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El plenari de l'Ajuntament de Picanya va

aprovar el passat 27 d'abril una moció per a

demanar a la Conselleria d'Infraestructures i

Transports el soterrament de les vies del

Metro al seu pas per Picanya. Aquesta moció

va ser aprovada per unanimitat i signada

pels portaveus dels dos partits representats

al plenari. La moció fonamenta aquesta

sol·licitud en la possibilitat d'expansió del

nucli urbà de la població cap al sud,

expansió que ara mateix és impossible per

l’existència de les vies del Metro i la barrera

física que representen.

Les vies de l'antic "Trenet", que
després es va reconvertir en el
Metro, han estat sempre una
part del paisatge de Picanya.
També han significat sempre
una línia divisòria. A l'altre cos-
tat de la via hi havia algunes
finques i cases, magatzems, el
cementeri... Però tot articulat al
voltant del pas a nivell, que
unia aquesta zona amb la resta
de la població. Durant anys, el
creixement de Picanya ha anat
cap al nord o seguint l'eix est-
oest, però sempre sense pas-
sar a l'altra banda de les vies.
Però ara, la previsió urbanística
situa el creixement futur de
Picanya cap a la zona sud. Per
una banda perquè a la zona
nord ja existeix una altra barre-
ra física, l'autovia de Torrent; i
de l’altra perquè en aquesta
zona està prevista la construc-
ció d'altres infraestructures,
com ara l'AVE, que impediran
el creixement del nucli urbà
cap ací.

CCooll··llaabboorraacciióó  eennttrree  
aaddmmiinniissttrraacciioonnss
En la moció aprovada per una-
nimietat el passat 27 d'abril, a
més a més d'instar la Conselle-
ria a realitzar el soterrament de
les vies del Metro, l'Ajunta-
ment de Picanya ofereix la
seua col·laboració en la realitza-
ció dels estudis tècnics previs
a les obres. Aquests estudis
han d'establir la viabilitat de les
obres, a més de determinar
quina seria la millor alternativa
tècnica per a realitzar-les.
Aquesta sol·licitud de l'Ajunta-
ment de Picanya s’afegirà a
altres realitzades per altres
ajuntaments, com ara el de
Torrent per tal d'eliminar la
barrera física que suposen les
vies del Metro en superfície.
En altres poblacions de l'Horta
Sud, com ara Paiporta, la qües-
tió també ha estat tractada als
plens municipals.
Una vegada que l'Ajuntament
ha fet arribar aquesta sol·licitud
a la Conselleria, serà aquesta la
que haurà de dir si pren la
moció en consideració per a
començar els estudis tècnics
per al soterrament de les vies.

LLaa  CCoonnsseelllleerriiaa  lliicciittaa  lleess  oobbrreess  ppeerr  aa
llaa  ssuupprreessssiióó  ddeell  ppaass  aa  nniivveellll
D’altra banda la Conselleria d'Infra-
estructures i Transports ha licitat
les obres per a la supressió del
pas a nivell del Metro de Picanya.

Això vol dir que la Conselleria ha
fet públiques les condicions per a
l'execució de les obres i ara les
empreses hauran de presentar els
seus projectes i pres-
supostos per a realit-
zar-les.
La proposta inicial per
a la supressió del pas
a nivell suposa el tan-
cament de l'actual
pas al trànsit de vehi-
cles, i es deixarà no-
més per al pas de via-
nants. No obstant
això, es té en compte
la necessitat de per-
metre el pas dels
vehicles fúnebres cap
al cementeri. Per això
s'instal·larà una barre-
ra que s'obrirà per al
pas dels sepelis.
El trànsit de vehicles
des del cementeri i el
camí de la Pedrera
serà desviat per una
nova rotonda cap a la
que està situada da-
vant del Parc Comar-
cal de Bombers. El
pressupost valorat per a aquestes
obres és de més de dos milions i
mig d'euros.
Aquestes obres, anunciades ja fa
alguns anys, estan emmarcades
en un projecte de la Conselleria
d'Infraestructures i Transports per

a la supressió de 121 passos a
nivell de Ferrocarrils de la Genera-
litat Valenciana a la província de
València. Aquest pla va començar
a executar-se l'any 1996 i, fins ara,
ja s'han suprimit 110 passos a

nivell. Els 11 restants, entre els
quals està el de Picanya, estan en
fase de licitació o execució de les
obres.

LLeess  oobbrreess  ddee  llaa  
ppaassssaarreell··llaa  aa  ll’’eessttaacciióó
ddee  PPaaiippoorrttaa  ppooddrriieenn
ccoommeennççaarr  eenn  bbrreeuu
Finalment, pel que fa
a l’altra gran obra
pendent des de fa
uns anys, la Conselle-
ria d'Infraestructures
i Transports ha adju-
dicat l'obra de la pas-
sarel·la d'accés a l'es-
tació de Metro de
Paiporta a l'empresa
Pavasal. Les obres
començaran en breu
i es pensa que poden
durar uns quatre me-
sos. El pressupost de
les obres suposa una
inversió de 277.000
euros.
La construcció de
la nova passarel·la
permetrà els veïns
i les veïnes de la

zona est de Picanya accedir de
manera segura i ràpida a l'es-
tació de Ferrocarrils de la
Generalitat situada a la veïna
població de Paiporta.

G. Serrano

Pas a nivell

La proposta inicial

per a la supressió

del pas a nivell

suposa el

tancament de

l'actual pas al

trànsit de

vehicles, deixant-

lo només per al

pas de vianants.

El trànsit de

vehicles des del

cementeri i el

Camí de la

Pedrera serà

desviat per una

nova rotonda cap

a la que està

situada davant del

Parc comarcal de

Bombers. 

