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S’inicia el procés de construcció 
del nou Centre de Salut

Les obres han estat licitades i se’n preveu la seua finalització en uns 14 mesos

UUn solar que l'Ajuntament de Picanya
ha cedit a la Conselleria de Sanitat ser-
virà per a ubicar el nou Centre de Salut
de Picanya. Actualment, les obres de

construcció ja han estat licitades i adju-
dicades des del 30 de març i serà l’em-
presa Graman SL l’encarregada de dur

endavant el projecte.
El nou Centre de Salut de Picanya

serà un modern edifici de tres
altures amb una superfície

total de vora mil metres
quadrats, repartits en

tres plantes.

Amb la construcció del nou Centre de
Salut de Picanya, els veïns i les veïnes
del poble gaudiran d'uns millors serveis
sanitaris. Les noves instal·lacions subs-
tituiran unes altres que, a hores d'ara,
han quedat xicotetes.
MMiilllloorrss  iinnssttaall··llaacciioonnss
L'edifici del nou Centre de Salut tindrà
forma d'una L. La part més curta de
l'estructura recaurà a la plaça de la
Constitució, mentre que la part més
gran discorrerà paral·lela al carrer Sen-
yera. L'accés principal es realitzarà per
una zona enjardinada ubicada a l'oest
de l'edifici, cap al carrer de l'Església.
S’hi podrà accedir també des del carrer
Senyera, per una porta secundària.
Totes les sales sanitàries recauran cap
a la zona est i nord-oest, cap al carrer
Senyera i la plaça de la Constitució. En
la confluència de les dues parts de l'edi-
fici és on s'instal·laran les zones per als
serveis, així com les escales, l'ascensor
i les zones de trànsit. Les zones on
esperen els pacients recauran totes cap
a la zona enjardinada.
RReeccoorrrreegguutt
A la planta baixa, de seguida que acce-
dim a l'edifici per la entrada principal,
trobarem la recepció. Junt a aquesta
estarà l'arxiu i una sala per a ús funcio-
nal i administratiu. Just al costat estarà
el despatx de la treballadora social.
A la zona est, a la part més llarga de
la construcció, hi haurà la zona d'es-
pera i la sala d'extraccions. A la part
nord del Centre de Salut, s'ubicarà la
zona de pediatria. Hi haurà una zona
d'espera, dues consultes i una sala
d'infermeria pediàtrica. Aquesta sala
estarà entre les dues consultes,

comunicada per portes interiors, per
tal que tant els metges com els ATS
tinguen accés directe d'unes depen-
dències a les altres.
A la primera planta hi haurà dues sales
d'infermeria i quatre consultes de medi-
cina general, dues a la zona nord i dues
més a l'ala sud de l'edifici. Com a la
zona de pediatria, les consultes estan
agrupades de dos en dos, amb una sala
d'infermeria entre elles. Cada grup de
consultes disposa d'una zona d'espera
per als pacients.
També a la primera planta trobarem la
consulta de la comare i una zona de
gimnàs, que servirà per a les classes de
preparació al part. Junt al gimnàs i hi
haurà un vestidor per a les seues usuà-
ries.
Finalment, a la segona planta del Cen-
tre de Salut hi haurà dues consultes
més de medicina general i una sala d'in-
fermeria, amb una zona d'espera més.
També en aquesta planta estaran els
despatxos i les dependències de gestió
del centre.
Tot el nou edifici estarà adaptat per a
permetre l'accés de persones amb
mobilitat reduïda. A més a més, com la
resta de noves construccions que s'es-
tan fent al poble, disposarà de panells
solars tèrmics per a escalfar l'aigua d'ús
sanitari.
Quan les obres de construcció finalit-
zen, Picanya disposarà d'un Centre de
Salut modern, ubicat en un edifici dis-
senyat específicament per a aquest ús,
i que serà més còmode tant per als
usuaris com per als professionals que
hi treballaran.

G. Serrano

LLeess  oobbrreess  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ddeell  nnoouu  CCeennttrree  ddee  SSaalluutt  ddee  PPiiccaannyyaa  ccoommeennççaarraann  eenn  bbrreeuu..  EEll  nnoouu  eeddiiffiiccii

ss''uubbiiccaarràà  aa  uunn  ssoollaarr  ddee  pprrooppiieettaatt  mmuunniicciippaall  ssiittuuaatt  eennttrree  llaa  ppllaaççaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióó  ii  eellss  ccaarrrreerrss

SSeennyyeerraa  ii  ddee  ll''EEssggllééssiiaa..  EEll  nnoouu  CCeennttrree  ddee  SSaalluutt  ddee  PPiiccaannyyaa  ddiissppoossaarràà  ddee  ttrreess  ccoonnssuulltteess  ddee

ppeeddiiaattrriiaa,,  uunnaa  ssaallaa  dd''iinnffeerrmmeerriiaa  ppeeddiiààttrriiccaa,,  nnoouu  ccoonnssuulltteess  ddee  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraall,,  ttrreess  ssaalleess

dd''iinnffeerrmmeerriiaa  ddee  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraall,,  uunnaa  ccoonnssuullttaa  ii  uunn  ggiimmnnààss  ppeerr  aa  llaa  mmaattrroonnaa  ii  uunnaa  ssaallaa

dd''eexxttrraacccciioonnss..  AA  mmééss  aa  mmééss,,  ddiissppoossaarràà  dd''aarrxxiiuu  ii  ddee  ttootteess  lleess  ddeeppeennddèènncciieess  nneecceessssààrriieess

ppeerr  aa  llaa  ggeessttiióó  ddeell  cceennttrree..  EEll  tteerrmmiinnii  pprreevviisstt  ppeerr  aa  llaa  dduurraaddaa  ddee  lleess  oobbrreess  ééss  ddee  1144

mmeessooss  ii  eell  pprreessssuuppoosstt  ééss  ddee  mmééss  dd''11..118800..000000  eeuurrooss..

