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El nou jardí lineal obri el
barranc al veïnat

Cinc miradors serveixen de balcons sobre el barranc 
i dues escales permeten baixar al llit

EEl barranc de Xiva, és una zona natu-
ral de gran valor ecològic, encara
que en alguns dels seus trams es
troba en molt mal estat. Es tracta
d'un ecosistema amb un equilibri
molt fràgil i sotmés a contínues
agressions. A més a més, es tracta
d'una rambla que desemboca en
l'Albufera, cosa que fa que qualsevol
actuació sobre aquest entorn tinga
repercussió en el Parc Natural. Per
això, la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer des de fa anys està
millorant l'entorn del barranc, per tal
de recuperar-lo com a espai natural.
Dins d'aquestes actuacions s'inclou
la recent construcció del jardí lineal
al llarg de l'avinguda Sanchis Guar-
ner de Picanya.
EEssppaaii  eedduuccaattiiuu
Les obres, que han comptat amb un
pressupost superior als 600.000
euros, han consistit en la creació
d'un nou espai per a l'esplai de les
persones i que també permet recu-
perar el barranc com a zona verda.
S'ha construït un camí de vora un
quilòmetre de longitud per al trànsit
de persones, que transcorre junt al
carril bici ja existent. Aquest camí
està envoltat de vegetació. D'una
banda, s'hi han plantat arbres que
donen ombra als vianants i als usuaris

del carril bici. D’una altra, s'hi ha realit-
zat una plantació d'espècies arbusti-
ves i de plantes aromàtiques, a més a
més de plantar zones de gespa. El
conjunt de la vegetació que s'ha plan-
tat en tot el jardí és prou variat i ric
com per a dissenyar un recorregut
didàctic per a les escoles del poble.
L'objectiu és donar a conèixer la
riquesa ecològica del barranc i la seua
importància.
Tota la zona dedicada a vegetació
està dotada d'un modern sistema de
reg per degoteig i per aspersió que
està controlat per xicotets emissors
de radiofreqüències que serveixen
per a posar-lo en marxa. Açò permet
programar els regs en funció de les
hores del dia i de la humitat existent
en l'ambient, per tal d'aprofitar al
màxim els recursos. A més a més,
tot el sistema de reg està preparat
per a fer ús d'aigua depurada.
MMiirraarr  aall  bbaarrrraanncc
El camí que discorre per aquest nou
jardí comença a la part del darrere del
Mercat Municipal de Picanya i arriba
fins al final de l'avinguda Sanchis
Guarner, prop de Paiporta. La carrete-
ra es pot salvar utilitzant el carril bici
per la rotonda de l'Almàssera.
Al llarg del recorregut, aquest camí
s'obri en cinc zones, on s'han fet

esplanades que serveixen com a
zones de descans. Aquestes zones
serviran de miradors sobre el
barranc, ja que s'hi han instal·lat
baranes de fusta que permeten tin-
dre una visió panoràmica sobre el
llit. També s'hi han construït dues
escales que permeten baixar fins al
barranc amb seguretat. Això obri la
possibilitat de recuperar aquest
espai com a zona natural per a l'es-
plai. Ara mateix s'està netejant el llit
de deixalles, fem i residus. També
s'està sanejant la vegetació exis-
tent, cosa que permetrà poder gau-
dir d'aquesta zona per a passejar.
EEssppaaii  nnaattuurraall
La creació d'aquest nou jardí lineal
junt al barranc no només significa
guanyar una nova zona d'esplai.
Aquest jardí permetrà els veïns i les
veïnes de Picanya acostar-se al
barranc de manera segura i desco-
brir un espai natural, autòcton pràcti-
cament desconegut. També és una
manera que el poble torne a mirar al
barranc no com un accident geogrà-
fic que cal evitar, sinó com l'últim
espai natural “verge” de la nostra
comarca. Un espai que cal cuidar i
que a partir d'ara es podrà gaudir.

G. Serrano

LLeess  oobbrreess  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ddeell  nnoouu

jjaarrddíí  lliinneeaall  aa  llaa  vvoorraa  ddeell  bbaarrrraanncc  eessttaann

ffiinnaalliittzzaaddeess..  AAqquueessttaa  nnoovvaa  zzoonnaa

vveerrddaa  ttéé  uunnaa  lloonnggiittuudd  ddee  qquuaassii  uunn

qquuiillòòmmeettrree  ii  ddiissccoorrrree  eennttrree  ll''aavviinngguuddaa

MMaannuueell  SSaanncchhiiss  GGuuaarrnneerr  ii  eell  bbaarrrraanncc..

AAll  llllaarrgg  ddeell  ccaarrrriill  bbiiccii  jjaa  eexxiisstteenntt,,  ss''hhaa

ccoonnssttrruuïïtt  uunn  ccaammíí  ddee  tteerrrraa  eennvvoollttaatt

ddee  vveeggeettaacciióó..  TTaammbbéé  ss’’hhii  hhaann

ccoonnssttrruuïïtt  cciinncc  zzoonneess  mmééss  aammpplleess,,

aammbb  uunnaa  bbaarraannaa  qquuee  ffoorrmmaa  uunn

mmiirraaddoorr  ssoobbrree  eell  bbaarrrraanncc..  FFiinnaallmmeenntt,,

ss''hhii  hhaann  ccoonnssttrruuïïtt  dduueess  eessccaalleess  qquuee

ppeerrmmeetteenn  bbaaiixxaarr  aammbb  sseegguurreettaatt  ffiinnss

aall  lllliitt  ddeell  bbaarrrraanncc..  PPeerr  aa  ffiinnaalliittzzaarr,,  ss''hhaa

nneetteejjaatt  ttoott  eell  lllliitt  dd''eessccoommbbrraarriieess  ii  ddee

vveeggeettaacciióó,,  ii  ss’’hhii  hhaa  ddeeiixxaatt  uunnaa  zzoonnaa

nneettaa  qquuee  iinnvviittaa  aa  ppaasssseejjaarr..
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Mirant Picanya