La Conselleria licita les obres de supressió
del pas a nivell i adjudica la construcció de
la nova passarel·la a l’estació de Paiporta

L’Ajuntament sol·licita oficialment el 
soterrament de les vies del metro

Actual pas a nivell

Línia de metro al seu pas per Picanya
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Mirant Picanya

Plató de
televisió

El passat 4 de maig més d’un
i d’una se sorprendria en arri-
bar a la porta del Centre de
Salut i trobar dos homes
barallant-se en mig d’un gra-
pat de policies nacionals!! Els
focus, les càmeres i els
equips de só que envoltaven
l’acció ràpidament permetien
identificar la situació: durant
tot el dia un equip de rodatge
de la sèrie “Negocis de Famí-
lia”, que emet diàriament
Canal Nou a les 15.30h, va
convertir la Plaça Major i el
Carrer Esgléssia en un plató
de televisió on van rodar
vàries seqüències i que, fins i
tot, va permetre a alguns
picanyers i picanyeres fer
d’improvisats extras. 

La importancia del
árbol en la vida del

municipio
“La ciudad volverá a ser bella sólo cuando 

de nuevo sea posible recorrerla a pie". 
Francesco Tonucci

Sentir el placer de los recorridos a pie por nuestros pueblos y
ciudades es una tarea casi imposible en muchos lugares. El
tráfico estridente, el ruido, el humo de los motores y el domi-
nio del espacio público por los coches, impide disfrutar andan-
do por las calles y plazas. Este problema lo padecen principal-
mente los municipios metropolitanos y del litoral valenciano,
muy saturados urbanísticamente. En los últimos años se ha
impuesto un urbanismo voraz y especulativo, que depreda el
territorio sin contemplación, destruyendo suelo agrícola, para-
jes de gran valor ambiental y patrimonio arquitectónico. Este
urbanismo no piensa en el interés general, está fundamenta-
do en el cemento y el asfalto a costa de la calidad de vida de
las personas, y provoca saturación urbana, problemas de con-
taminación y falta de zonas verdes y servicios básicos sanita-
rios y educativos. En algunos puntos del territorio valenciano
parecen que sufren arbofobia, la voracidad urbanística es tal
que los árboles han quedado reducidos a la mínima expresión. 
Es posible hacer una política urbanística mejor, más racional,
una política que compagine desarrollo económico con sosteni-
bilidad urbana. Es posible planificar el crecimiento del munici-
pio de forma ordenada y equilibrada, respetando el entorno y
las personas. Es posible crear un espacio público que privile-
gie los recorridos peatonales y en bicicleta, que potencie las
zonas verdes y que disminuya la saturación del tráfico.
Para ello hay que planificar la ciudad dando protagonismo a
los árboles. El arbolado, además de embellecer el municipio,
mejora la calidad del aire, ya que absorbe contaminantes
atmosféricos, al tiempo que actúa como barrera de la conta-
minación acústica, preserva la calidad del suelo, actúa como
filtro de agua y aumenta la biodiversidad urbana. No cabe nin-
guna duda de los beneficios ambientales de los árboles en la
ciudad. 
En Picanya, el árbol se sitúa como papel básico en la calidad
de vida del municipio, como uno de sus primeros recursos
patrimoniales. Picanya es actualmente el municipio de L'Horta
con más superficie de zona verde por habitante (30 m2) y dis-
pone de 20.000 árboles en las calles (más de dos por habitan-
te). Nuestro pueblo dispone de más de 20 parques, algunos
de los cuales incorporan carril-bici y paseos peatonales. Es
posible recorrer a pie Picanya paseando por los parques linea-
les, y por sus calles y plazas arboladas. Este rico patrimonio
vegetal ha recibido el reconocimiento de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. 
La apuesta por el medio ambiente y por la sostenibilidad urba-
na ha sido una constante del Ayuntamiento de Picanya en los
últimos años. Una política, cuya última acción ha sido la adhe-
sión de nuestro municipio a la Carta de Barcelona. Dicha carta
reconoce el papel de los árboles como elemento esencial para
garantizar la vida, y para ello obliga a los ayuntamientos fir-
mantes a incorporar el respeto al árbol en todas sus ordenan-
zas, normas y acuerdos municipales de carácter urbanístico.
Con ello se refuerza más aún la apuesta por los árboles que
mantiene Picanya en el actual período democrático. 
No hay que minusvalorar la importancia de los árboles. Las
civilizaciones no sobreviven sin árboles. La historia de la
Humanidad recoge algunos ejemplos de antiguas culturas que
desparecieron cuando perdieron sus bosques, dejando avan-
zar el desierto y provocando con ello su propia ruina económi-
ca. Lugares donde antaño florecieron campos fértiles acaba-
ron convertidos en desierto. Los incendios forestales y el
avance de la desertificación en el mundo debe hacernos refle-
xionar sobre la importancia de cuidar los árboles, un bien
natural que hay potenciar en las ciudades, porqué, no hay
futuro sin los árboles.

Lliurat el 1r Premi
de poesia

Patchwork i
boixets 

El passat 20 de maig l’Alqueria de Moret esde-
vingué punt de trobada per a més de 150 “quil-
ters” (nom que reben les persones aficionades
al patchwork) arribades no sols des de diferents
pobles de la nostra comarca sinó també d’altres
comunitats autònomes com ara Múrcia i fins i
tots d’altres països com ara Regne Unit. Una
reunió impulsada des de l’Escola d’Adults, on
es treballa aquesta matèria, i que va permetre
un interessant intercanvi d’experiències i la
contemplació d’esplèndids treballs.
BBooiixxeettss
El 25 de juny se celebrà la segona trobada comar-
cal de boixets organitzada per l'Escola Permanent
d'Adults de Picanya. A partir de les 10 del matí,
totes les participants a aquesta trobada tingueren
com a punt de trobada la Plaça Major, on els
esperava l’esmorzar. Després, fou moment de
mostrar els seus treballs amb els boixets i d’inter-
canviar tècniques i experiències amb altres parti-
cipants. Després del dinar arribà el moment del
lliurament d'un obsequi commemoratiu de la
seua participació i de l'acomiadament.