FFaaççaanneess  ddee  ll’’eeddiiffiiccii  pprroojjeeccttaatt
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EEddiittaa: Ajuntament de Picanya
tel. 961 594 460

AAllccaallddee--PPrreessiiddeenntt:
Josep Almenar Navarro

DDiirreecccciióó: Ajuntament de Picanya

RReeddaaccttoorr  eenn  ccaapp: Gerard Serrano

FFoottooggrraaffiiaa,,  iill··lluussttrraacciioonnss,,
ddiisssseennyy,,  mmaaqquueettaacciióó  ii  eeddiicciióó  eelleeccttrròònniiccaa:

Departament de CCoommuunniiccaacciióó  Ajuntament de Picanya

www.ajuntament.picanya.org/decasaencasa

Amb el suport per a l’ús del valencià de

IImmpprreessssiióó: Gràfiques Vimar, S L
DDiippòòssiitt  lleeggaall: V-257-1992
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Mirant Picanya

Carnestoltes
escolar

EEl passat dijous 15 de febrer
tingué lloc el carnestoltes. Una
vegada més menuts i menudes
ixqueren de les escoles i ompli-
ren de color i alegria els nostres
carrers. La commemoració de
l’any Mozart o els invents més
significatius de la història foren,
d’entre d’altres, els motius
fonamentals de les disfresses
en una festa que, com cada
any, va ser seguida per cente-
nars de pares i de mares pro-
veïts de les corresponents
càmeres de fotografia i vídeo
per no perdre detall. La música
de les xarangues va completar
l’ambient festiu.
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Trabajar por la 
tranquilidad, trabajar

por la seguridad
CCuando hablamos de seguridad ciudadana es curioso com-
probar como en un alto porcentaje de lo que se està hablan-
do en realidad es de tranquilidad. Queremos estar tranquilos
y tranquilas cuando salimos de casa y dejamos en ella nues-
tras pertenencias, queremos caminar tranquilos por una
calle a las 3 de la mañana, queremos que nuestros hijos e
hijas bajen a la calle y tener la tranquilidad de que están
seguros. Los delitos, los robos, los hurtos, más allá del claro
perjuicio material para las víctimas, generan intranquilidad:
“le entraron en casa y no ha podido dormir tranquila desde
entonces”. Parece claro pues que trabajar por esa “tranquili-
dad” es trabajar por la seguridad. Esta sencilla reflexión vie-
ne al caso porque muy a menudo se aborda el tema de la
seguridad ciudadana sólo desde una perspectiva policial y
voces, sin mayor capacidad de análisis, solicitan mayor pre-
sencia policial como receta única para mejorar la seguridad
en nuestras calles. Hace unas semanas el pedagogo italiano
Francesco Tonucci reflexionaba sobre el hecho de que una
calle llena de policías genera inquietud y desasosiego mien-
tras que una calle llena de niños y niñas trasmite sensación
de seguridad. 
CCaalllleess  vviivvaass,,  ccaalllleess  sseegguurraass
El modelo de crecimiento de un pueblo es, sin duda, un fac-
tor determinante en cuanto a su nivel de seguridad. Todos y
todas hemos oido aquello de: “en el pueblo nadie cerraba
las puertas de las casas”. Una comunidad donde los veci-
nos y vecinas se conocen, donde los niños y niñas juegan
en las calles, es una comunidad más segura. En Picanya, el
crecimiento ordenado, las zonas verdes (que invitan al jue-
go, al paseo), las apuestas por calmar el tránsito, o las inicia-
tivas en materia de formación, educación e inserción, son
también acciones positivas en cuanto a seguridad ciudadana
y, con los datos en la mano, son eficaces. SSeeggúúnn  llaass  eessttaa--

ddííssttiiccaass  ooffiicciiaalleess  ddee  llaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviill,,  eell  nnuueessttrroo,,  eess  uunnoo

ddee  llooss  mmuunniicciippiiooss  mmááss  sseegguurrooss  ddee  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo y las
cifras de delitos en Picanya (en proporción a la población)
son muy inferiores a las de otros nucleos urbanos y, por
supuesto, están muy por debajo de las de las grandes ciuda-
des.
TTaammbbiiéénn  ppoolliicciiaa
Además del modelo de pueblo, en nuestro municipio tam-
bién se ha apostado con decisión por el trabajo de la policia
local. En estos momentos la plantilla de policía local es la
más amplia de la historia de nuestro municipio y supone el
25% de la plantilla de personal del Ayuntamiento. El presu-
puesto destinado a seguridad ciudadana alcanza los 100
millones (de las antiguas pesetas) y ya están en marcha las
nuevas dependencias en la avenida Sanchis Guarner y se ha
adquirido un vehículo nuevo para las funciones de patrulla.
Una serie de medios materiales que se completan con la
dedicación, profesionalidad y actitud de cada policia que
debe trabajar por la prevención, cerca de la ciudadanía y
dando siempre el mejor ejemplo como servidor público y
respresentante de la autoridad.
SSeennssaacciióónn  ddee  sseegguurriiddaadd
La sensación de seguridad siempre es subjectiva y variante y
depende de cada momento y de cada situación. No obstan-
te, queda claro, que las acciones en materia de crecimiento
urbano, de educación, de inserción social... combinadas con
un buen trabajo policial generan una dinámica social positiva
que, sin duda, revierte en una mayor seguridad ciudadana y
por tanto en una mayor “tranquilidad” para todos y todas.

AAiiggüüeess  ddee  ll’’HHoorrttaa  vvaa  pprreesseennttaarr  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióó  

ddaavvaanntt  ll’’AAjjuunnttaammeenntt

LLaa  pprrooppeerraa  eeddiicciióó  ddeell  ““RRaassttrroo  SSoolliiddaarrii””  ttiinnddrràà  lllloocc  eell

pprrooppeerr  ddiiuummeennggee  33  ddee  jjuunnyy

Aigües de l’Horta
certificada en qualitat

L’empresa subministradora de l’aigua
potable de Picanya ha aconseguit la

certificació ISO 9001:2000
DDes del passat 29 de gener l’empresa Aigües de
l’Horta compta amb un sistema de gestió de la
qualitat certificat en compliment de les normes
ISO 9001:2000 per l’organisme acreditat
APPLUS. El compromís de l’empresa amb la
millora de la prestació del servei suposa un pas
endavant important en l’adaptació d’aquesta a
una nova forma d’entendre el servei públic que
aposta per la innovació, la qualitat i la sostenibili-
tat mediambiental. La certificació abasta aspec-
tes tan fonamentals com la garantia del submi-
nistrament permanent, la qualitat de l’aigua, la
facturació ajustada i en termini, l’atenció immed-
diata al client etc. A més aquest sistema de qua-
litat preveu avaluacions contínues adreçades a
millorar de forma permanent el treball de l’em-
presa.

Ajudes a projectes
d’ONGs

El Consell per la Solidaritat ja ha fet 
públiques les bases per a optar als fons de

desenvolupament
FFins a 24.000 euros, provinents del 0’7% del pres-
supost municipal i d’altres iniciatives (com ara el
“Rastro Solidari”) i aportacions de particulars i d’en-
titats, seran els destinats enguany pel Consell per la
Solidaritat de Picanya a finançar iniciatives d’ONGs
que treballen en projectes de desenvolupament i
millora de la qualitat de vida de les persones, espe-
cialment en sectors com ara l’educació, la formació
bàsica, l’atenció primària de salut i la millora de les
condicions d’accés a l’aigua potable i el sanejament.
Les ONGs interessades, a més de complir tota una
sèrie de requisits legals i disposar de representació
a la Comunitat Valenciana, també es comprometran
a presentar els corresponents justificants i informes
una vegada finalitzat el projecte.  El termini per a
presentar sol·licituds finalitza el 31 de maig i tota la
informació està disponible en el web municipal.