Dansetes
EEls passats 9 i 10 de juny els
carrers de Picanya viatjaren en el
temps per mantindre viva la
secular tradició de les Dansetes
del Corpus. Els grups de danses
Realenc i Carrasca, acompanyats
per l’Escola de Danses i l’agrupa-
ció de Tabals i Dolçaines repre-
sentaren en diferents indrets del
nostre municipi les danses de
les Vetes de Sueca, els Negrets,
els Nanos, la Magrana, els Pas-
torets i, com no, la coneguda
Moma, a més del Xum-Xum, en
acabar la processó del Corpus
de diumenge.  Un més que ad-
mirable esforç el que realitzen
aquests grups pel folklore tradi-
cional dels nostres pobles i que
forma part de la nostra identitat. 
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Fiesta compartida
CCuando en la noche de los tiempos los hombres y muje-
res de las cavernas se reunían en torno al fuego para bai-
lar y cantar lo hacían de forma colectiva. La celebración,
por la propia condición humana es un acto social, una acti-
vidad que sólo tiene sentido cuando se realiza de forma
colectiva. Así lo es, también, en el caso de las Fiestas
Mayores de nuestro pueblo: las fiestas en honor de la Pre-
ciosísima Sangre que cada año celebramos el segundo
miércoles después de San Pedro. Unas fiestas, que, como
cualquier otro aspecto de la vida, deben mantener un pie
en sus orígenes y otro preparado para avanzar de acuerdo
a la evolución de la sociedad. 
LLaa  ttrraaddiicciióónn
Es indiscutible el peso de la tradición en cualquier fiesta
popular. Las raices religiosas (antes fueron paganas) están
en el origen de la festividad y marcan una parte del progra-
ma de actos. También, con el paso del tiempo, partes más
“laicas” del programa han ido alcanzando valor tracional.
Un grupo de jóvenes entusiastas del pedal propuso hace
más de 50 años organizar una carrera ciclista con motivo
de las fiestas. Hoy, la constancia y el trabajo de la Penya
Ciclista Tarazona, donde todavía podemos encontrar a los
mismos entusiastas a pie del pedal (hoy no tan jóvenes),
organiza la 50 edición del Gran Premio de la Sang de
Ciclismo y convierte a esta prueba deportiva en una autén-
tica “clásica”. Todo un ejemplo de tradición construida a
base de constancia.  
LLaa  iinnnnoovvaacciióónn
Hace ya algunos años la ausencia de “Clavarios” significó
la el cambio de modelo en la gestión de la fiestas. El
Ayuntamiento de Picanya se puso al frente de la organiza-
ción del programa y, en la misma línea que hizo nacer el
GP de la Sang de Ciclismo, decidió abrir la programación a
los diferentes colectivos que integran el tejido asociativo
de nuestro municipio y escuchar e impulsar sus propues-
tas para incorporarlas a un cada vez más extenso, y com-
partido, programa de fiestas. Nacían así iniciativas inexis-
tentes en años anteriores como por ejemplo la entrada de
moros y cristianos que ya ha superado los diez años de
vida o el Picanya Rock, una iniciativa de un grupo de jóve-
nes, que ya va por las 13 ediciones. El festival de folklore,
las competiciones deportivas de petanca, karate, taekwon-
do, balonmano, baloncesto (con un torneo que reúne a
más de 60 equipos)... son iniciativas promovidas por dife-
rentes colectivos que suman su grano de arena y que
abren las fiestas a la participación activa de un número de
personas cada vez mayor.
LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn
A día de hoy las Fiestas de Picanya han alcanzado un nivel
de participación muy importante y los actos programados
cuentan con una masiva respuesta. Las cenas en la plaza,
el cine a la fresca, las actuaciones... llenan plazas y calles. 
Parece más que improbable que se pueda organizar un
programa de fiestas tan extenso, variado y participado, sin
contar con la financiación, la organización y el apoyo que
se ofrece desde los diferentes departamentos municipa-
les. 
Existen también en nuestro municipio otro tipo de organi-
zación de fiestas y grupos determinados (Clavaris de Sant
de la Pedra, Clavariesses de la Mare de Déu de Montse-
rrat...) que con el apoyo del Ayuntamiento, realizan un
esfuerzo muy importante por sacar adelante su programa
de fiestas. Pero en el caso de las Fiestas Mayores, las que
deben aglutinar a todo el pueblo, parece claro que sólo
garantizando una màxima pluralidad a la hora de decidir los
actos que se deben programar, se conseguirán unas fies-
tas abiertas y participadas, unas fiestas para todos y
todas.

CCoobbeerrttaa  ddeell  lllliibbrree  Ciclisme en la sang. Una

història del ciclisme a Picanya

Ciclisme 
en la sang
Alfred Ramos ha recollit en 
aquest volum la història del 
ciclisme al nostre poble
EEl dimecres de la Festa, el Centre Cul-
tural acull la presentació del llibre Ciclis-
me en la sang. Una història del ciclisme
a Picanya, volum número 12 de la
col·lecció Pont Vell. El polifacètic Alfred
Ramos (escriptor, mestre i fins i tot crí-
tic de cinema) ha desenvolupat un
exhaustiu treball en el qual, durant tres
anys, ha recollit tot un seguit de dades,
d’imatges, de retalls de premsa, d’en-
trevistes... que permeten seguir l’evolu-
ció del ciclisme al nostre poble des de
la primera bicicleta que hi arribà allà pel
1911 conduïda per Pasqual de Mas fins
als darrers esdeveniments d’aquest
2007, protagonitzats pels membres del
Club Ciclista, tot i dedicant una especial
atenció al naiximent i l’evolució d’una
de de les entitats socials més antigues
del nostre municipi: la penya ciclista
Tarazona. Una crònica d’esforç i de tre-
ball, d’èxits i de decepcions, a càrrec
de persones com Vicent Martí Galán,
Francisco Martí el Nene, Francisco Ruiz
Roget o més recentment Toni Ruiz o
Ricardo Navarro, esportistes abnegats
que situaren el ciclisme picanyer al
màxim nivell nacional i, fins i tot, inter-
nacional. 
A més, Ramos sap anar més enllà de
la recollida de dades (acuradíssima) i

Reportatge disponible a:

retratar des d’aquesta visió “a pedal” l’evolució social del
nostre municipi amb contínues referències al moment
històric i l’entorn social, i també a la situació del ciclisme
en l’àmbit nacional i internacional.
Enguany la PC Tarazona celebra la 50a edició del Gran
Premi de la Sang, un motiu excel·lent per a redescobrir la
història d’aquest picanyers i picanyeres que un dia van
pujar dalt d’una bici i, a colp de pedal, van entrar en la
història del nostre poble.
Exemplars de Ciclisme en la sang. Una història del ciclis-
me a Picanya poden recollir-se de manera gratuïta a 
l’Ajuntament a partir de l’11 de juliol.
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EEl deporte femenino continúa
siendo una asignatura pen-
diente en nuestra sociedad.
Las niñas hacen deporte en el
colegio, en las escuelas depor-
tivas, en la misma proporción
que los niños, sin embargo,
llegada la adolescia, i sobreto-
do, en la edad adulta, son muy
pocas las que continúan en la
práctica deportiva. Otro cam-
po, en el que la igualdad real
entre hombres y mujeres está
todavía por llegar y basta con
observar la diferencia entre
hombres y mujeres inscritos
en una prueba como una
“Quarta i Mitja Marató” para
comprobar la enorme diferen-
cia existente.
Si además, al hecho de ser
mujer (y joven), sumamos la
decisión de practicar una disci-
plina tan exigente como el
medio-fondo atlético, no que-
da más remedio que admirar-
se ante un ejemplo com el de
Josefina Cañamares.
DDeessddee  llaass  EEssccuueellaass  MMuunniicciippaalleess
Nacida en el año 1986, esta
estudiante de magisterio “Sí,
creo que un poco de influencia
por parte de mi madre sí hay”
llama la atención por la natura-
lidad con la que habla de su
trayectoria deportiva “A mí me
gusta correr por aquí, de
momento no me han interesa-
do los centros de alto rendi-
miento ni cosas así”. Y oportu-
nidades no le han faltado por-
que Josefina lleva despuntan-
do desde que empezó en las
Escuelas Municipales de
Picanya con 9 años “Empecé
con Toni y José Luís y estube
compitiendo  en campeonatos
provinciales y autonómicos
hasta la categoría infantil en la
distancia de 500 ml”. Finaliza-
do el periodo escolar, ese
momento en el que, lamenta-

blemente, suele acabar la
práctica deportiva en las muje-
res, Josefina decidió que ella
quería seguir, y con el apoyo
decidido de su familia se enca-
minó hacia las pista de atletis-
mo del cauce del Turia en
Valencia “Allí empecé a entre-
nar con Javier Gámez, entre-
nador nacional” y llegaron las
competiciones realmente
serias “De mi primer campeo-
nato de España no tengo muy
buen recuerdo, tenía 15 años,
competía en cadete y me caí”.
Pero está claro que Josefina
no abandona fácilmente “El
año pasado me lesioné, tuvie-
ron que operarme la rodilla, y
estube un año parada. La reha-
bilitación fue durísima pero yo
tenía claro que quería seguir
corriendo”. 
EEll  pprreemmiioo  aa  llaa  ccoonnssttaanncciiaa
Antes de la lesión ya había
conseguido resultados muy
destacables como una cuarta
posición en el Campeonato de
España Júnior en pista cubier-
ta y una sexta plaza en la mis-
ca categoría al aire libre. Des-
pués de un periodo tan largo
de inactividad las dudas eran
inevitables pero su regreso a
la competición de la mano de
sus nuevos entrenadores Car-
los Grima y Antonio Montoya
ha sido espectacular. “En esta
temporada 2006-2007 he sido
subcampeona autonómica de
800 ml, 5a en el Campeonato
Universitario en categoría
absoluta y, sobre todo, 3a cla-
sificada en el Campeonato de
España Promesa en 800 ml en
Oviedo con una mejor marca
personal de 2’16’’16’’’ en pista
cubierta” que no es su mejor
registro “En el pasado Open
de Catalunya del 2 de junio
conseguí una marca de
2’13’’72’’’ al aire libre”.