La passada setmana cultural del Centre de
Formació de Persones Adultes (EPA), que
enguany ja va per la seua 15a edició, va tin-
dre en el 1r concurs de poesia un dels seus
punts forts. 
El fet de tractar-se de la primera edició i d’una
matèria tan especial com és la poesia planteja-
va serioses dubtes als organitzadors i organitza-
dores del certamen. Dubtes que ben prompte
van quedar resoltes, no tan pel nombre de par-
ticipants sinó per la qualitat de les obres pre-
sentades que feu que l’esforç pagara la pena.
Finalment el guanyador fou Xavier Rius amb
l’obra Ara i sempre. El segon premi fou per a
Joaquin Canto amb Los espejos ya no quieren
reflejarme i el tercer l’obtingué Leyre Ochoa
amb la peça Eclipse de sol. 
A més, l’acte de lliurament de premis comptà
amb la presència del prestigiós poeta Marc
Granell que no dubtà en ressaltar la qualitat
dels treballs presentats i la importància d’im-
pulsar aquests tipus d’iniciatives per tal d’aju-
dar a difondre la poesia entre el gran públic.
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Treballs de patchwork a l’Alqueria de Moret Acte de lliurament de premis
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Després de gairebé deu anys
com a director i d'haver estat
implicat en la formació de mol-
tes generacions d'estudiants, la
finalització del curs escolar ha
coincidit amb l'adéu de Jesús
Herrero com a director de l'Insti-
tut d'Educació Secundària Enric
Valor de Picanya. Una etapa que,
tot i la dedicació i l'esforç que ha
requerit, Jesús assegura que ha
estat molt gratificant. "Ha estat
una experiència molt positiva,
per una banda, ser director és
una feina que personalment
m'agrada molt i, per l'altra, en un
poble com Picanya, on les rela-
cions entre l'institut, el poble, la
resta de centres educatius i 
l'Ajuntament es tan bona, tot
resulta molt més senzill. A més
ha sigut una etapa que m'ha
donat molta experiència".
La decisió d'abandonar la direc-
ció, tot i continuar vinculat al
centre com a professor, ha
estat motivada per una decisió
únicament personal. "Ha sigut
un adéu voluntari. En aquest
moment hi ha un equip directiu
cohesionat que continuarà una
tasca que vam començar fa ja
quasi deu anys. Del grup que ja
hi érem ha eixit una nova Junta
Directiva formada per les matei-
xes persones que han estat tre-
ballant fins ara, i només abando-
nem l'equip dues persones",
apunta el fins ara director.
Tot i el seu adéu, Jesús Herrero
està molt satisfet del treball rea-
litzat per l'equip directiu durant
aquest anys, ja que, segons
comenta, la labor tant dels res-
ponsables del centre com de la
resta d'institucions del municipi,
ha fet que l'institut estiga total-
ment implicat en el dia a dia del
poble. "És un institut que es nota
que està lligat al poble, cosa que
no passa en altres llocs. També
influeix que l'equip directiu de

l'institut i el municipal tenen una
relació fluida, hi ha enteniment.
En els darrers deu anys aquest
institut ha canviat bastant i s'ha
integrat moltíssim en la vida del
poble. I pense que la Junta
Directiva que hi continua, treba-
llarà en aquest camí".
UUnnaa  ddèèccaaddaa  ddee  ccaannvviiss
En tots aquets anys al front del
centre, molt han canviat les
coses tant en la societat com en
l'ambit educatiu. Per a Jesús
Herrero, a banda dels canvis que
s'han produït en el currículum, hi
ha hagut dos canvis molt impor-
tants en l'última dècada. "Encara
que no siga el més important, un
dels aspectes que ha influït en
els canvis és que, en l'època del
BUP, només entrava al l'institut
el 30 o 40% de la població estu-
diantil amb edat d'accedir, però
ara, als instituts està el 100% de
la població fins als 16 anys, i això
suposa un augment de la conflic-
tivitat als centres perquè sempre
hi ha gent que vol estar i gent
que no. De totes formes, a
Picanya, la conflictivitat és un fet
que hem sabut controlar i tenim
un dels instituts de la comarca
més tranquils", assegura Jesús. 
"Però també s'hi ha produït un
canvi més general, un canvi
social, en el sentit que en els
darrers anys els pares hem
abandonat alguns aspectes com
la transmissió de valors i de
principis als fills. No és un tema
general, però sí que hi ha una
part dels pares que hauria d'im-
plicar-se més en l'educació. Per
exemple, s'han perdut les con-
verses entre pares i fills, ara es
deixa tot en mans de la televi-
sió, de l'ordinador, del carrer...
Hi ha menys relació i els xiquets
necessiten una orientació, per-
què si tu no els orientes, els
orientarà la televisió o el carrer, i
tots sabem el que és això, tot i

que és cert que no es pot parlar
d'aquest fet en general, perquè
és veritat que la majoria del
pares que sí es preocupen molt
pels fills. Ací, per l'exemple, en
les reunions de l'AMPA poden
arribar a ser entre 80 i 100 per-
sones, el que demostra que és
un centre tranquil perquè tant
els pares com el professorat
estan treballant molt, i això es
nota", afegeix.
Junt als canvis que s'han produït
en la societat, per a Jesús Herre-
ro també hi han influït molt les
contínues modificacions en el
sistema educatiu, que han pro-
vocat un increment en la dificul-
tat a l'hora de fer classe. "Ara és
més complicat fer classe que
abans. Quan jo vaig començar a
treballar els professors érem ins-
tructors, teníem uns coneixe-
ments i la nostra tasca era trans-
metre'ls als alumnes. Ara no;
amb l’ESO, sobretot cal ser edu-
cador. Si no ets educador, si no
tens alguna complicitat amb el
grup per a atraure l'atenció dels
alumnes, no pots fer res. Per
instrucció ara es pot treballar
amb un 5% de la classe, però
ara és un grup i el paper del
tutor s'ha tornat fonamental per-
què és qui manté la relació amb
la família, dins del grup, el que
ha de veure els problemes, etc.
A més, cada vegada és també
més difícil perquè el sistema
educatiu està necessitat d'una
estabilitat. En la darrera dècada
no hem tingut dos anys en què
repetírem el mateix: han canviat
el currículum, l'avaluació, la
llei..., cada any és diferent. S'han
agafat coses d'una llei i d'una
altra i s'hi ha fet una barreja amb
coses que de vegades són in-
compatibles. Crec que el siste-
ma educatiu està necessitat
d'estabilitat".