Reportatge disponible a:
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EEduardo Ábalos García, 36 años
casado y con dos hijas, es, des-
de el pasado mes de noviembre
de 2006, el nuevo jefe de la
Policía Local de Picanya. “La
huella dejada por el anterior jefe
de policía es muy importante.
Han sido muchos años de buen
trabajo por parte de Carmelo
Mas y para la gran mayoría de la
población él sigue siendo el
jefe” declara Eduardo que reco-
noce ser todavía un desconoci-
do para gran parte de nuestros
vecinos y vecinas. “Mi primer
destino en la policía local fue en
Picassent, por eso comprendo
perfectamente la relación tan
directa que Carmelo Mas supo
establecer con las personas a
las que atendía como responsa-
ble máximo del area de seguri-
dad ciudadana. Es un modelo a
seguir”. Y es que la vocación de
servicio público es el principal
motivo por el que Eduardo
ingresó en la policía local “Creo
que ayudar a la gente es la fun-
ción principal de estre trabajo
porque incluso, cuando sancio-
nas a un chaval que conduce su
moto con exceso de velocidad,
en realidad le estás ayudando a
él y a quien se cruce con él”.
Un trabajo el de policía local no
siempre bien valorado por la ciu-
dadanía. “A nadie nos gusta
que nos multen y cuando
mediamos en un conflicto veci-
nal seguro que alguna de las
partes se siente perjudicada
pero en realidad, la policía local
es el primer recurso que busca-
mos en un momento de dicul-
tad. La gente sabe que seremos
los primeros en acudir y atender
su problema. A veces has ayu-
dado a una persona diez veces;
en accidentes o en conflictos y
problemas y bastará que le san-
ciones una vez para que se olvi-
de de todo lo anterior y llegue

casi hasta la descalificación per-
sonal. Estamos acostumbrados,
va en el cargo” y añade. “La ley
asigna las competencias en
materia de seguridad ciudadana
a Guardia Civil y Policía Nacional
pero en realidad siempre es la
Policía Local la primera en inter-
venir. De hecho un reciente
acuerdo entre la Federación de
Municipios y Provincias y el
Ministerio del Interior viene a
reconocer esta realidad y permi-
tirá aumentar nuestras compe-
tencias”.
LLlleeggaarr  aa  PPiiccaannyyaa
Eduardo alcanzó el rango de ofi-
cial en la policía local de Valen-
cia y desde allí llegó a nuestro
municipio. “Las diferencias son
bastante importantes, pero no
sólo con una gran capital como
Valencia, también con poblacio-
nes cercanas. Para una persona
que llega de fuera como yo,
resulta muy llamativa la sensa-
ción de tranquilidad en las calles
de Picanya y en los pocos
meses que llevo en este cargo
he podido darme cuenta de que
la realidad confirma esta prime-
ra impresión. Pica-nya es hoy un
pueblo con un buen nivel de
seguridad ciudadana”. Su expe-
riencia en las policias locales de
Picassent y Valencia y su titula-
ción como diplomado en crimi-
nología por la Universidad de
Valencia (actualmente está cur-
sando la licenciatura) le permi-
ten hablar con conocimiento de
causa. “En una gran ciudad el
número, y la gravedad de los
delitos, es mucho mayor. En
Picanya se cometen delitos, es
cierto, pero la ratio por habitan-
te es mucho menor. En nuestro
municipio los problemas deriva-
dos del tráfico y la solución de
conflictos entre vecinos son el
grueso del trabajo de la policía
local”. Una plantilla que suma

18 agentes en este momento y
que acaba de estrenar depen-
dencias y vehículos. “He tenido
suerte en ese sentido. Sin lugar
a dudas las nuevas oficinas nos
permitirán una mejor coordina-
ción y disponer de unos medios
más adecuados para atender a
la ciudadanía”.
SSaallttaaddoorr  ddee  ppéérrttiiggaa
Una de los aspectos más llama-
tivos de la biografía de Eduardo
es su condición de  saltador de
pértiga. Una variedad atlética
que precisa de una mezcla de
potencia, coordinación y deci-
sión poco comunes. “Empecé a
los 14 años en la sección de
atletismo del Valencia CF, en lo
que hoy es el Valencia Terra y
Mar, y desde entonces he esta-
do entrenando y compitiendo”.
Con cierto rubor comenta algu-
nos éxitos “Participé en las
Olimpiadas de Policías y
Bomberos de Barcelona
en el año 2003 aunque
mi mejor resultado ha
sido la medalla de
oro en el campeona-
to de Europa, tam-
bién para policías y
bomberos, celebrado
el año 2006 en Pon-
tevedra” y aunque
reconoce no disponer
de mucho tiempo para
seguir entrenando sí se mantie-
ne en activo “Aprovecho cuan-
do llevo a mi hija a entrenar para
practicar con la pértiga”. 
Parece evidente que en la labor
de policía local también necesi-
tará de esa constancia porque
el quehacer diario de servicio a
la ciudadanía también es un lis-
tón que sube a cada momento.
Eduardo Ábalos, el nuevo jefe
de la policía local de Picanya,
está decidido a superarlo a base
de ganas, preparación y buen
trabajo.
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”La policía local es la pri-
mera a la que se acude
en busca de ayuda”

Eduardo Ábalos es el nuevo jefe de la Policía Local

EEdduuaarrddoo  ÁÁbbaallooss  aannttee  llaa  ppuueerrttaa  ddee  llaass  nnuueevvaass  ooffiicciinnaass  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall Noves dependències 
per a la Policia Local

DDes del passat divendres 20 d’abril funcionen a l’avinguda Sanchis
Guarner (junt a les dependències de Cultura i Esports) les noves ofici-
nes de la policia local. Cent metres quadrats que han permés, per pri-
mera vegada, centralitzar oficines, despatxos, vestidors i arxius en una
sola instal·lació i evitar la dispersió de dependències existent fins ara.
D’aquesta manera la Policia Local de Picanya disposa d’unes
dependències modernes i adequades que optimitzaran el servei de
seguretat ciutadana del nostre municipi i permetran donar una resposta
més ràpida i eficaç davant les necessitats de la població. L’adequació
de les instal·lacions i l’adquisició de nou mobiliari ha suposat una inver-
sió de seixanta mil euros.  
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OOffiicciinneess  ii  vveessttiiddoorrss  aa  lleess  nnoovveess  ddeeppeennddèènncciieess  ddee  llaa  PPoolliicciiaa  LLooccaall

Reportatge disponible a:

Nou cotxe patrulla
TTambé des del passat dilluns 23 d’abril la Policia Local compta
amb un nou vehicle: un Fiat Croma equipat i retolat d’acord amb
totes les exigències i les normatives legals pròpies d’aquest
tipus de vehicles que sens dubte permetrà desenvolupar les tas-
ques de seguretat ciutadana en les millors condicions. Una
motocicleta també integra el parc mòbil de la Policia Local i es
farà servir per a desplaçaments curts i ràpids i per a complemen-
tar el servei oferit pel cotxe. L’ambulància completa la dotació
de vehicles del cos de seguretat municipal.