YY  aaúúnn  qquueeddaa  tteemmppoorraaddaa......
“Ahora corro con el CEAT Caja-
Canarias, me llamaron, y se por-
tan muy bien conmigo. Su apoyo
me permite acudir a mítins y
competir casi cada fin de
semana”. Un peaje de la condi-
ción de deportista de élite “en
verano compito casa cada fin de
semana. Salgo el viernes de casa
y no vuelvo hasta el domingo”.
Catalunya, País Vasco, Galicia...
“es divertido, conoces lugares y
gente estupenda”. Entrenar a dia-
rio es la parte más dura “Entreno
todos los días, a veces en sesio-
nes de mañana y tarde. Normal-
mente en las pistas del cauce del
río en Valencia, si no tengo tiem-
po, corro por Picanya o me ejerci-
to en la Piscina Cubierta”. Y es
que los campeonatos de España
están a la vuelta de la esquina “El
mes de julio participaré en el
campeonato de España de cate-
goría promesa en Ciudad Real y
el 5 de agosto en San Sebastián
compito en categoría absoluta”.
A partir de como sean los resulta-
dos en esta competición pueden
llegar mayores retos: llamada de
la selección, mítins a nivel euro-
peo... Josefina lo toma con calma
“Ya veremos, lo principal es com-
pletar mis estudios, el atletismo
me encanta pero lo primero es lo
primero” y es que parece que
Josefina sólo levanta los pies del
suelo para recorrer como un rayo
esos 800 metros que supera en
poco más de 2 minutos, el resto
del tiempo, sus pies permanecen
firmes en el suelo y sabe que el
atletismo, lejos de la fascinación
que otros deportes ejercen en
nuestra sociedad, “Esto no es
futbol. No puedes dedicar tu vida
sólo al atletismo”, es un deporte
muy duro y exigente donde la
diferencia entre el éxito y el fraca-
so la marcan apenas unas déci-
mas de segundo.
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”A mí, lo que realmente
me gusta, es correr”

Con poco más de 20 años, 
Josefina Cañamares, forma parte de la 
élite del atletismo femenino en España

JJoosseeffiinnaa  CCaaññaammaarreess,,  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  eenn  eell  ppóóddiiuumm  ddeell  ccaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  PPrroommeessaa  ddee  880000  mmll
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Entendre de vins
EEls hostalers i les hostaleres de Picanya han tingut l’oportunitat de
descobrir el món del tast de vins a través d’un curs d’Enologia que
ha promogut l’Agència de Desenvolupament Local dins el programa
de Formació Contínua 2007.
L’alumnat ha pogut millorar els coneixements al voltant de les carac-
terístiques enològiques de tot tipus de vins: rojos, blancs, espumo-
sos, dolços... i de participar en múltiples degustacions (fins i tot
degustacions a cegues), per tal d’afinar-me en l’apreciació olfactivo-
gustativa.
El curs, que s’ha desenvolupat al CDL Alqueria de Moret dos dies
per setmana entre març i maig, ha permés, sens dubte, millorar la
qualificació dels professionals de l’hostaleria del nostre municipi i,
per tant, l’oferta de servei que presten a la seua clientela.

Cursos on-line per al carnet
de manipulació d’aliments

LL'Ajuntament de Picanya en col·laboració amb l'empresa RISK ZERO,
SL, autoritzada per la Generalitat Valenciana, faciliten que totes les per-
sones interessades a obtindre el certificat de Manipulació d'Aliments
puguen obtindre'l on-line al Centre de Desenvolupament Local Alqueria
de Moret.
Es pot obtenir el carnet en les següents modalitats:
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Comerç minorista
Menjars preparats
Indústries transformadores
Forn i despatx de pa
Dolços i pastissos
Pots formar-te a casa, des del teu ordinador amb connexió a internet, o
a l'aulari de l’Alqueria de Moret. Les persones que passen satisfactòria-
ment el qüestionari obtenen la Certificació immediatament.
Per a més informació podeu telefonar a l’ADL 961295400 o entrar en la
web: www.ajuntament.picanya.org/alqueriademoret.

Peix i derivats
Restauració-Hostaleria-Menjadors Col·lectius
Sector càrnic
Sector hortofrutícola
Sector lacti

Visita al parc agrari 
del Baix Llobregat

EEl passat dissabte  2 de juny diferents representants del Fòrum 21
Picanya van visitar el Parc Agrari del Baix Llobregat.
El parc agrari és  una àrea de tradicional  riquesa agrícola  que ocupa les
fèrtils terres de  la vall baixa i el delta del riu Llobregat,  un patrimoni
cultural, econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell mig de la
zona  més poblada de Catalunya.
Després de moltes reflexions, les autoritats locals  i el sector agrari, van
decidir  no sense dificultats, de reservar esta àrea per a l’activitat agrí-
cola, i  crear un Consorci per a la seua gestió en 1998. Amb aquesta
figura gestora i els Plans Especials i de Desenvolupament -2002 i 2004-
les terres del Baix Llobregat s’han convertit en un patrimoni agrícola
amb futur. El consorci preserva i promociona els usos agrícoles i l’en-
torn, com una  inversió de futur que contribueix a la millora de la quali-
tat de vida de tots els ciutadans.
El consorci, on ara estan tots els ajuntaments, la Diputació, la Generali-
tat i  les organitzacions agràries representades, presta als llauradors
diversos serveis molt interessants  per a l’activitat agrícola: vigilància
de camins i camps contra els robatoris, vigilància i control de plagues
pròpies del delta, control d’accés i manteniment dels camins rurals,
assessorament i suport econòmic a la millora i la modernització de les
explotacions agrícoles, etc.
A la Finca de Can Comas, centre d’informació i interpretació del Parc,
s’hi va poder apreciar la importància de preservar un espai lliure  de
transformacions urbanes en un entorn metropolità saturat i també l’es-
pecial ús que fan de l’aigua, utilitzada, reutilitzada i tornada a utilitzar,
abans d’enviar-la al mar, a més de l’esforç de recuperació de les dife-
rents espècies de fruiters que tradicionalment s’han conreat a la zona,
de manera que s’hi ha conformat un arboretum, banc de germoplasma
que acuradament  es cultiva a les rodalies del mas.
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Última, 
nou certamen de
creació artística

EEl passat 15 de juny es va
tancar el termini per a la pre-
sentació de projectes al cer-
tamen de creació artística
ULTIMA, convocat per les
regidories de joventut  dels
ajuntaments d'Albal, Aldaia,
Mislata, Picanya, Picassent,
Quart de Poblet i Torrent.
ULTIMA pretén oferir una
oportunitat als artistes que
utilitzen les noves tecnolo-
gies i els nous formats plàs-
tics i visuals per tal de refle-
xionar sobre els problemes
de l'actual societat globalit-
zada.
Els set artistes seleccionats
rebran cadascun la quanitat
de 1.200 euros per tal de
muntar l’exposició. Les set
mostres s'exposaran a les
localitats organitzadores. A
més a més, s'editarà un
catàleg conjunt amb els tre-
balls dels set artistes.
Les exposicions es realitza-
ran durant els mesos d'octu-
bre i novembre de 2007.