Miriam Cordero

”En els últims deu anys l’Institut
ha aconseguit integrar-se molt
bé en la vida del poble”
Jesús Herrero deixa la direcció de l’IES Enric Valor 
després de quasi una dècada al capdavant del centre

Jesús Herrero a la porta de l’IES Enric Valor de Picanya

Curs d’informàtica a l’Alqueria de Moret
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Formació contínua a la mida
Més de 20 empreses majoristes i el xicotet
comerç participen en els cursos de 2006

Durant el primer trimestre de l'any, l'Agència de Desenvolupa-
ment Local (ADL) junt a l'Associació Empresarial de Picanya
(AEPI), i amb la col·laboració d'IFES (Institut de Formació i Estudis
Socials), han posat en marxa 4 cursos de formació per a treballa-
dors i treballadores en actiu. Aquestes accions formatives han
sigut triades per l'empresariat local, davant un llistat de diferents
especialitats oferides.
Cada vegada més, l'empresariat aposta per la formació dels seus
recursos humans, amb l'objectiu de millorar i augmentar la producti-
vitat: la formació ja no es veu com a despesa, sinó com a inversió. 
En concret, el programa realitzat a l'Alqueria de Moret ha sigut el
següent:

ESPECIALITAT ALUMNAT HORES
Manipulació d'Aliments 22 10
Manipulació d'Aliments 15 10
Cuina Col·lectiva 15 40
Iniciació a Windows 15 40

L'alumnat ha fet una valoració positiva dels cursos i la majoria ha
manifestat el seu interés de participar en pròximes edicions. 
Des d’aquestes pàgines, volem animar l'empresariat de la localitat
que tinga en compte en la seua política de personal, la formació
permanent dels treballadors i treballadores per aconseguir ser
més competitius en un mercat cada vegada més globalitzat.
Per a més informació cal posar-se en contacte amb el Centre de
Desenvolupament Alqueria de Moret, tel. 961 295 400. 

Foro social de promoción de
la interculturalidad

La Mancomunidad de l’Horta Sud impulsa un
nuevo espacio de debate sobre integración

Con el inicio del nuevo milenio, la comarca está transitando un
camino de integración de culturas procedentes de 132 nacionali-
dades diferentes, lo cual da cuenta de una riqueza cultural de la
cual todos y todas podemos aprender. 
Desde el CCSI (Centro Comarcal de Servicios Interculturales)
dependiente de la Mancomunitat de L`Horta Sud, se ha creado
una Comisión Técnica compuesta por trabajadoras/es sociales de
los equipos de base municipales, que ha elaborado un "Plan de
Integración Social y Convivencia Intercultural 2006-2010", con un
doble objetivo: 
1) brindar una atención integral a las personas extranjeras (infor-
mación, atención jurídica, psico-social, laboral, etc.) 
2) introducir en todos los ámbitos institucionales (escuela, sani-
dad, clubes sociales, etc.) la perspectiva de la interculturalidad
(mediación y traducción cultural y lingüística).
También, se pretende fomentar el intercambio y conocimiento de
los mundos de vida (valores, creencias, costumbres) de los que
son herederas las personas autóctonas e inmigrantes, a partir de
un Foro Social del que participen todas las personas, las asociacio-
nes (de inmigrantes, ong, sindicales, empresariales) e institucio-
nes (colegios, institutos, universidades, medios de comunicación,
técnicos y políticos municipales) relacionadas con el fenómeno de
transformación de la Comarca -una vez más- en tierra de acogida.
Interesa debatir el mencionado plan y también temas como la
equidad en el trato de la población, la segregación escolar, la con-
ciliación de la vida laboral y personal, entre otros.
Para mayor información comunicarse con el CCSI (c/ Virgen de la
Soledad, 24, Torrent), al teléfono: 96-157-0031; o al correo electró-
nico: ccsi@mancohortasud.es
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Mira quina festa!
Amb l’arribada del mes de juliol les Festes Majors omplin 
de música, ball, jocs... dies i nits  
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El dissabte 1 de juliol arranquen les Festes Majors
de Picanya, que se celebren en honor a la Precio-
síssima Sang, i enguany ho fan amb dues novetats
ben importants: per una part la inauguració de l’ex-
posició “Erotisme i gastronomia”.  Una mostra del
treball del fotògraf Mikel Alonso que ens convida a
descobrir els aspectes més sensuals i suggeridors
de fruites i de llegums. D’altra banda, també eixe
dia podrem gaudir del primer dia de la Fira Medie-

val dels Oficis, un autèntic viatge en el temps que
ens situarà en plena Edat Mitjana, enmig d’un mer-
cat amb més de 30 paradetes, 8 tallers demostra-
tius, un contacontes i animació de carrer, on
podrem descobrir el treball dels artesans de la
ceràmica, de la fusta, de l’espart... la fira, situada a
la plaça Major i hi serà fins al diumenge dia 2.
El dimarts 4 de juliol serà el torn per als més menuts
i menudes amb els tallers i l’animació.
El dimecres 5 de juliol arranca una altra de les nove-
tats d’enguany: la ludoteca d’estiu. Una activitat
adreçada a xiquets i xiquetes d’entre 5 i 12 anys que,
del 5 al 16 de juliol i a l’ombra de la pinada del parc
Jaume I i a les vesprades, es realitzarà tot un seguit
de tallers, com ara decoració de fustes, ciris, sabons,
quadres de flors seques...  