00DECASAENCASA87  19/4/07  13:37  Página 3



4

El Sr. Ibrahim y las flores del Corán Àfrica d’Ivori

Teatre d’amistats
Dues obres sobre estranyes 
parelles arriben al Centre Cultural

UUn executiu estirat, pulcre i
amant de l'ordre es trobarà en
diferents ocasions amb una
rodamón, una dona que viu al
carrer la seua vida i la seua lli-
bertat. Aquest és l'argument
de Clochard, l'obra que Grappa
Teatre portà al Centre Cultural
el passat 20 d'abril. Clochard
és una divertida  obra basada
en el gest, dirigida per Paco
Mir, del famós grup de mímica
El Tricicle.
El divendres 4 de maig, Uroc
Teatre porta a l'escenari del
Centre Cultural l'espectacle El

Sr. Ibrahim y las flores del
Corán, una història d'amistat
entre un botiguer àrab i un jove
jueu al París dels seixanta.
Aquesta adaptació d'un relat
d'Enric-Emmanuel Schmitt,
realitzada per Ernesto Caballe-
ro, va guanyar el premi Max
2006 (l’equivalent dels Goya en
el món del teatre) a la millor
adaptació teatral. A més a més,
Juan Margallo, amb la seua
interpretació del solitari boti-
guer Ibrahim, també va aconse-
guir el  Max  al millor actor el
mateix any.

Sons d’arrel
La segona part del cicle 
“Músiques del Món” ja està en marxa
LL'actuació de la Rondalla Faitanar
de Picanya marca l'equador del
primer cicle de músiques del
món que s'està celebrant al Cen-
tre Cultural. Aquest concert, que
se celebrà el passat 15 d'abril, a
les 19 hores va permetre gaudir
de l’extens repertori de música
tradicional d’arrel mediterrània
que la Rondalla Faitanar ha recu-
perat i incorporat en un impor-
tant treball.
El diumenge 6 de maig, el grup
Krama oferirà la seua proposta de
fusió de música balcànica i fla-
menca, mesclada amb ritmes

àrabs i de l’Índia. Aquesta forma-
ció, integrada per sis músics de
diferents nacionalitats, utilitza tot
un ventall d'instruments per a
crear un so propi amb arrels mul-
ticulturals i basat a la percussió.
Finalment, el 3 de juny, el grup
Àfrica d'Ivori, grup format per
antics components del Ballet
Nacional de Costa d’Ivori, oferirà
un vistós espectacle on els rit-
mes i les danses tradicionals
estaran acompanyats pels tradi-
cionals instruments de percussió
africans.

Concert al Centre
Cultural

EEl 28 d'abril, els sis músics
becats per l'empresa Fer-
max per a l'ampliació i per-
feccionament dels seus
estudis musicals, oferiran
un concert al Centre Cultural
de Picanya. Aquest concert
de música clàssica constarà
de dues parts diferenciades.
En la primera participaran
com a solistes els cinc
músics que van rebre la
beca per a l'ampliació dels
seus estudis musicals. En la
segona part del concert, el
pianista Antonio Galera, que
va obtindre la beca de Fer-
max per al perfeccionament
d'estudis, oferirà algunes
peces de Claude Debussy i
Franz Liszt.

Convocatòria de
premis

EEnnrriicc  VVaalloorr ddee  nnaarrrraattiivvaa  jjuuvveenniill
EEl Premi de narrativa Juvenil
Enric Valor, que cada any con-
voquen l’Ajuntament de Pi-
canya i Edicions del Bullent,
ja està en marxa. Enguany
arriba a la 27a edició. Les
bases són semblants a les
d'anys anteriors: els originals
hauran d'estar escrits en
valencià i han de ser adreçats
a lectors joves de més de 12
anys. Els treballs hauran d'en-
viar-se a Edicions del Bullent
abans del 31 d'octubre.

CCaammíí  ddee  llaa  NNòòrriiaa ddee  ppooeessiiaa
LL’Associació d’Alumnes d’EPA
ha convocat la segona edició
del seu premi de poesia. Un
certamen que, des d’en-
guany, rep el nom de Camí de
la Nòria. Cada concursant
haurà de presentar un màxim
de cinc poemes que han de
ser inèdits.
La presentació caldrà fer-la
abans del 26 de maig de 2007 a
l’Escola d’Adults i hi haurà tres
premis de 100, 75 i 50 euros. 

PPrreemmii  ddee  ppiinnttuurraa  rrààppiiddaa
TTambé l’Associació d’Alum-
nes d’EPA organitza per pri-
mera vegada un concurs de
pintura ràpida que tindrà lloc
el proper 1 de juny. Les obres
hauran de realitzar-se eixe
mateix dia entre les 10.00h i
les 18.00h. S’estableixen dos
premis, el primer de 600
euros i el segon de 400, que
permetran realitzar compres
als establiments col·labora-
dors del premi.
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EEl 27 d'abril, dia de la
Mare de Déu de Montse-
rrat, és la data triada per a
la presentació del llibre
50 anys de les clavaries-
ses de la Mare de Déu
de Montserrat, publicat
per l'historiador Pepe
Royo. Es tracta d'un llibre
eminentment fotogràfic,
on apareixen totes les clavariesses dels últims 50 anys. Aquest llibre
sorgeix d'una idea de les clavariesses de l'any 2005, any que es va
commemorar el 50 aniversari de la coronació de la Mare de Déu de
Montserrat. Aquell any, les clavariesses mateix van fer una exposició
fotogràfica on van mostrar totes les fotografies que conservaven dels
anys anteriors. En aquell moment va sorgir la idea de fer un llibre que
replegara tot eixe patrimoni gràfic. La tasca va ser encarregada a Pepe
Royo, el qual ha estat al voltant d'un any recopilant les fotografies més
importants d'aquests 50 anys de clavaries i, el que és més important,
identificant-les i contextualitzant les imatges.

50 anys de Clavariesses de la
Mare de Déu de Montserrat
El llibre està patrocinat per l’Obra Social de la
Caixa d’Estalvis del Mediterrani CAM

BBoig pels titelles, així es confessa l'artista titellaire Edu Borja,
un autèntic especialista en l'art dels titelles, que porta a la
Sala d'Exposicions de Picanya algun dels titelles que utilitza
en els seus espectacles. Algunes
d'aquestes peces procedeixen de
paisos tan llunyans com ara
Suècia, Corea o el Japó, on
Edu Borja ha estat de gira
amb diferents espectacles.
Aquesta exposició es podrà
visitar a Picanya entre els dies
7 i 20 del proper de maig. A
més a més, el mateix Borja ofe-
rirà una conferència sobre els ori-
gens i l'evolució dels titelles. En
aquesta conferència, Edu Borja
mostrarà al públic com es
manipulen els titelles i com
els titellaires fan que
cobren vida.

