renovació
de diferents instal·lacions i la
millora de serveis
Poliesportiu, Piscina Coberta, escoles, voreres i
fins i tot l’edifici de l’Ajuntament han estat
millorats als darrers mesos

L’exterior dels nous frontons lluix nous colors
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El carrer de l’Ombra
recupera els seu recorregut
Al carrer de l’Ombra s’ha recuperat com a espai comú una part de
domini públic que estava en part ocupada per un particular des de
fa molts anys. Ara s’ha derruït la construcció i s’ha obert una zona
pública a l’extrem est del carrer d’uns sis metres quadrats, un
espai reduit però... públic.

Les obres que s’estan execu-
tant a Picanya amb els diners
del Fons Estatal d’Inversió
Local continuen a bon ritme i,
en alguns casos, ja estan aca-
bades. És el cas de les obres
que s’han fet al carrer Ta-
ronja, on s’ha substituït
part del clavegueram. Ara
s’han col·locat unes cano-
nades amb un major dià-
metre que permeten el
trànsit d’un cabal d’aigua
major.
Al col·legi públic Ausiàs
March s’han acabat tam-
bé les obres dels lavabos,
tant per als alumnes com
per al professorat. També
els lavabos del pati.
Aquestes dependències
no havien estat reforma-
des des de que s’inau-
gurà l’escola. A la zona
de les aules d’Infantil
s’han realitzat xicotetes
obres d’adequació i, final-
ment, s’ha pintat el
col·legi.
A la Piscina Municipal
Coberta, ja han començat
els treballs per a fer la
nova sala d’spinning.
Aquest nou equipament ocu-
parà un espai que havia que-

dat desocupat a la part poste-
rior de l’edifici, que dóna a
l’avinguda Sanchis Guarner.
Al Poliesportiu de Picanya, han
començat ja les obres per a la
construcció dels lavabos sota la

graderia del camp de futbol. A
més a més, les obres de cons-

trucció dels dos frontons estan
pràcticament finalitzades. En
pocs dies començarà a pintar-
se les parets per tal de deixar-
los preparats per al seu ús.
Una altra part important d’aques-

tes obres s’ha executat a
les voreres dels carrers de
Picanya. S’ha canviat el
paviment per un altre més
modern i més segur per als
vianants. A més a més, als
cantons s’han eliminat
barreres arquitectòniques,
tot rebaixant, en determi-
nats punts, el paviment de
la vorera per a permetre
l’accés a persones amb
mobilitat reduïda. També
amb l’objectiu de millorar
l’accessibilitat de l’edifici de
l’Ajuntament, s’estan realit-
zant obres per tal d’ade-
quar-lo a la normativa vi-
gent. En concret, s’està
instal·lant un ascensor ex-
terior que permetrà l’accés
a la planta superior del con-
sistori on se situa el saló de
plenaris.
També a la baixada del
Realenc es va restaurar i
pintar el mur exterior del

carrer i en breu es procedirà a
millorar la senyalització vial.

Nova tècnica per a lluitar
contra el “picudo rojo”
A una palmera de Picanya infectada per la
plaga del “picudo rojo” s’ha realitzat un tre-
ball experimental de cirurgia arbòria. Aquesta
tècnica consisteix en una poda molt forta de
la palmera, realitzada en horitzontal a la part
més alta del tronc tot i salvant l’ull. Una vega-
da s’han tallat les branques, es busquen les
galeries que ha excavat al tronc l’insecte i es
llança un producte químic per a acabar amb
ell. Després es recobreix la ferida amb un
plàstic per tal que el producte químic actue
millor i el “picudo rojo” no puga eixir. En
algunes de les palmeres tractades d’aquesta
manera s’ha salvar l’arbre.

Aparcament provisional al
solar de l’antic CP Sorolla
Des d’aquet mes d’agost està en funcionament el nou aparca-
ment provisional al solar de l’antic CP Sorolla. L’actual situació
econòmica general ha aconsellat prendre una decisió que per-
metera donar una solució intermèdia al problema d’aparcament
a la zona mentre es continua treballant per tal d’assolir una
solució més definitiva (un aparcament soterrani de major capa-
citat) amb la construcció d’un centre cívic a l’espai que ocupava
l’antic centre educatiu.
Més d’un centenar de vehicles
L’aparcament provissional amb la seua superfície de 2.529 m2
permet l’estacionament de 96 cotxes (amb 3 estacionaments
reservats per a persones discapacitades) i motos.
La intervenció, a més de l’asfaltat de l’àrea, també ha suposat
la senyalització vial i la instal·lació de bol·lards i un rastrell peri-
metral.
Aquesta nova zona d’aparcament, per la seua estratègica situa-
ció, ha estat molt ben acollida pel veïnat i s’ha notat un signifi-
catiu descens del nombre de vehicles estacionats en zones no
adequades als carrers dels voltants.
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Impuestos
muy similares