La ludoteca romandrà oberta fins al 16 de juliol i la
inscripció es realitzarà el dilluns 3 de juliol (17.00 a
19.00h) a la Casa de la Cultura.
El dimecres 5 i dijous 6 de juliol tindrem una altra
novetat. Els aficionats i aficionades als vídeojocs
estan d’enhorabona perquè al pavelló esportiu
podran reunir-se i gaudir de les 20 pantalles de TV i
20 consoles Xbox 360 amb les que podran demos-
trar les seues habilitats amb el comandament en una
completa competició de vídeojocs.
El dissabte 8 podrem gaudir de l’Entrada de
Moros i Cristians que, en aquest 2006, celebra el
seu 10é aniversari amb una gran i espectacular
cavalcada final.
El diumenge 9 serà el dia del folklore i la plaça serà
l’espai on, a més dels col·lectius locals, podrem gau-
dir de l’actuació del grup de danses “Hareu d’Oche-
bre”, arribats des de Miranda, a Astúries.
El foc serà el gran protagonista del dia 10 amb la
“Passà del Quadret” i la “Coetà” final.
Una de les veu més conegudes de l’actual panorama
musical:  Merche serà la protagonista del gran con-
cert del dimarts 11.
El dimecres 12, el dia de la Festa, els actes litúrgics i
la pòlvora (corretraca, mascletada, castell...) centra-
ran l’activitat festiva.
El dia del gos, a l’endemà de la festa arriba la més tra-

dicional prova esportiva del nostre poble: el gran
Premi de Ciclisme de la P. Sang que enguany

arriba a la seua 49a edició a un pas, només,
del mig segle de vida. L’actuació del grup

folk Tres Fan Ball tancarà la jornada.
El dissabte 15 de juliol el jovent serà pro-

tagonista. Des del matí amb la celebra-
ció del 5é torneig de bàsquet 3 contra

3 al pavelló municipal i per la nit
amb el 12é festival Picanya Rock
que en aquesta ocasió comptarà

amb els barcelonins “The
Unfinished Simpathy” com

a cap de cartell i als que
acompanyaran el grup local

“Maryland” i el grup de
Meliana “33 d’envit” selec-
cionat al Circuit de Música
Jove 2006.
II  aaiixxòò  nnoo  ééss  ttoott

Les activitats esportives
(taekwondo, karate, patinat-

ge, botxes...), el cinema a la
fresca (amb les projeccions de

King Kong i El castillo ambulante), les
cavalcades, les orquestres, els sopars o

fins i tot, degustacions de productes ecolò-
gics, completen una oferta festiva de més

de dues setmanes d’activitat ininterrompuda i
que a més es barreja amb la programació de

les Festes de la Mare de Déu d’Agost i tindrà la
seua continuïtat al setembre amb les Festes de la

Nostra Senyora de Montserrat.
És hora, per tant, d’eixir al carrer, de participar en la
diversió, de fruir com a poble. Arriba l’hora de la fes-
ta i... mira quina festa!

“Sardina 
hidrofòbica” al 

circuit de Música
Jove

El passat 6 de juny es va realitzar
la selecció de grups per al Circuit
Música Jove 2006. Entre els
membres del jurat estaven Raúl
Serrador, coordinador de la revis-
ta musical Mondo Sonoro, i Raúl
Tamarit, músic i crític musical.
Entre els huit grups seleccionats,
estan els picanyers “Sardina
hidrofóbica”. Junt a ells, dos
grups de Torrent, “Mar” i “Pau
Alabajos i els músics furtius”;
dos més de Mislata, “Cretino's
Borne” i “Ochorizo”; “Stoke” de

Xirivella; “El hombre lagarto” de
Silla i “33 d'envit”, de Meliana.
També han estat seleccionats,
com a reserva, els grups Guaret i
Barra fija, de Meliana i Mislata,
respectivament.
Tots aquests grups començaran
ara una ronda de concerts pels
pobles participants en el Circuit.

Seleccionats els
projectes
d'Intracity

El passat 13 de juny es va realit-
zar la selecció d'artistes i de pro-
postes d'Intracity. Amb les ins-
tal·lacions seleccionades es for-
maran dos grups, que recorreran
les localitats participants en la ini-
ciativa. Aquests dos grups d'ar-
tistes realitzaran les seues inter-
vencions artístiques als carrers
durant els mesos que van de
setembre a novembre.
Intracity és una activitat promo-
guda per la xarxa Joves.net i que
compta, entre d'altres, amb el
suport del departament de Cultu-
ra i Joventut de l'Ajuntament de
Picanya.

Nova Agenda Jove
L'Agenda Jove per al curs 2006-
2007 està dedicada al temps lliu-
re i l'oci.
En aquesta nova agenda s'oferi-
ran propostes als joves per a ocu-
par el seu temps lliure. Propostes
culturals, educatives i esportives
amb un vessant lúdic que els
permeta gaudir dels seus
moments d'oci d'una manera
alternativa i constructiva.
L'Agenda Jove és una iniciativa
dels departaments de joventut
de les localitats que integren la
xarxa JOVES.net i estarà a dispo-
sició de tots els interessats al
CIG de l'Ajuntament de Picanya a
partir del proper 19 de setembre.