L’emotiu món dels titelles 
a la Sala d’Exposicions
L’extensa col·lecció del titellaire Edu Borja
podrà visitar-se fins al 20 de maig
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L’IES Enric Valor està d’aniversari
El centre educatiu celebra els primers vint anys de vida
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Teatre per a xiquets i xiquetes
La campanya “Anem al teatre” està a punt de complir els vint
anys de vida

LLa 19ena edició de la campanya
de teatre escolar Anem al Teatre
acostarà els escolars de Picanya a
la màgia dels escenaris al llarg del
mes de maig. Enguany, la progra-
mació ve carregada de propostes
per als xiquets i xiquetes de qual-
sevol edat. Per a començar el dia
8 de maig, Engrata Teatre presen-
ta Caca, un espectacle per als
més menuts. Caca ha estat creat
després d'un any d'estudi a una
escola infantil d'Alzira, on els
membres d'Engrata han observat
el comportament de xiquets d'en-

tre zero i tres anys. A l'escenari,
dos pallassos mostraran la visió
dels xiquets més menuts sobre el
món que els envolta.
El 10 de maig, Periferia Teatro
representarà Pocosueño, la histò-
ria d'una princesa que no pot dor-
mir perquè té malsons. Aquest
espectacle de titelles està adreçat
a xiquets i xiquetes d'entre quatre
i sis anys.
Per al dia 15, La Baldufa ha prepa-
rat el seu espectacle Embolic a la
granja, adreçat als xiquets i xique-
tes d'entre sis i nou anys. Aques-

ta fauka, meitat de titelles, meitat
d'actors, contarà els problemes
que sorgeixen a una granja quan
desapareix un ou de la senyora
gallina.
El 18 de maig, Maduixa presenta
Maniàtics, una producció teatral
adreçada als alumnes d'ESO.
Finalment, el dia 22, La Pera Lli-
monera presenta Grim, Grim, una
divertida improvisació per a
xiquets d'entre huit i dotze anys,
que els narrarà el conte dels 3
porquets a partir de la història de
Blancaneus.

Trobada de Consells de
Xiquets amb Tonucci

EEl 2 i el 3 de març tingueren lloc a Alzira les jornades de reflexió
“Les ciutats dels xiquets. Una ciutat per a tots”. A aquestes jorna-
des van acudir els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes de
Picanya que, fins i tot, van tindre l’oportunitat de conèixer en per-
sona Francesco Tonucci (el pedagog italià impulsor de la idea de la
ciutat dels xiquets) i exposar-li el seu treball i els seus projectes a
més de participar en la trobada de consells de xiquets i xiquetes
que va cloure les jornades i en la qual els diferents consells de
diversos pobles de la nostre Comunitat van intercanviar experièn-
cies i dinàmiques de treball. 

Ajudes al lloguer 
per a joves

LL’Ajuntament ja ha fet pública la nova convocatò-
ria d’ajudes al lloguer per a joves. L’objectiu és
facilitar l’accés al primer habitatge dels joves
entre 18 i 35 anys. El pressupost total destinat
a aquestes ajudes és de 6.000 euros. L’im-
port de l’ajuda per persona sol·licitant serà
de 1.200 euros que s’ingressarà en un sol
pagament quan es presente el contracte
de lloguer que haurà de tindre una durada
mínima d’un any. La informació completa
està disponible en el web municipal i a les
oficines de l’Ajuntament.

UUnn  mmoommeenntt  dd’’Embolic a la granja ddee  llaa  ccoommppaannyyiiaa  LLaa  BBaalldduuffaa

EEllss  mmeemmbbrreess  ddeell  CCoonnsseellll  ddee  XXiiqquueettss  ii  XXiiqquueetteess  aammbb  eell

ppeeddaaggoogg  iittaalliiàà  FFrraanncceessccoo  TToonnuuccccii

EEllss  bboommbbeerrss  vvaann  eexxpplliiccaarr  llaa  sseeuuaa  

pprrooffeessssiióó  aa  ll’’aalluummnnaatt  ddee  ll’’IIEESS

CCaappooeeiirraa,,  rroocckk,,  hhiipp--hhoopp,,  ccuuiinnaa,,

mmaallaabbaarrss,,  iinnffoorrmmààttiiccaa,,  sskkaattee......

ddiiffeerreennttss  ttaalllleerrss  aa  llaa  ffeessttaa  ddee

ll’’aalluummnnaatt  ddee  ll’’IIEESS EEnnrriicc  VVaalloorr..

Jornades d’orientació
professional a l’IES

EEspecialment delicat és eixe moment de la vida en què un o
una ha de decidir a què es dedicarà professionalment o, com
a mínim, en quina matèria es formarà per tal d’aconseguir
l’objectiu proposat. Amb aquest objectiu l’AMPA de l’IES
Enric Valor va organitzar, amb el suport de la Universitat de
València i la Universitat Politècnica, les primeres jornades
d’orientació. Durant tres dies, diferents treballadors i treballa-
dores de camps ben diversos van explicar les característi-
ques del seu treball. D’aquesta manera l’alumnat interessat
va poder escoltar i parlar amb persones que desenvolupen la
seua vida professional en terrenys tan diferents com ara la
criminologia, la medicina, la comunicació audiovisual, la histò-
ria, la banca, l’òptica, el dret, etc.

LL'IES Enric Valor està d'aniver-
sari. Enguany compleix vint
anys. Per tal de celebrar aquest
aniversari, des de la direcció
del centre es va plantejar la
realització de tot un ventall
d'activitats esportives i cultu-
rals per als alumnes. El que es
pretenia, amb l'excusa de l'ani-
versari, era dinamitzar la vida
del centre. Així, es va crear una
competició esportiva, a més de
diversos tallers. Tota aquesta
activitat, que ha fet bullir d'acti-
vitat l'Institut, ha tingut el seu
punt culminant a la gran festa
que se celebra el passat 3 d'a-

bril. Eixe dia es van celebrar les
finals de les diferents competi-
cions esportives en marxa, i es
va fer una gran posada en
comú de les activitats dels
diferents tallers que s'havien
realitzat al llarg del trimestre:
karaoke, balls llatins, capoeira,
skate, jocs populars, informàti-
ca, etc.
El 25 d'abril se celebrà l'acte
institucional d'aquest vinté
aniversari al Centre Cultural de
Picanya. En aquest acte hi
hagué interpretacions musi-
cals a càrrec dels alumnes i
diferents parlaments i recorda-

toris. L'acte finalitzà amb un
recital musical i de poesia de
la mà del rapsoda Vicent
Camps.
Finalment, per al 18 de maig
està previst realitzar un sopar
de professorat i ex alumnes al
pati de l'Institut, on es podran
veure fotografies i mostres
gràfiques del que ha estat l'ac-
tivitat educativa del centre al
llarg d'aquests vint anys. Un
concert del grup de música
tradicional Verdcel clourà l’ac-
te i el programa de celebra-
cions.