En la siguiente gráfica hemos querido
resumir el porcentaje del impuesto de
bienes inmuebles (el IBI, también
conocido popularmente como “contri-
bución”) que se aplica en los pueblos
de nuestro entorno. La comparación
nos permite comprobar que el porcen-
taje aplicado por el Ayuntamiento de
Picanya es de los más bajos.
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La Piscina Coberta Municipal
enceta la nova temporada
amb una ampliació de l’oferta
d’activitats en 4 possiblitats
més que es concreten en:
La posada en marxa d’un nou
servei personal: el d’ESTÈ-
TICA amb un ampli ventall de
tractaments de bellesa, ben-
estar i higiene corporal.
L’ inici del servei d’ ENTRE-
NADOR PERSONAL amb
personal qualificat per pro-
gramar i dur a terme ses-
sions individualitzades de
treball físic multidiscipli-
nar per a totes les perso-
nes de qualsevol edat i
condició física, que aprofi-
tarà tots els serveis i equipa-
ments de què la instal·lació
disposa.
El rellançament del departa-
ment de BIOENERGÈTICA i
PREVENCIÓ NATURAL amb
serveis com la reflexologia,
acupuntura (massatge xinés o
“amno tuina”), la regulació bio-

energètica o dietètica i nutrició
oriental.
La incorporació, com a nou
equipament per als usuaris,
de la CAMBRA D’ OXÍGEN
PUR per a la pràctica de ses-
sions d’entrenament, tracta-
ments de bellesa i benestar o
de fisioteràpia i massatges

esportius en

un ambient
d’optimització oxigenant en
estat pràcticament pur.
I tot amb l’oferta de la gratuïtat
en la quota d’inscripció que
també s’estén a tots els ser-
vies i activitats que venien ofe-

rint: cursets de natació per
totes les edats, cursets de per-
feccionament i tècnica natatò-
ria, matronatació, natació per
nadons, natació terapèutica,
natació per discapacitats greus,
aiguagym, aiguaeròbic, aigua-
salus, tai-txi, escola d’esquena,
step, body-bars, etc.
Nova sala
També cal destacar l’ inici de
les obres de construcció de la

nova sala d’activitats diri-
gides on es farà una de
les activitats més recla-
mades pels usuaris i que
fins ara no s’oferia per
manca d’espai: “espin-
ning”. La nova sala estarà

perfectament integrada
amb el conjunt de l’edifici,
tindrà una superfície d’uns 90
m2 i capacitat per a una tren-
tena de bicis per a fer “spin-
ning”. La finalització de les
obres està prevista per a les
darreres setmanes d’aquest
any 2009.

Veterans amb la
il·lusió del primer dia
L’equip de veterans del C.D. Juventud Picanya
inicia la nova temporada amb un objectiu molt
clar: aconseguir quedar entre els cinc primers en
una competició en què participen 45 equips. A
més a més, també esperen tornar a obtindre el
trofeu a l’esportivitat, que ja van guanyar la tem-
porada passada. La unió dels dos equips de fut-
bol veterans que hi havia al poble ha servit per a
crear un equip més competitiu que es planteja
continuar creixent any rere any.

Dos membres del club de
Karate al campionat nacional
El Club Karate Picanya ja ha encetat la nova tem-
porada. I ho fan amb més força i il·lusió encara,
ja que la passada temporada va quedar com a
millor equip a la Lliga G-8 de karate, una compe-
tició que agrupa equips de la Comunitat Valen-
ciana. A més a més, dos membres de l’equip,
Nacho Borredà i Daniel Tchey van quedar cam-
pions de la Comunitat Valenciana a la modalitat
de tècnica lliure i van participar al campionat
d’Espanya.

Reportatge disponible a:

L’Handbol Picanya continua
en ascens

El Club Handbol Picanya continua la seua bona evolució esportiva. La
temporada passada, les xiques de l’equip femení van tornar a quedar
entre les primeres de la primera divisió autonòmica, concretament
les quartes, confirmant que estan entre les millores jugadores de la
Comunitat Valenciana. Per la seua banda, els xics de l’equip sènior
masculí van aconseguir pujar de categoria, tot i que era el primer any
que competien. Aquesta nova temporada que ara comença jugaran a
la segona divisió autonòmica, on lluitaran per mantindre i assegurar la
categoria, ja que el nivell competitiu és molt més alt.

La “matinal motera” reuneix més
300 aficionats a les dues rodes

El passat 26 de juliol es va celebrar la tercera matinal motera de Pican-
ya, organitzada per la Falla Barri del Carme. Uns 300 participants i més
de 250 motos es van reunir al col·legi Ausiàs March, on es va realitzar
la recepció dels participants. Després d’esmorzar tots junts, es va rea-
litzar una ruta per Picanya, amb un parell de parades, tot acompanyats
per la Policia Local, que va vetllar per la seguretat durant tot el recorre-
gut. Una vegada els participants van retornar al col·legi, es van realitzar
sortejos de cascos, guants i equipament divers per als motoristes que
donaren els diferents patrocinadors i col·laboradors de la trobada.

La Piscina Coberta Municipal
amplia la seua oferta
El 17 d’agost s’inicià la construcció d’una nova sala
que acollirà una nova activitat: “spinning”

Curs de natació per a bebés a
la Piscina Coberta Municipal
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El CD Juventud comença la
temporada amb noves energies
El Club Esportiu Juventud de Picanya enceta la nova temporada amb
energies i il·lusions renovades. Durant el mes de juliol va prendre
possessió una nova junta directiva al club que s’ha plantejat donar un
nou impuls a l’equip. Aquesta nova directiva està formada per ex
jugadors de futbol de Picanya. Per a la present temporada han for-
mat huit equips, que van des dels 4 fins als amateurs de més de 19
anys. I l’objectiu és superar els actuals 130 jugadors i arribar a formar
fins a 12 equips. L’objectiu a llarg termini és potenciar l’escola de
futbol i que els xiquets del futbol base puguen créixer com a espor-
tistes. De moment, tant l’equip Amateur com el Juvenil comencen la
nova temporada amb bones expectatives.
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