Al setembre es
posen en marxa
els cursos per a
joves

El proper mes de setembre
comencen dos interessants
cursos, un de disseny gràfic
per ordinador i un altre de
narrativa i posada en escena.
El primer començarà el 24 de
setembre i, al llarg de 13 ses-
sions de dues hores, servirà
per a conéixer el funcionament
de dos dels programes d'ordi-
nador més utilitzats en el món
del disseny, Corel Draw i Ado-
be Photoshop.
El segon curs comença el
divendres 30 de setembre i és
una mescla de taller de creació
literària, creació de disfresses i
de teatre. Els alumnes apren-
dran a crear textos quals hau-
ran d'interpretar i per als que
crearan també el vestuari.
Per a inscriure's en qualsevol
d'aquests cursos cal adreçar-se
al CIG de l'Ajuntament de
Picanya.

Juny musical al 
Centre Cultural

Al llarg de tot aquest mes de
juny, el Centre Cultural de
Picanya ha estat ple de músi-
ca. El divendres 2 es va cele-
brar el Festival Comarcal de
Bandes de Música, en el qual
van participar la Banda Primi-
tiva de Benetússer i la Unió
Musical de Picanya. El dia
següent, va ser el torn de les
danses tradicionals, amb l'ac-
tuació del grup de danses
Carrasca i el de les xiquetes
de l'Escola de Danses de
Picanya.
El dissabte 10 de juny, la
música va eixir al carrer, amb
el concert que el conjunt ins-
trumental de la Unió Musical
de Picanya va oferir en un
espai novedós: la plaça Ma-
nuel Broseta, junt al motor
de Giner. Al dia següent, les
alumnes més majors de l'As-
sociació de Ballet van realit-
zar els festival que tanca el
curs. El dia 24 va ser el torn
per a les xiquetes més me-
nudes.
Finalment, el 25 de juny es
va realitzar una audició dels
alumnes de l'Escola de Músi-
ca Josep M. Roig.

33 d’envit formen part del  car-

tell del 12é Picanya Rock



Miguel Ángel Rodrigo i Amparo Rodrigo guanyadors de la 10a convocatòria

dels Premis a la Investigació d’Estudis Locals
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L’educació durant el franquisme

La nit de dijous 11 de maig tin-
gué lloc el lliurament del Premi a
la Investació d’Estudis Locals
(enguany en la seua 10a edició)
que cada any promouen diferents
entitats del municipi del món
educatiu, empresarial, associatiu i
l’Ajuntament.
En aquesta ocasió, el treball
guanyador fou el presentat per
Miguel Ángel Rodrigo i Maria

Amparo Rodrigo, un projecte
que proposa realitzar un estudi
en profunditat sobre l’educació,
i per tant sobre tota la societat,
durant els foscos anys del fran-
quisme a Picanya.
Com a finalista d’aquesta convo-
catòria el jurat volgué destacar
el treball “Nivell de vida i espec-
tatives de la població" presentat
per Aina Faus, una proposta que

intenta aprofundir sobre les
raons que impulsen els habi-
tants de Picanya a fixar la seua
residència en aquest municipi.
Dos treballs que estaran acabats
al maig de 2007 quan se celebre
l’11a convocatòria d’aquests pre-
mis la intenció dels quals no és
un altra que promoure el coneixe-
ments de la nostra realitat més
propera.

L’escola durant el franquisme és el tema del treball guanyador 
de la 10a edició dels Premis a la Investigació d’Estudis Locals 

A la dreta guanyadors i

guanyadores del concurs,

sobre estes línies, un dels

dibuixos

Poble real/poble ideal
L’escola Ausiàs March organitza un concurs de dibuix on els escolars
mostren com veuen el poble i com els agradari que fóra 
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Escolars aprenent a descobrir l’edat dels arbres

Acte de signatura de la Carta de Barcelona

La carta dels 
“drets dels arbres”
L’Ajuntament de Picanya assumix la 

carta de Barcelona promoguda per l’Associació
Espanyola d’Arboricultura 

El passat dijous 25 de maig, l’Ajuntament de Picanya va fer un pas
més en la seua decidida aposta per la defensa de l’arbrat urbà i
assumí en un acte públic celebrat al jardí botànic, les obligacions
recollides en la Carta de Barcelona. Un document impulsat per
l’Associació Espanyola d’Arboricultura on es ressumixen tota una
sèrie de drets dels arbres en la ciutat com a element fonamental
d’aquesta i com a garantia d’un millor medi ambient i qualitat de
vida per a les persones.
D’aquesta manera, l’Ajuntament fa públic el seu compromís de
situar l’arbrat com una de les prioritats a l’hora de pensar en qual-
sevol desenvolupament urbanístic.

Festa de les AMPES al 
CP Baladre

El 23 de juny, els pares, mares, alumnes i professorat de les esco-
les de Picanya van celebrar la festa de l'Associació de Mares i
Pares d’Alumnes, AMPA. Enguany, aquesta festa, que com cada
any  tanca el curs escolar, reuní per un dia tots els sectors impli-
cats en l'educació dels xiquets i de les xiquetes, i es va celebrar a
l'Escola Baladre.

JJoorrnnaaddaa  dd’’aarrbboorriiccuullttuurraa
L’acte de signatura fou el colofó d’una jornada dedicada al arbres
urbans que va iniciar-se al matí amb tota una
sèrie d’activitats adreçades als escolars
(tallers, jocs, explicacions...) que al parc
Europa van rebre una autèntica classe
“en directe” de coneixement del
medi de la mà d’un grup de moni-
tors i monitores del jardí botànic de
València. Continuà a la vesprada
amb una sèrie de xerrades organit-
zades per l’Associació Espanyola
d’Arboricultura i adreçades als pro-
fessionals del sector que a la sala
de professorat del CP Ausiàs
March va reunir més de 40 persones
que, a més de la formació teòrica a
l’aula, van fer un recorregut per dife-
rents jardins de Picanya per tal de comen-
tar “en viu” les diferents tècniques de poda
dels arbres.