hhttttpp::////iieesseennrriiccvvaalloorr..ccuulltt..ggvvaa..eess

Reportatge disponible a:
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Majors en plena forma
L’Ajuntament amplia l’oferta de cursos, tallers i activitats

wwwwww..mmiinnhhaacc..eess

PPuunntt  ddee  rreeccoolllliiddaa  ddee  pprroodduucctteess  ffiittoossaanniittaarriiss

PPaarrttiicciippaannttss  eenn  ll’’iinntteerrccaannvvii

PPaarrccss  ddee  mmaajjoorrss

Recollida de fitosanitaris
Diferents establiments del municipi permeten la 

recollida dels envasos utilitzats
ÉÉs molt important recuperar els envasos de pesticides i donar-los
un tractament adequat que evite un futur impacte mediambiental
negatiu. Però açò requereix d’un esforç que han de fer els que
intervenen en el circuit de distribució, comercialització i consum
d’aquests productes químics. A tots ens interessa protegir la natu-
ra a més d’evitar les sancions que la llei estableix, ja que no es
permet de tirar-los, cremar-los o soterrar-los.
El Sistema Integrat de Gestió de Fitosanitaris (SIGFITO), compta
amb diversos Centres d’Agrupament, on els consumidors finals
poden desfer-se d’aquesta mena de d’envasos de forma neta, i
obtenir quan ho necessiten l’albarà acreditatiu.
Els agricultors de Picanya disposen, al mateix poble, de tres Cen-
tres d’Agrupament:
SSiillvviinnoo  GGaarrccééss  SSuummiinniissttrrooss  AAggrrííccoollaass - C/ Partida Mal Pas, 6
FFiittoossaanniittaarriiooss  GGaarrccééss - C/ Vistabella, 21
VViivveerrppaall - Carretera Albal-Torrent, Km 4.7

Què hem de fer una vegada buit l’envàs d’un producte fitosanitari
o identificat amb el símbol SIGFITO (*)?
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Intercanvi escolar
amb Panazol

47 alumnes francesos visiten Picanya
durant una setmana

EEntre el 27 de març i el 2 d’abril, 47 alumnes
de les dues escoles de Panazol visitaren el
nostre municipi com a part del programa d’in-
tercanvis escolars que, des de 1993, mante-
nen les escoles públiques de Panazol i Pica-
nya. L’alumnat francés s’allotjà a les cases
dels seus companys i companyes de Picanya
i compartiren amb ells un ampli ventall d’acti-
vitats amb excursions, jocs, visites i per
damunt de tot la intenció de descobrir una
altra cultura, una altra llengua i un fum d’inte-
ressos comuns. Al mes de maig seran els
picanyers i les picanyeres les que viatjaran
fins al poble francés de Panazol per tancar
aquesta edició de l’intercanvi escolar.

La completa renovació del Centre
de Persones Majors ha dut apare-
llada una important ampliació de
l’oferta d’activitats municipals per
a persones majors.
AAccttiivviittaattss  CCuullttuurraallss
Cinema (amb projeccions al Cen-
tre Cultural), teatre (funcions al
Teatre Olympia de València),
música... conformen una progra-
mació específica per a les perso-
nes majors.
TTaalllleerrss
Un taller d’animació lectora on es
potencia, a més de la lectura, l’es-
criptura i la creació d’històries, un
taller de jogueteria i altres de
manualitats, un taller de gastrono-
mia, amb menjars de tot el món i
fins i tot un taller

de musico-teràpia estan a l’abast
dels majors interessats a ampliar
coneixements i mantindre’s ac-
tius.
AAccttiivviittaattss  eessppoorrttiivveess
A la ja coneguda programació de
gimnàstica se suma ara un nou
curs en horari de vesprada i se’n
amplien els continguts amb
noves activitats físiques (camina-
des, parcs de majors...) i també
mentals que potencien el treball
de memòria, equilibri, lògica...).
A més el ball s’obri pas i l’Assoc.
de Persones Majors organitza
sessió de balls els dijous i dis-
sabtes.
EEssppeecciiaall  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa
Dins de les activitats físiques
per a persones majors que

actualment s'ofereixen des de
l'Ajuntament, es vol potenciar
l'exercici a l'aigua com una for-
ma per a mantindre la mobilitat
i millorar la qualitat física.
Per tal de donar a conèixer
entre les persones majors del
poble els serveis que ofereix la
Piscina Coberta, durant el mes
d'abril regalarà un abonament
gratuït per a quatre dies.
Aquest abonament dóna dret a
usar les instal·lacions de la pis-
cina, així com a gaudir d'alguns
dels tractaments de relax. I, a
més a més, a totes les perso-
nes majors que demanen
aquest abonament, se'ls rega-
larà un banyador i un barret de
bany.
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Reportatge disponible a:

Formació ocupacional
L’ADL organitza quatre cursos formatius

per a accedir al mercat de treball
PPintura, infermeria geriàtrica, empleat/da d’oficina i
d’administració comptable són les quatre especiali-
tats que ofereix el Centre de Desenvolupament
Alqueria de Moret en aquesta nova edició del pro-
grama de cursos de formació ocupacional que com
cada any, organitza amb la col·laboració del Servef i
del Fons Social Europeu. Aquests cursos, amb un
durada que oscil·la entre les 439 i les 600 hores, a
més d’una part teòrica, també inclouen un progra-
ma de pràctiques en empresa de la zona. El fet de
ser especialitats molt demanadades i l’elevada pre-
paració i competència de l’alumnat una vegada fina-
litzat el període de formació i pràctiques, fa que el
percentatge d’inserció laboral siga molt elevat.
Més informació al Centre de Desenvolupament
Local Alqueria de Moret. Tel. 961 295 400.

11..--  Omplirem l’envàs amb una
quarta part d’aigua.

22..--  L’agitarem per rentar-ne l’inte-
rior.

33..--  Escorrerem tot el contingut al
tanc d’aplicació per a ser uti-
litzat.

44..--  El rentarem així, dues o tres
vegades (quan els envasos
són de paper, el que cal és
haver-ne espolsat bé l’interior).

55..--  Els envasos així rentats i buits
els durem a un centre d’agru-
pament SIGFITO on els diposi-
tarem en dos tipus de sacs, un
per als de plàstic i l’altre per a
la resta.

66..--  No deixarem els envasos
llençats per l’horta de cap
manera.