Festival fi de curs de
l’Escola de Danses i
del grup Carrasca

EEl passat 15 de juny, al Cen-
tre Cultural de Picanya es va
celebrar el festival fi de curs
del grup de danses Carrasca
i de l'Escola de Danses de
Picanya. Durant la gala, els
alumnes de l'escola mostra-
ren el millor del seu reperto-
ri. A més a més, el grup
Carrasca va atorgar el seu
primer Premi Carrasca. En-
guany ha servit per a distin-
gir el dolçainer Vicent
Muñoz i Viñes, estret col·la-
borador del grup Carrasca
des de la seua formació.

Dos grups picanyers
seleccionats per al
Circuit Música Jove 

EEl passat 31 de maig, el jurat
del Circuit Música Jove 2007
va donar a conèixer la selec-
ció dels grups que formaran
el cartell del circuit d'en-
guany. Entre els set seleccio-
nats, hi ha dos grups de
Picanya, 20 minutes later i
Lucita la vela. Aquests dos
grups estaran acompanyats
per Skakis, Sango, Chill out
Brazil, Code name, The sexy
circus i Jaleo.
Tots aquests grups comen-
çaran ara una ronda de con-
certs pels pobles partici-
pants en el Circuit.
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EEl 30 de juny arranquen dues set-
manes de festa per als veïns i les
veïnes de Picanya. Comencen les
festes de La Sang, les festes
grans del poble. Eixe dia s'inaugu-
ra la Fira medieval del oficis, una
autèntic mercat medieval que
estarà a la plaça Major i a l'Haima
instal·lada a la Plaça del País
Valencià. En aquest xicotet tros de
l'Edat Mitjana, podrem veure
demostracions d'oficis artesanals i
gaudir d'animació de carrer. La fira
obrirà els caps de setmana de fes-
ta fins a ben entrada la nit. També
el dia 30, el Gran Fele presenta la

seua exposició
“El Circ”

on,

amb
materials

audiovisuals,
fotografies i elements autèntics
utilitzats en les representacions,
farà un repàs a la història d'aquest
art. També el dia 30 se celebra el
Festival de Bandes de Música. Al
col·legi Baladre actuaran la Unió
Musical de Picanya, la Unió Musi-
cal de Catarroja i, a més a més el
cor de la Unió Musical de Picanya.
El 4 de juliol, Cinema a la Fresca.
Al Parc d'Europa es projectarà Spi-
derman 3, l'última aventura de

l'home aranya, on haurà
d'enfrontar-se al seu

pitjor enemic: el
seu costat fosc.

I a l’endemà,
continua el
cinema, l'ac-
ció i l'aventu-
ra amb la
projecció de

Piratas del
Caribe 3. En

aquesta nova
pel·lícula, el capità

Jack Sparrow haurà de
fugir, amb l'ajuda dels seus amics
Will i Elizabeth, del vaixell fantas-
ma on està atrapat. Però, eixa

mateixa vesprada, abans d'anar a
veure les últimes aventures del
pirata més boig i divertit del cine-
ma, els xiquets i xiquetes
de Picanya tenen una
cita a la plaça del
País Valencià.
Allí podran gau-
dir dels tallers
de globofle-
xia, maquillat-
ge, perruque-
ria, papiroflè-
xia... i de molts
jocs per passar
una vesprada ben
divertida. I mentres-
tant, els pares poden anar
penjant les banderes de la creu i
de la mitja lluna als balcons del
recorregut dels Moros i Cristians,
ja que al dia següent, el 6 de juliol,
es realitzarà l'entrada falsa. Men-
tre les filades es preparen per a
prendre els carrers, la plaça del
País Valencià estarà plena de gent
sopant, ja que eixa nit es faran
olletes per a tot el poble. Com
sempre, hi haurà cervesa, cacaus,
tramussos... i música. L'orquestra
Terra amenitzarà el sopar i, una
vegada 

acabe
l'entrada falsa, tothom a ballar.
El dia 7 de juliol se celebrarà l'on-
zena edició de la gran entrada de
Moros i Cristians. Les tropes dels
dos bàndols recorreran els carrers
de Picanya i, una vegada finalitze
la desfilada, hi haurà música
ambiental per als que encara tin-
guen ganes de gaudir del carrer.
El diumenge 8 de juliol, també a la
plaça, se celebrarà el Festival de
Folklore, on actuaran tots els
grups de folklore locals: la Ronda-
lla Faitanar, l'Agrupació de Tabals i
Dolçaines de Picanya, l'Escola

Municipal de Danses de Picanya,
el grup de Danses Carrasca i el
grup de Danses Realenc. A més

a més, enguany actuarà un
nombrós grup de fol-

klore vingut de Ro-
mania. Es tracta

del grup Maria
Tanase, arribat
des de Craiova.
Aquest grup ac-
tuarà convidat
pel grup Rea-

lenc, que tornarà
la visita a Romania

en les primeres set-
manes d'agost.

El dilluns es realitzarà la
“coetà”, a la zona acotada
i protegida de la plaça
del País Valencià.
Eixe mateix dia, se
celebra un altre
acte tradicional i
molt arrelat al
poble, la “passà“
del quadret.
El 10 de juliol, un
dels grups més
premiats del passat
any actuarà a Picanya.
Es tracta de Nena Dacon-
te, grup de pop que ha aconse-
guit convertir-se només amb un
disc en una de les grans prome-
ses de la música al nostre país.
Una vegada finalitze el concert,
la plaça Major es convertirà en

una

terrassa
d'estiu, on poder prendre una
copa i gaudir de la música i l'es-
pectacle audiovisual que oferiran
un grup de DJ i visual jockeys.
Al dia següent, al Centre Cultural
es realitzarà una recepció a tots
els grups i associacions que hi par-
ticipen a les festes. Durant aquest 

acte es
realitzarà la presentació del lli-
bre Ciclisme en la Sang, una
història del ciclisme a Picanya,

d'Alfred Ramos. Aquest lli-
bre serveix, entre

altres molts as-
pectes, per a

recuperar la
història del
Gran Premi
Ciclista de
la Preciosís-
sima Sang,

que enguany
celebra el 50

aniversari. Ja
de vesprada, la

música i el bon
humor prendran els carrers en
la Mostra de Teatre i Música de
Cercavila, una proposta que es
realitza enguany per primera
vegada a les festes. Un drac
xinés, gegants i dolçainers, una
caravana gitana amb música
tradicional, malabaristes, equili-
bristes sobre monocicles o
ballarins de samba, seran
alguns dels personatges que
ompliran els carrers de Picanya
eixa vesprada.
El dijous 12 de juliol, a la plaça
del País Valencià, el cantautor
Paco Muños presenta el seu
nou disc, La meua terra. Muñoz
estarà acompanyat pels músics
amb els qué ha gravat aquest
disc i, a més a més d'interpre-
tar les seues darreres composi-
cions, farà un repàs als seus 30
anys de trajectòria musical.
Finalment, divendres al parc
d'Europa, se celebrarà la tretze-
na edició del Picanya Rock,
amb l'actuació dels grups Nue-
va Vulcano i Love of Lesbian.