Durant la XXIV Setmana Ecològica
del CP Ausiàs March, celebrada
del 3 al 7 d'abril de 2006, l'AMPA
del centre va convocar el CON-
CURS DE DIBUIX que va portar
per títol: POBLE REAL/POBLE
IDEAL: ELS TEUS SOMNIS FETS
REALITAT. Aquest concurs s'em-
marca dins de les activitats que
l'AMPA vol impulsar per a estimu-
lar la creativitat, la participació i els
valors de convivència entre els
nostres fills i filles.

L'organització de l'esdeveni-
ment va anar a càrrec de 
l'Equip Directiu del Centre en
coordinació amb l'AMPA i es
va integrar com una activitat
més de la Setmana Ecològica.
Els xiquets i les xiquetes van
pintar els seus dibuixos en
classe amb l'assessorament
dels seus respectius tutors i
tutores, seguint el lema i les
bases del concurs que es van
redactar.

Els resultats han sigut sorpre-
nents, amb dibuixos fenome-
nals que per a nosaltres
mereixien tots haver sigut
guanyadors. Per aquest motiu
vam fer lliurament en la pri-
mera setmana de maig de glo-
bus per a tots els xiquets i
xiquetes del centre. Però,
segons les bases, calia elegir
finalistes i guanyadors i en
aquesta ocasió els guardonats
han sigut:

ES
CO

LA

GUANYADOR/A FINALISTA
Ed. infantil Evelyn Prats (4 anys A) Eva Pinilla (4 anys A)

1r CICLE Marta Alarcón (2n B) Irene Casany (1r A)
2n CICLE Aitana Fillol (3r A) Nerea Pascual (3r A)

3er CICLE Adonis Miguel (6é B) Pau Bueno ( 5éA)
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Renovació del cadastre 
de propietats rústiques

Balcones cuidados 
todo el año

Este año tendrá lugar el segundo concurso de 
ornamentación de balcones

Cuando llega el mes de julio, el mes de la fiesta en Picanya, desde
el Ajuntament se premia aquellos balcones que están más bonitos,
cuidados y floridos. Sin embargo es indudable que se trata de un
trabajo de todo el año que se debe premiar y estimular.
Si se pasea por las calles mirando "hacia arriba", es fácil darse
cuenta de que cada vez hay mas plantas, mas flores en los balco-
nes. No importa la orientación hay manos que cuidan y miman ,
que tienen "dedos verdes", y es a esas manos, a esas personas
son a las que debemos premiar y animar a continuar alegrando la
vista, las calles y a la vez ,sus casas.
Hay calles como Lluis Vives, Torrent, Sanchis Guarner , Sant Anto-
ni. Plaça d'Espanya i ,Manuel Broseta…sin olvidar la esquina San
José con Dr. Herrero…que es un placer recorrer . Esta relación
seguramente no esta completa, deben haber muchas más plantas
en balcones que todavía no hemos descubierto calles por las que
no hemos paseado... pero poco a poco. 
Esperamos que cada año aumente el interés por las plantas, si nos
fijamos bien, hay hasta árboles que se asoman por las esquinas
para poder contemplar algunos balcones y otros tienden sus ramas
hasta las ventanas confundiendo sus flores con las que hay en ties-
tos y macetas.
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Demostración de uso de los aparatos 

Gimnasios para 
mayores en pleno parque
Picanya es uno de los primeros municipios valencianos en disponer
de unas instalaciones con estas características
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Balcón ajardinado

Desde hace unas semanas, las
personas mayores de Picanya
pueden completar sus paseos por
la amplia red de carril bici-peato-
nal con el ejercicio específico en
dos juegos de aparatos situados
en sendos parques del municipio
(parque Europa y avenida de la
Primavera).
Los "parques para mayores" son
un batería de aparatos de gimna-
sia que invitan a las personas de
edad avanzada a trabajar determi-

nados grupos musculares y articu-
laciones (dedos, rodillas, hom-
bros...) que, con el paso de los
años, sufren un especial deterioro.
De esta manera se pretende ani-
mar a las personas mayores al
ejercicio físico y además, a que
éste se realice al aire libre, en un
entorno verde y saludable al que
además, se accede después de
un reconfortante paseo.
La inauguración de ambas instala-
ciones tubo lugar los pasados

días 26 y 28 de mayo, dentro de
la programación de “Los Días de
las Personas Mayores” y en
ambos casos se realizó una
demostración del uso de los apa-
ratos ante un numeroso grupo de
personas mayores.
Nuestro municipio es pionero en
la instalación de este tipo de
“gimnasios” para mayores en la
Comunidad Valenciana y a nivel
nacional sólo en Zaragoza y en
Madrid podemos encontrarlos.

Cursos formatius 
per a agricultors

CURS PER A L'OBTENCIÓ DEL CARNET DE MANIPULADOR DE
PLAGUICIDES, NIVELL BÀSIC.
Es desenvoluparà del 16 al 24 d'octubre en horari de vesprades:
de 19.00 a 21.30h, a l'Alqueria de Moret.
Tots els treballadors que utilitzen plaguicides agrícoles han de
posseir aquesta habilitació per tal de garantir la cura de la pròpia
salut i la dels consumidors.
Donada la limitació de les places, és important d'inscriure's a
l'Agència de l'Agricultor (96 129 5400) el més prompte possible.

CURS DE VIVERISTA DE PLANTES ORNAMENTALS
S'impartirà del 6 al 17 de novembre en horari de 19.00 a 21.30h, a
l'Alqueria de Moret. 
Es tracta d'un curs d'especialització que abasta un ampli espectre
del viverisme: plantes forestals, cítrics i especialment ornamen-
tals: com ara coníferes, palmeres, fruiters, cactus i suculentes,
mediterrànies i aromàtiques i d'interior.
Aquest curs està indicat tant per a professionals i tècnics del vive-
risme com per a persones ja formades professionalment amb
intenció d'introduir-se en aquest camp.