Punt d’informació cadastral
Les consultes i l’obtenció de certificats del cadastre ara

podran realitzar-se a l’Ajuntament
LL’Ajuntament de Picanya ha aconseguit després d’un procés
de millora i d’adaptació, l’autorització per a ser Punt d’Informa-
ció Cadastral. D’aquesta manera els veïns i veïnes que neces-
siten realitzar qualsevol consulta del cadastre (fins i tot d’àmbit
nacional, excepte País Basc i Navarra) o obtindre cap certifica-
ció podran adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament en horari
de 9.00 a 14.00h de dilluns a divendres i amb una simple
sol·licitud obtindre de forma immediata la informació o certifi-
cació d’acord amb allò establert per l’art. 96 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, i per l’art. 41 del Text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. Una millora administrati-
va que alleugera de forma molt substancial una gestió que abans
suposava desplaçaments, cues i tràmits que a partir d’ara seran
inncessaris.
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Millores en ponts i passarel·les
EEls ponts i les passarel·les que creuen el barranc han estat objecte d’u-
na important intervenció. La passarel·la per a vianants que connecta el
carrers del Sol i Major ha estat recentment reparada. S'han realitzat
aquests treballs als capitells que suporten la passarel·la, per tal de recu-
perar algunes xicotetes parts del formigó que havien caigut. La platafor-
ma de la passarel·la ha estat netejada i, per a rematar, s'ha reparat i pin-
tat la barana de roig i blanc. Els fanals també han estat repintats,.
D’altra banda els pilars del Pont Vell han estat pintats utilitzant els
colors verd i roig.
CCoolloorrss,,  eennjjaarrddiinnaammeenntt  ii  mmiilllloorr  ccoommuunniiccaacciióó
La passarel·la que creua el barranc entre els carrers Sanchis Guarner i
Almassereta ha estat sobre la que s’ha realitzat una intervenció de
major grau. També ha canviat de color amb una profunda neteja i, pos-
teriorment, s'ha pintat utilitzant els colors verd i blanc. Però la interven-
ció no ha acabat ací, s'han tancat els buits que tenia la passarel·la, per
tal d'impermeabilitzar l'estructura i evitar que la brutícia s'hi acumule.
Aquests buits han estat aprofitats per a construir jardineres on s'han
plantat oliveres.

A més a més, l'Ajuntament ha tramitat un expedient d'expropiació per
tal de construir una escala que facilite el trànsit de vianants entre els
carrers Almassereta i Azorín. Aquesta escala es construirà amb llambor-
dins i granit. D'aquesta manera, es donarà accés directe al polígon de
Raga, tot i facilitant l'accés de les persones que hi treballen.

Tresmil metres quadrats de
bosc mediterrani

JJunt a la Travessera de la Diputació, just al costat de l'autovia de
Torrent, l'Ajuntament havia reservat un espai d'uns 3.000 metres qua-
drats per a recrear un bosc mediterrani. La idea és, a més a més de
guanyar espais verds, aprofitar les propietats de pantalla acústica de la
vegetació per a mitigar els sorolls del trànsit.
Fins el moment, s'han retirat ja alguns arbres d'aquesta zona i s'ha
netejat tota la superfície. També s'ha començat a plenar-la amb terra
vegetal, que servirà per a recrear una xicoteta muntanyeta i que servirà
de base per a la plantació de les espècies vegetals.
En les pròximes setmanes es plantarà una alineació de xiprers i dos
més de plataners junt a la Travessera de la Diputació. Més endavant es
començarà a plantar la pinada que servirà com a base per a la creació
d'aquest bosc mediterrani.

NNoovvaa  ppaassssaarreell··llaa  ppeerr  aa  vviiaannaannttss

Adjudicades les obres 
d’eliminació del pas a nivell
El trànsit rodat es desviarà per una rotonda exterior
LLa Conselleria d'Infraestructu-
res i Transports ja ha adjudicat
les obres per a la supressió del
pas a nivell del Metro a Pica-
nya. El pressupost d'aquesta
obra és de vora tres milions
d'euros.
L'obra consistirà en la connexió
del trànsit del camí de la Pedre-
ra amb la rotonda del distribuï-
dor comarcal que hi ha davant
el Parc de Bombers. El nou vial
creuarà la línia del Metro per un
pas inferior. L'inici de la ronda
es trobarà a una rotonda de
nova construcció al carrer Orio-

la, front al Cementeri de Pican-
ya. La nova ronda disposarà de
dos carrils separats per una
mitjana, així com d'un carril bici
de tres metres d'ample. D’a-
questa manera a més d’elimi-
nar un punt sempre conflictiu
com és un pas a nivell i les
cues de vehicles que generava,
es reduirà de forma dràstica el
trànsit sobre l’avinguda Jaume
I i desapareixerà el trànsit de
camions provinents del polígon
a l’altra banda de la via i que
suposava molèsties i un cert
perill.

L'actual pas a nivell quedarà tan-
cat al trànsit de vehicles amb
unes barreres que només s'obri-
ran per al pas dels cotxes fúne-
bres de camí al Cementeri. Els
vianants sí que podran creuar les
vies per unes voreres especials
de nova construcció.
El termini de finalització de
totes les obres per a la supres-
sió del pas a nivell de Picanya
està previst, per part de la Con-
selleria, en catorze mesos. Una
vegada acaben, s'haurà aconse-
guit una important millora per a
la mobilitat al nostre municipi.

La nova passarel·la per a 
vianants ja és una realitat
Permet l’accés directe a l’estació de metro de Paiporta
UUna obra molt significativa al
nostre municipi està quasi fina-
litzada. La nova passarel·la per a
vianants que unix la zona est del
nucli urbà amb l’estació de
metro de Paiporta està a punt
de finalitzar-se i estarà operativa
en breu. Aquest nou vial sobre
el barranc permetrà a una bona

part de la nostre població acce-
dir a les línies de FGV mit-
jançant la parada de Paiporta
que, per a aquesta zona del
poble, està més propera que la
de Picanya, cosa que feia que,
fins i tot, algunes persones
feren servir el cotxe per des-
plaçar-se fins a l’estació.

Continua així el nostre municipi
en la línia d’apostar per facilitar
el transport col·lectiu i reduir en
la mesura que siga possible la
utilització del vehicle privat en
trajectes curts. D’aquesta
manera es pretén desconges-
tionar el trànsit rodat als carrers
i millorar el medi ambient.
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PPrriimmeerreess  aacccciioonnss  ssoobbrree  eell

ffuuttuurr  bboosscc  mmeeddiitteerrrraannii

NNoouuss  ccoolloorrss  ppeerr  aall  PPoonntt

VVeellll  ii  llaa  ppaassssaarreell··llaa

JJaarrddiinneerreess  aa  llaa

ppaassssaarreell··llaa  ddeell

mmeerrccaatt

CCaarrtteellll  aannuunncciiaaddoorr  ddee  lleess  oobbrreess
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Més de 2.000 dones 
participen al Recreo-Cross
La picanyera Amparo Císcar aconseguí el 
trofeu com a participant més veterana