G. Serrano

La música, el ball i la festa ompliran
els dies i les nits del mes de juliol
L’arribada de l’estiu porta la festa als carrers de Picanya



EL PSPV-PSOE aconsegueix la
majoria en les eleccions locals 
El PP guanya les eleccions autonòmiques

EL
EC

CI
O

N
S 

20
07

EEl passat 27 de març picanyers
i picanyeres van acudir als
col·legis electorals per a decidir
tant el govern local com l’au-
tonòmic. La primera dada que
destacar és el fet que, una
vegada més, el nostre poble va
donar una lliçó de maduresa
democràtica. Al fet de la nor-
malitat absoluta, hi cal afegir
l’índex de participació que va
estar per damunt del 70%
cosa que supera amb claredat
la mitjana nacional i ens parla
d’un alt nivell de compromís i
de responsabilitat de la nostra
ciutadania davant els proces-
sos electorals.

EElleecccciioonnss  llooccaallss
L’escrutini final de les eleccions
locals suposà novament, un ampli
suport a la gestió de l’actual equip
municipal, encapçalat per Josep
Almenar, i més del 48% dels vots
van ser per a la candidatura pre-
sentada pel PSPV-PSOE, cosa
que determina que aquesta for-
mació disposarà de 9 dels 17 regi-
dors i regidores que compondran
el nou ple municipal.
Set d’aquests regidors i regidores
seran per al Partit Popular que,
amb una llista liderada per Miguel
Planells i amb un 37’90% dels
vots, augmenta presència al saló
de sessions.

Finalment, Esquerra Unida, amb
un 6’52% dels vots aconsegueix
un acta de regidora per a la seua
cap de llista Jovita Pérez.
Les altres tres opcions polítiques
que aspiraven a tindre representa-
ció no van aconseguir el mínim de
vots necessaris.
EElleecccciioonnss  aauuttoonnòòmmiiqquueess
Diferents foren el resultat en les
eleccions autonòmiques, a les
que el Partit Popular va obtindre
un 48’87% dels vots per a la llista
encapçalada per l’actual president
de la Generalitat Francisco Camps
mentre que el PSPV-PSOE de
Joan Ignasi Pla se situà en un
35’56% dels vots.
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EElleecccciioonnss  LLooccaallss  

Resultats per meses electorals 
1-A 1-B 2-A 2-B 3 4 5-A 5-B 5-C 6-A 6-B 6-C 7 TOTALS %

PSPV-PSOE 161 201 164 198 181 188 253 191 201 160 197 176 478 2.749 48’44 
PP 194 251 104 190 180 242 143 108 126 105 118 135 255 2.151 37’90 

EUPV-VERDS 20 22 29 25 25 22 46 40 24 15 27 22 53 370 6’52 
ER 11 14 8 7 13 12 33 13 19 8 8 12 15 173 3’05 

BLOC 5 14 6 10 12 18 7 4 6 9 8 5 8 112 1’97
CV 1 2 3 3 3 1 0 1 0 3 0 2 6 25 0’44 

blanc 1 2 2 4 2 9 6 5 3 4 3 6 8 55 0’97 
nuls 0 5 3 2 4 4 6 2 3 0 1 3 7 40 0’70 

Electors: 564 655 503 664 657 678 707 519 496 425 516 511 1109 8.004 
Votants: 393 511 319 439 420 496 494 364 382 304 362 361 830 5.675 

% participació: 70’90 

EElleecccciioonnss  AAuuttoonnòòmmiiqquueess

Resultats per meses electorals 
1-A 1-B 2-A 2-B 3 4 5-A 5-B 5-C 6-A 6-B 6-C 7 TOTALS % 

PP 214 311 141 221 208 289 196 150 170 135 173 164 386 2.758 48’87
PSPV-PSOE 126 133 122 155 149 125 201 148 142 116 146 146 298 2.007 35’56 
EUPV-BLOC 32 42 38 45 39 50 72 51 50 34 29 30 99 611 10’83 

ER 3 1 1 2 3 4 0 3 7 2 3 3 10 42 0’74 
CV 5 4 2 1 2 3 0 2 2 1 1 4 2 29 0’51 

altres 3 5 2 5 7 6 12 6 8 4 5 6 9 78 1’38 
blanc 4 6 6 5 5 10 5 3 1 9 3 4 20 81 1’44 
nuls 1 9 2 0 6 4 5 1 1 0 2 2 5 38 0’67 

Electors: 564 655 499 664 657 678 707 519 496 425 516 511 1105 7.996 
Votants: 388 511 314 434 419 491 491 364 381 301 362 359 829 5.644 

% participació: 70’59

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓ  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL..  LLEEGGIISSLLAATTUURRAA  22000077--22001111

PPSSPPVV--PPSSOOEE::  99  rreeggiiddoorrss//eess
PPPP::   77  rreeggiiddoorrss//eess

EEUUPPVV--VVEERRDDSS::  11  rreeggiiddoorraa

PPaappeerreetteess  aallss  ccooll··lleeggiiss  eelleeccttoorraallss

CCoorrppoorraacciióó  22000077--22001111

Rastro Solidari 22000077

Nova corporació
EEl passat dissabte 16 de juny el saló de sessions de l’Ajuntament
va acollir la presa de possessió de la nova corporació eixida de les
eleccions del 27 de maig. Per primera vegada, i com a resultat de
l’augment de població, el ple de l’Ajuntament ha crescut fins als
17 regidors/regidores. A l’acte de presa de possessió van prome-
tre el càrrec, per part del PSPV-PSOE, els regidors i regidores:
Josep Almenar i Navarro, M Carmen Amoraga Toledo, Daniel
Almenar Cubells, Rosario González Fernández, José Carlos Marzo
Gadea, Francesca Ferrer Real, Pedro Santolaria López, M Luisa Gil
Salvador i José Alberto Sanchis Cuesta. Per part del Partit Popular
hi van prendre possessió: José Miguel Planells Cubells, Delfina
Baixauli Ruiz, Patricio Monreal Vilanova, M Rosa Martínez Císcar,
Santiago Cámara Reche, M Josefina Sebastián Tordera i Ismael
Martínez Garcés. Finalment, Jovita Pérez Adrián va prometre’n el
càrrec en representació d’Esquerra Unida.
EElleecccciióó  dd’’AAllccaallddee
Una vegada conformat el ple es va procedir a l’elecció d’Alcalde.
Josep Almenar, cap de llista del PSPV-PSOE, fou elegit nou Alcal-
de amb 10 vots. José Miguel Planells aconseguí 7 vots. Els discur-
sos de tots dos tancaren aquest primer acte
de la nova legislatura que tot just ara
comença.