EEl passat 2 de març es va cele-
brar el tradicional Recreo-cross
de la Dona, organitzat per l'As-
sociació de Mestresses de Casa
Tyrius en col·laboració amb l'A-
juntament de Picanya.
Al voltant de 2.400 dones vingu-
des de tota la comarca de l'Hor-
ta van participar en aquesta pro-
va esportiva i festiva que ha
esdevingut ja una cita impres-

cindible en el calendari esportiu.
L'eixida va ser a la plaça del
País Valencià i l'arribada al
poliesportiu. Una vegada hi arri-
baren les participants, es va
celebrar una festa que va posar
fi a una nova jornada esportiva i
festiva per a les dones de la
comarca.
La guanyadora de l'edició d'en-
guany va ser Carmen Belmonte,

d'Alfafar, seguida per Paqui
Ancio, de Picanya, i Pilar Griñón,
d'Alaquàs, com a segona i terce-
ra classificada. La participant més
veterana que va finalitzar la prova
va ser la picanyera Amparo Cís-
car, de 85 anys a qui encara li
sobraren forces per a pujar dalt
del pòdium a arreplegar el trofeu.
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Fase decisiva per a la
lliga de futbolsala

LLa Lliga local de futbolsala està arribant als
moments decisius de la competició. En el grup A,
en la tretzena jornada, la diferència entre el primer
classificat, Transportes C. S., i el segon, Drink
Team, és de només d'un punt, 34 i 33, respectiva-
ment. El tercer classificat, amb 25 punts és l'equip
Construcciones Reformas Jose&Pitarch. Tanca la
classificació l'equip Salones Florida-Pimarpe, amb
huit punts. Amb 10 punts i en clara lluita per la per-
manència estan Intertronic i Why Leven.
El màxim golejador del grup A és Alberto Mínguez,
de l'equip  Construcciones Reformas Jose&Pitarch,
amb 36 gols. El segueix Rubén Villanueva, del Drink
Team, amb 24.
Pel que fa al grup B, l'equip Paemsa lidera còmo-
dament la classificació amb 37 punts. La lluita la
trobem en el segon lloc, disputat entre els equips
Coronitas Remember, amb 31 punts i Night
Team, amb 30.
Rosendo Escriva Ivars, del KBD Team, amb 37
gols, és el màxmin golejador de la categoria, seguit
per Miguel Juan Lopez, amb els 31 gols que ha
marcat per al seu equip, Coronitas Remember.

El Picanya Bàsquet
ascendeix a primera
QQuan falten quatre jornades per a finalitzar la
lliga l’equip sènior del club Picanya Bàsquet ja
ha aconseguit l’ascens de categoria i el títol de
lliga. L’equip entrenat per Jaume Cañigral i que
composen el bo i el millor de tres generacions
de jugadors picanyers ha demostrat una supe-
rioritat aclaparadora i quan falten més de 5 set-
manes per al final de lliga els seus números ja
són inabastables per als altres equips del seu
grup. 
TTaammbbéé  eellss  mmééss  jjoovveess
D’aquesta manera el bàsquet picanyer ja
compta amb el primer títol d’aquesta tempora-
da 2006-2007, un primer èxit que pot no vindre
a soles perquè els equips de base del club
apunten bones maneres i els quatre equips de
les categories alevins i cadets (tant xics com
xiques) han tancat la primera fase de la compe-
tició en primera posició dels seus grups i fan
front a partir d’ara les eliminatòries en les que
podrien reeditar l’èxit de la temporada passada
en que aconseguiren dos títols provincials i una
medalla de bronze.

Reportatge disponible a:

CCoonncceennttrraacciióó  aa  llaa  PPllaaççaa CCaammíí  ddeell  ppoolliieessppoorrttiiuu

EEqquuiipp  ssèènniioorr  mmaassccuullííCCoommppeettiicciióó  ddee  ffuuttbbooll--ssaallaa  aall  ppaavveellllóó

BBaallllss  eenn  ffiinnaalliittzzaarr  eell  rreeccoorrrreegguuttBBeerreennaarr  aall  ppoolliieessppoorrttiiuu
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El nostre municipi és el primer a tot Espanya a dis-
posar d’una webTV desenvolupada integrament

per un Ajuntament
EEl vertiginós ritme de desenvolupament de les noves tecnologies, amb
l’aparició de connexions a Internet d’alta velocitat a preu relativament
baix, ha fet que en els darrers temps comence a obrir-se pas un nou
concepte de televisió: la webTV. Front a la televisió tradicional, el televi-
sió mitjançant internet ofereix importants avantatges, la principal dels
quals és el fet que la persona usuària, des de qualsevol punt del planeta,
pot decidir a quins continguts accedir i, per damunt de tot, en quin
moment fer-ho. Front a les televisions locals tradicionals, condemnades
a audiències impossibles, per la competència dels grans canals, les
webTV ofereixen la possibilitat d’accedir a una informació molt concreta
i disponible en tot moment i a tot arreu. Qui vulga saber com és un
“Recreo-Cross” per exemple, trobarà en PicanyaTV un vídeo explicatiu
que podrà veure en qualsevol moment. No tindrà perquè esperar a
“pescar” per casualitat un xicoteta peça en algun informatiu minoritari.

MMoolltt  bboonnaa  aaccoolllliiddaa
Amb una difusió mínima (no s’ha invertit cap pressupost en publicitat)
els internautes ja han començat a visitar PicanyaTV i no sols des del nos-
tre poble, també des d’altres indrets com ara França on el reportatge
sobre l’arribada dels estudiants d’intercanvi des de Panazol va provocar
quasi 150 visites en un sol dia. En poc més de cinc setmanes de vida i
tot i trobar-se encara en fase de desenvolupament, els reportatges con-
tinguts en aquesta programació inicial de PicanyaTV ja han generat més
de 2.000 descàrregues. 

IInniicciiaattiivvaa  ppiioonneerraa
Tot i que ens troben clarament davant del futur de la televisió local, a
Espanya, sols Sagunt i Segòvia disposen de webTVs. En tots dos casos
es tracta d’una empresa externa que presta els serveis. Al nostre poble
ha estat el departament de Comunicació de l’Ajuntament el que ha
desenvolupat integrament el projecte i el que s’encarrega de totes les
fases de producció del material audiovisual (gravació, edició, sonoritza-
ció, publicació...) en una iniciativa absolutament pionera i diferent.
BBoonn  pprreesseenntt  ii  mmiilllloorr  ffuuttuurr
PicanyaTV naix amb la intenció de ficar a l’abast de qualsevol persona
interessada, en qualsevol moment, i en qualsevol punt del món, infor-
mació sobre la vida al nostre municipi en format audiovisual interactiu.
En un futur les possibilitats són cada dia majors: resums setmanals de
notícies, retransmissions en directe, recerques... La televisió del segle
XXI comença a fer els seus primers passos i a Picanya, ja n’ha fet un. 

www.ajuntament.picanya.org/picanyatv
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