Rastro Solidari ‘07
La 13a edició aconsegueix una recaptació

superior als 15.000 euros
UUn any més, la plaça Major fou punt de reunió per a tot el poble de
Picanya. El diumenge 3 de juny diferents entitats i col·lectius del nos-
tre municipi van muntar tot un seguit de paradetes on trobar de quasi
tot: joguines, menjars, artesania, manualitats, plantes... Tot amb un
mateix objectiu: aconseguir recursos per a dos programas de solidari-
tat al continent africà per a col·lectius en situacions especialment
delicades. Els fons recaptats es destinaran per una part a donar
suport a un programa d’atenció a xiquets i xiquetes malalts de SIDA
o seropositius a la regió de Nekemte a Etiòpia i, per un altra, al fun-
cionament d’una escola professional per a dones a Guinea Ecuatorial.
Una vegada més la resposta de públic fou excel·lent i foren moltíssi-
mes les persones que s’acostaren fins al Rastro per a col·laborar
amb l’adquisció de productes. Nomenar ací també la col·laboració
rebuda des de diferents empreses i comerços del nostre municipi
que no van dubtar en aportar productes d’allò més diversos per a
les paradetes d’aquest mercat solidari.
FFoollkklloorree  aaffrriiccàà
L’actuació del grup de percussió i danses tradicioonals africanes
“Àfrica d’Ivori” va aportar el contrapunt cultural a aquest Rastro
Solidari.

Reportatge disponible a:

Reportatge disponible a:
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Premis Sambori de narrativa
LL’alumnat de 5 anys de la classe de PIL, a més dels alumnes del tercer
cicle Carlos Ruiz (6é B) com a escriptor i Ruben García (6é A) com a il·lus-
trador, enguany han sigut guardonats amb el premi SAMBORI de narrati-
va de L’Horta Sud, en un acte que va tindre lloc a Beniparrell el divendres
27 d’abril de 2007. Van ser els guanyadors entre els més de 300 treballs
presentats i ara passen a la següent fase on participen tots els alumnes
guardonats de la resta de Comarques valencianes.  SORT I ÀNIM!

El cor del CP Baladre intepretà 
“Rebel·lió a la cuina”

EEl cor Mil·lènium del CP Baladre de Picanya porta ja sis anys de trajectò-
ria i enguany, en el seu concert de primavera, ha abordat una nova expe-
riència, la de fer una cantata, la qual combina la narració amb la música.
Aquesta cantata tracta d´una rebel·lió molt particular: la dels atifells de
cuina que ja estan farts de cuinar per a uns xiquets que no mengen res.
L'obra  està pensada per a ser narrada per actors i està escrita amb un
llenguatge ple de sentit de l'humor però alhora amb un argument molt
entenedor per a totes les edats. L'orquestra de cuina va estar a càrrec
dels coralistes mateix acompanyats d’un pianista professional. Amb
aquesta experiència el cor  ha superat un nou repte cantant i tocant en
directe, a més de cantar a dues veus. Tot un èxit!

Som pintors i pintores!
LLes xiquetes i els xiquets d’infantil del col·legi Ausiàs March, durant
el tercer trimestre, s’han tansformat en grans pintors. Al llarg de
tres mesos, han treballat artistes tan famosos com ara el francés
George Braque en tres anys, l’holandés Vincent Van Gogh en 4 anys
i l’espanyol Pablo Picasso en 5 anys. 
A més de pintar esplèndids quadres utilitzant diferents técniques
artístiques (collage, clarió, paper d’escata, aquarel·les...), els xiquets
i xiquetes han portat a terme, amb ajuda de les famílies, una investi-
gació sobre els diferents autors: on van nàixer, quan van morir,
quins quadres van pintar, a quin moviment artístic pertanyien...
A més a més, per conèixer les obres dels diferents pintors, tots els
alumnes i les mestres han acudit a diferents museus (museu de
Braque, museu de Van Gogh i museu Picasso), que s’han realitzat a
la sala multiusos del pavelló d’infantil, mitjançant un projector. 
Per culminar aquest projecte, el 28 de Maig es va muntar un museu
on es van exposar, per a tot aquell que va vindre (que no van ser
pocs), les magnífiques obres d’art que habia elaborat l’alumnat amb
molta creativitat i il·lusió.  

Carlos Justo Gutiérrez
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Andate a tomar mate,
yo me voy a morfar.

Cuidate los mangos
gaurdate tu guita
y
ponte a cantar
tangos y demás.

Es obvio que son,
cosas de acá.

Quedan relindas
a estas minas y tipos,
que boludean sin parar.

¿Soy Chabona? ¿o Xarona?
¡qué más da!
Bailo tangos, milongas,
zambas y chacareras.

Subo en colectivos, remises, 
y a pata quebrá,
voy de acá para allá,
renga.

No laburo,
compro remeras,
facturas y medias lunas,
tomo cafés en confiterías.

Entro en boliches,
y me dicen: ¿tomás?
Tomo y doy.

Aprendo dichos como:
“chacarita,
cucharita,
cucaracha”.

Y “Pamela chú”,
que repetido varias veces
es ideal.

¡Ja! Y creíais petisos míos,
que no aprendería.

Hoy todos los vocablos,
son historia mía ya.  

Xaro Garcés

Coge un puñado de flores marchitas
coge tres pájaros sin alas
coge una melodía olvidada
coge un libro de poemas tristes
coge un sueño indigesto
coge unas maletas vacías
coge nueve sombras muertas
coge una ventana cerrada
coge un cadáver despedazado
coge el dinero ajeno
coge el viento invernal
y la nieve del invierno.

Conserveu-me boja per sempre,
no desfeu l’encant d’aquest somiar desperta
en un món adormit,
i quan caiga la nit, recordeu
que sola he viscut i sola he dormit;
orgullosa de creure en la bellesa,

que dol quan tropessa amb murs de 
silenci d’uns gavilans sense escrúpols
i despertaré a l’alba mentre m’evapore
cap a l’espai infinit...
RECORDEU-HO, NO ESTIC.

Aurèlia Lerma Serrador

11rr  PPrreemmii Desengaño de un poeta adolescente

33rr  PPrreemmii Mis vocablos queridos, nunca os olvidaré

22nn  PPrreemmii

Colors i lletres per a la 
16a Setmana Cultural d’EPA

LLa principal novetat d’enguany
dels actes de la XVI Setmana
Cultural de CEPA Picanya ha
estat la celebració del 1r Con-
curs de Pintura Ràpida a l’Aire
Lliure “Vila de Picanya”, celebrat
el divendres 1 de juny.
Durant tot el dia els i les artistes
que s’hi van inscriure, van estar
realitzant les seues obres en
diferents indrets del poble. A les
18.00h tothom ja havia lliurat els
seus quadres i s’hi va reunir el
jurat, que estava integrat per 
Mª José Planells Martínez –Lli-
cenciada en Belles Arts i pintora-
, Maria Béjar Segura –Llicencia-
da en Història de l’Art i restaura-
dora-, Francesc García Ruiz
–mestre de pintura al CEPA- i
Carmela Cebrián Girbés –mem-
bre de l’Assocació d’Alumnes
del CEPA-.

Finalment s’hi van presentar set
obres de molt bon nivell. El lliu-
rament dels premis tingué lloc al
pati de la Casa de la Cultura a les
19.00h i els artistes premiats
foren Mª Pilar Poveda, guanya-
dora i Francisco Oficial Martínez
que obtingué el segon premi.
IIII  pprreemmii  ddee  ppooeessiiaa  
““CCaammíí  ddee  llaa  NNòòrriiaa””
EEn aquesta segona edició el
nombre de participants ha estat
de 20, un nombre notablement
més elevat que en la passada
edició, que en foren 5. Cal des-
tacar la qualitat i la quantitat
dels poemes presentats –la
majoria hi ha participat almenys
amb tres obres-, cosa que ha
fet més difícil la tasca del jurat,
integrat per Marc Granell –poe-
ta-, Alfred Ramos –mestre i
escriptor-, Carme Salt –secretà-

ria de l’Associació d’Alumnes
del CEPA-, Sònia Gómez –res-
ponsable de la Biblioteca Muni-
cipal- i Empar Martínez –mestra
del CEPA-.
Els temes predominants han
estat l’amor, la mort, el record,
la rebel·lió juvenil, és a dir,
temes constants al llarg de tota
la tradició poètica.
L’acte de lliurament del premi
tingué lloc el dimecres 30 de
maig i els pomes premiats
foren els següents:
• 1r Premi al poema Desenga-

ño de un poeta adolescente,
d’Adrián García Planells.

• 2n Premi al poema Conser-
veu-me boja per sempre,
d’Aurèlia Lerma Serrador.

• 3r Premi al poema Mis voca-
blos queridos: nunca os olvi-
daré, de Xaro Garcés i Pérez.

AAccttee  ddee  lllliiuurraammeenntt  ddeellss  pprreemmiiss  ddee  ppooeessiiaaCCoonnccuurrss  ddee  ppiinnttuurraa  rrààppiiddaa

RRuubbéénn  GGaarrccííaa  ii  CCaarrllooss  RRuuiizz

EEll  ccoorr  MMiill··llèènniiuumm  eenn  pplleennaa  aaccttuuaacciióó

IInnaauugguurraacciióó  ddee  ll’’eexxppoossiicciióó

Visites, cinema, xerrades, teatre... 
han completat un ampli ventall d’activitats

Coge un pincel sin pintura
coge todos los números negativos
coge un trozo de madera podrida
coge los gritos de un necio
coge una mirada amenazadora
coge un saco de maldad
coge un arma disparada
coge al cáncer y a la malaria
coge a una novia despechada
coge seis litros de sangre 
coge un alma desgajada
por todo lo anterior.

Coge todo eso
para poder sentir
el mundo en el que vives.

O, mejor aún,
no cojas nada
y escapa.

Adrián García Planells



DE CASA EN CASA NúM. 88 - JUNY/JULIOL ‘07 7

Tanques de fusta per als jardins
LL'Ajuntament està col·locant tanques de fusta en alguns parc i jar-
dins de la localitat. Es tracta de protegir aquelles zones verdes que
per la seua ubicació o per les varietats plantades, necessiten una
major protecció. Aquestes tanques són de fusta, per tal que s'inte-
gren plenament amb les zones que han de protegir. La fusta de les
tanques ha estat tractada perquè puga resistir millor les condicions
atmosfèriques.

Millores a l’escenari 
de la plaça del País Valencià

LL'escenari de la plaça del País Valencià de Picanya ha estat reformat
recentment. Les obres han consistit en l’eliminació de tota la vora de
la plataforma. Tota la superfície de l'escenari ha estat impermeabilit-
zada amb tela asfàltica, per tal d'evitar filtracions a la Sala d'Exposi-
cions, que es troba just davall. També s'ha picat tota la paret que
suporta la plataforma de l'escenari i s'ha lluït i pintat de nou. Pròxi-
mament s'instal·larà una tanca d'un metre d'alçada a la part superior
de l'escenari per evitar-hi caigudes. També es col·locarà una tanca
amb una porta a les escales d'accés a la Sala d'Exposicions.

Nou aparcament soterrani
LL'Ajuntament de Picanya ha tret a concurs públic la construcció d'un
aparcament soterrani a la zona de l'antic col·legi Sorolla. El projecte
seleccionat ha estat el presentat per l'empresa Secopsa/Nagares S.L.,

que preveu la construcció d'un soterrani de tres
plantes amb un total de 246 places d'aparca-
ment. El termini d'execució de les obres serà de
14 mesos.
Una vegada finalitze la construcció de l'aparca-
ment, dalt es construirà el futur Centre Poliva-
lent de Picanya.

Embornals de
major capacitat

SS'estan realitzant millores en els embor-
nals d'alguns carrers de Picanya. Per
exemple, a la zona dels carrers Ricard
Capella i Marqués del Túria, s'estan
construïnt uns de major capacitat, per
tal de millorar l'absorció d'aigües plu-
vials. A altres carrers, com ara l'avin-
guda Generalitat Valenciana, s'estan
millorant els embornals existents per
tal d'evitar l'acumulació d'aigua a la
calçada. A altres zones, com ara al

carrer València, el que s'està fent és
col·locar sifons per tal d'evitar els olors.

Una gran pinada 
recupera un solar abandonat
La nova zona verda se situa junt a l’avinguda Pablo Iglesias
JJunt a l'avinguda Pablo Iglesias
s'ha plantat una pinada. Aquest
nou espai verd està ubicat en
un solar on creixien alguns
tarongers ja abandonats fa molt
de temps. Aquest solar, a més
a més, estava ple de brutícia
que s'hi havia anat acumulant.
Per tal de fer el nou jardí, es va
realitzar una completa neteja
de l'espai. També es va tancar
una sèquia que des de fa anys
es trobava inservible.

En aquesta pinada s'han plan-
tat al voltant de 60 exemplars
de pinus halepensis, una
varietat de pins molt comuna
al Mediterrani i que procedei-
xen originàriament del nord-
oest de Síria. A més a més, al
llarg de l'autovia s'ha creat
una barrera acústica formada
per xiprers, que servirà per a
mitigar el soroll del trànsit en
aquesta zona de desenvolu-
pament residencial. Al llarg

de la travessera de la Diputa-
ció s'ha creat una segona
barrera acústica vegetal for-
mada per plàtans d'ombra,
arbres ornamentals de gran
mida que ofereixen una agra-
dable ombra.
Tota aquesta nova zona enjar-
dinada, en la línia dels jardins
del poble, ha estat dotada
amb un sistema de reg per
degoteig, per tal d'aprofitar al
màxim els recursos hídrics.
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EEllss  ppiinnss  aaccaabbeenn  ddee  sseerr  ppllaannttaattss

Nous indicadors de
direcció

PPer tot el poble s'ha instal·lat una nova senyalització
vertical, tant d'equipaments com d'indicació d'edifi-
cis públics o d'informació general. Aquesta nova
senyalització, està substituint d'una manera unifor-
me a l'antiga. Al mateix temps, s'estan retirant sen-
yals comercials obsolets o no autoritzats.
Aquesta nova senyalització està fabricada amb
materials molt resistents, com ara l'alumini, que
suporta el vandalisme i els elements naturals, i
amb un disseny més modern.
D'altra banda, en alguns carrers de Picanya s'està
substituint la senyalització d'aparcament altern per
quinzenes, per una altra d'aparcament mensual.
Es tracta d'evitar així els problemes que es gene-
raven en aquests carrers els dies 1 i 16 de cada
mes, quan era freqüent trobar vehicles apar-
cats a les dues bandes, cosa que
dificultava el trànsit.

Mural en homenatge
a la pilota

EEn el punt on s’unixen el carrer Sant Josep i la
plaça del País Valencià ja es pot admirar un nou
mural. Una vegada més, l’artista local Emílio
Quilez ha estat l’encarregat de dur endavant
aquest projecte en què s’ha volgut retre home-
natge a l’esport valencià per excel·lència: la
pilota. El mural recupera la imatge del carrer
Major (abans de la construcció de la plaça)
quan a la porta del Bar Brasil es jugava a pilo-
ta entre l’expectació de tot el veïnat. 

NNoouu  mmuurraall

NNoovveess  ttaannqquueess  ddee  ffuussttaa

TTrreebbaallllss  aa  ll’’eesscceennaarrii  ddee  llaa  PPllaaççaa
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Transportes CS guanya el
campionat de futbol sala

LLa lliga local de futbol sala ha acabat. L'equip
campió ha sigut Transportes CS, que es va impo-
sar en la final per un contundent 10-3 al Drink
Team. En la lluita per la tercera posició, Coronitas
Remember va caure per 2-4 front a Paemsa.
L'equip menys golejat va ser Night Team,
mentre que el trofeu per al màxim golejador va
ser per a Rosendo Escrivá, de l'equip KBD
Team. El trofeu a l'esportivitat va ser per a
Coronitas Remember, equip que s'ha destacat
al llarg de tot el campionat pel seu fair play.

185 persones participaren en
l’encontre esportiu de majors

EEl passat 10 de maig, es va celebrar al Polies-
portiu de Picanya l'Encontre Comarcal de Per-
sones Majors. En aquesta ocasió, hi van partici-
par 185 majors vinguts des d'Albal, Alaquàs,
Alcàsser, Torrent i Picanya.
Els exercicis van començar amb una taula de
calfament i continuaren amb la pràctica de tot
tipus de jocs adaptats. Els participants van
demostrar la seua agilitat i habilitat i, per
damunt de tot, que l'esport es pot practicar a
qualsevol edat.

MMaajjoorrss  aall  ppoolliieessppoorrttiiuu

Picanya Bàsquet doble
subcampió provincial en cadets

EEn les finals provincials de bàsquet (categoria
cadet) dels Jocs Esportius de la GV, el club pican-
yer fou l’únic amb representació tant en la final
masculina com en la femenina. D’aquesta mane-
ra, el club taronja aconsegueix dos trofeus més
en les categories de formació que se sumen als
tres aconseguits la temporada passada. A més,
aquests dos subcampionats tenen major mèrit si
es valora el fet que tots dos equips són encara
cadets de primer any i per tant encara els queda
una temporada més en aquesta categoria on
poden continuar la seua progressió.

SSuubbccaammppiioonnss  pprroovviinncciiaallss

TTrraannssppoorrtteess  CCSS  ii  DDrriinnkk  TTeeaamm  ffiinnaalliisstteess

El club Handbol Picanya vol
continuar millorant la propera

temporada
EEl Club Handbol Picanya continua lluitant
per portar els seus equips al punt més alt.
Enguany, l'equip juvenil masculí ha estat
protagonista i ha quedat seté al sector
València/Castelló del Campionat Autonòmic.
Mentrestant, les xiques de l'equip sènior
estan recuperant el bon joc de les tempora-
des passades.
Al voltant del club han crescut molts juga-
dors que han marxat a jugar a equips més
grans o que fins i tot, han estat jugant amb
la selecció autonómica. És el cas de Patricia
Rodríguez, portera del Club Marítim Valèn-
cia, equip campió d'Espanya en la present
temporada. O de Marc Andre Martínez i
d'Emmanuel de la Rosa, que juguen en el
Club Marni i han quedat campions del sec-
tor València/Castelló.
El club es planteja per a la propera tempora-
da recuperar els seus jugadors cedits a
altres clubs per formar un equip potent i
competitiu que puga optar als màxims
objectius.

Carlos Borja aconsegueix la 5a
posició en el campionat 

d’Espanya de Raids
EEl passat 30 d'abril es va dispu-
tar el Campionat d'Espanya de
Raids. El picanyer Carlos Borja
ha quedat classificat en cinque-
na posició en la categoria de
Joves Genets, on participaven
50 competidors. Aquesta disci-
plina esportiva consisteix en
una prova de resistència a
cavall al llarg d'un recorregut
de 120 quilòmetres. En arribar
a la meta, el cavall ha de pas-
sar una prova veterinària per tal
de validar la posició obtinguda
pel genet: si el cavall no està
en bones condicions físiques o
està lesionat, el genet és pena-
litzat.
Carlos va prendre l'eixida a les
vuit del matí i va creuar la meta
al voltant de les quatre de la
vesprada. Al llarg d'aquestes
huit hores, el seu cavall, Clairó,
va tindre un comportament
excel·lent i fins a l'últim
moment va estar entre els tres
primers.
L'any passat, Carlos Borja ja va
participar en el Campionat
d'Espanya i hi va quedar en
setena posició, cosa que fa
que el futur siga ben promete-
dor per a aquest genet.

Or i plata per a la rítmica al
campionat provincial

EEl Club de Gimnàstica Rítmica va lluir en els campionats provincials que
es van disputar el passat 6 de maig al Pavelló Esportiu de Picanya. 
L'equip format per Mar March, amb cinta, i Sara Becerro, amb pilota, va
ser el campió. En segón lloc van quedar Sara Beltrán, amb pilota i Nuria
Chiquillo, amb cinta. Les quatre van passar a la següent fase, als cam-
pionats autonòmics, on van enfrontar-se amb gimnastes amb molta
més experiència que elles. No obstant això, el magnífic resultat que han
aconseguit enguany està servint de motivació extra per a les xiquetes
que es troben en la categoria Base.

Lliurament de trofeus de Jocs Escolars
EEl passat 15 de maig, al Centre Cultural de Picanya es va celebrar l'acte
de lliurament de trofeus dels jocs esportius en la seua fase local. Aques-
ta competició esportiva es realitza al llarg de tot l'any i hi participen els
alumnes de totes les escoles de Picanya. L'acte de lliurament dels tro-
feus va estar presidit per l'Alcalde de Picanya, Josep Almenar.
Al mateix temps, a la plaça del País Valencià se celebrava una festa de
l'esport, on els xiquets i les xiquetes van gaudir de tot tipus d'activitats
lúdiques i de jocs.

Matinal Motera a la Falla del Carme
EEl proper 29 de juliol la Falla del Barri del Carme ha organitzat la I Matinal
Motera. Des de les 9.00h els aficionats a les motos tenen una cita per a
compartir la seua passió per les dues rodes. L’acte es tancarà amb un
esmorzar col·lectiu.

Els beneficis de l’aigua 
per a les persones majors

LLa iniciativa de bono-majors per a la Piscina Cober-
ta Municipal  ha tingut una gran acollida. Un bon
grapat de majors s'ha acostat fins a la Piscina
Coberta i ha gaudit durant quatre dies, de manera
totalment gratuïta, dels beneficis de l'exercici dins
l'aigua. Els monitors els han preparat unes ses-
sions terapèutiques adaptades a les seues neces-
sitats i capacitats físiques. A més a més, també
han gaudit en les zones de relax de què disposa la
Piscina. Tots els beneficiaris dels bono-majors han
rebut com a regal un banyador i un barret de bany.
Així, només cal posar les
ganes de passar-s'ho bé i
de millorar l'estat físic.

Un quart de segle de 
Setmana Esportiva

EEnguany s'ha celebrat el 25é aniversari de la Set-
mana Esportiva de Picanya. Entre el 28 de maig i el
3 de juny, els alumnes dels centres escolars del
poble van participar en diferents competicions
esportives. Com cada any, el plat fort van ser els
Jocs d'Atletisme, que se celebraren al Poliesportiu
Municipal. Al llarg de tot el matí del dissabte 2 de
juny, el Poliesportiu es va convertir en un estadi
olímpic on els xiquets i les xiquetes posaren l'entu-
siasme i les ganes de passar un matí practicant
l'esport. Curses, salts, llançaments, relleus... ompli-
ren el matí d’emocions i
feren inoblidable la jornada
per a menuts i majors.

JJooccss  dd’’aattlleettiissmmee  eenn  llaa  SSeettmmaannaa  EEssppoorrttiivvaaMMaajjoorrss  aa  llaa  PPiisscciinnaa  CCoobbeerrttaa
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LLeess  ggiimmnnaasstteess  ddeell  cclluubb  GGRR  PPiiccaannyyaa