Com ja s'informà en l'edició anterior, s'estan fent els treballs d'ac-
tualització del cadastre rústic del municipi.
Els dies 5 i 6 de juny, s'han atés a l'Ajuntament les modificacions
de dades i les errades que han presentat els interessats.
Finalitzada aquesta feina i incorporades les rectificacions, hi haurà
un període d'informació pública en què es podrà consultar i sol·lici-
tar, si escau, les oportunes rectificacions. L'Ajuntament comuni-
carà oportunament l'inici del període d'informació pública.
Una vegada acabat aquest període, la Gerència del Cadastre consi-
derarà finalitzada la revisió cadastral.

El 12é “Rastro Solidari” 
tornà a omplir la plaça Major

Diumenge 4 de juny fou la
data elegida per a celebrar el
12é “Rastro Solidari”. Un any
més la plaça Major esdevin-
gué punt de trobada per a tot
el poble de Picanya.
Des de primera hora del matí
es podien veure els vora vint
col·lectius i associacions (món
educatiu, persones majors,
associacions veïnals, grups de

voluntariat...) ben enfeinats
muntant les seues paradetes.
A partir de les 10.00h un nom-
brós públic va omplir la plaça
decidit a col·laborar per tal de
fer d’aquest “Rastro” una
autèntica festa de la solidaritat
i contribuir en l’objectiu decidit
enguany pel Consell per la
Solidaritat de Picanya: la
reconstrucció, per mitjà del

projecte de l’ONG “Menuts
del Món”, d’una escola a Mel-
ga (Bolívia), on 800 xiquets i
xiquetes reben classe al pati
per l’estat ruïnós del centre.
El “Rastro” es va completar
amb l’actuació del grup de
música andina Inti-Ñan i la
demostració realitzada per l’a-
lumnat dels tallers de patch-
work i de boixets de l’EPA.

La reconstrucció d’una escola a Melga (Bolívia) serà la
destinació dels beneficis obtinguts
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Paradetes del Rastro a ple rendiment
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L’Ajuntament concedeix la llicència
d’obres del nou Centre de Salut

La Conselleria de Sanitat ha sol·licitat a l'Ajuntament de Picanya la
llicència d'obres per a la construcció del nou Centre de Salut. Es
tracta d'un tràmit administratiu previ i necessari dins del llarg pro-
cés de construcció. Ara mateix encara no s'han publicat les condi-
cions tècniques que permetran a les diferents empreses presen-
tar els seus projectes per a la fase de concurs públic.
Els terrenys per al nou Centre de Salut van ser cedits per l'Ajunta-
ment de Picanya fa ja alguns anys. Es tracta d'un solar ubicat
entre els carrers de l'Església i Senyera. El projecte preliminar pre-
veu la construcció d'un edifici de dues plantes, amb una superfície
útil de gairebé mil metres quadrats.

Urbanització del carreró paral·lel al
carrer València

Recentment han finalitzat les obres d'urbanització d'un carreró
paral·lel al carrer València. Les obres es van iniciar amb la retirada
de la terra que hi havia en aquest carrer i la seua substitució per
una capa de pedra i de grava compactada. Després, s'ha asfaltat
amb una capa de formigó de 15 centímetres. Als costats d'aquest
carreró s'han realitzat pendents longitudinals per a l'evacuació de
les aigües pluvials cap al clavegueram, per al qual s'han construït
també nous imbornals.

Ayudas a  la instalación de ascensores
El Ayuntamiento de Picanya preocupado por la mejora de la cali-
dad de vida de sus conciudadanos, inició hace ya 2 años, una línea
de subvención para la instalación de ascensores en aquellas fincas
que no dispusieran de este elemento, con el fin de facilitar la
accesibilidad de todas las personas y más concretamente de las
personas mayores, redundando ello en una mejora de la calidad
de vida de éstas. Esta subvención, con cargo a los fondos munici-
pales se dirige a la Comunidad de Propietarios de dichas fincas,
con una cuantía de 9.000 euros por finca. Durante el presente
ejercicio se han acogido a dicha subvención 4 Comunidades de
Propietarios/as.
Además, el Ayuntamiento ofrece un servicio de gestión de ayudas
para la instalación de ascensores, publicadas por el Ministerio de
Fomento y la Generalitat Valenciana y gestionadas a través del
PROP. Estas ayudas se conceden a título individual, pudiendo
cubrir el 100% de la cantidad que le correspondería pagar a cada
vecino dependiendo de su nivel de ingresos. En este caso, el
Ayuntamiento de Picanya, ofrece la gestión, tramitación y segui-
miento de estas ayudas ante el PROP.
Además, se puede solicitar ayudas para la reparación de elemen-
tos comunes (terrazas, fachadas, etc…), siempre y cuando la finca
tenga una antigüedad superior a 15 años y el presupuesto por
cada vivienda sea superior a 1.500 euros. En este caso, el Servei
d'habitatge del Ayuntamiento es el encargado de tramitar dichas
ayudas, olvidándose los vecinos de los trámites administrativos
ante el PROP.

Josep Almenar y M. Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda

durante el acto de la firma del acuerdo

Sobre aquest solar es preveu la 

construcció del nou Centre de Salut

Nuevo impulso al 
alquiler de viviendas
El Ayuntamiento de Picanya firma un acuerdo con la 
Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de la Vivienda

E l pasado 25 de mayo el
Ayuntamiento de Picanya fir-
mó un convenio de colabora-
ción con la Sociedad Pública
de Alquiler, organismo de-
pendiente del Ministerio de
la Vivienda, en aras a poten-
ciar el mercado de alquiler en
el municipio. 
Tradicionalmente las perso-
nas propietarias de viviendas
vacías no las sacaban al mer-
cado de alquiler por temor al
impago por parte de los
arrendatarios y por el ocasio-
nal deterioro que en algunos
casos podía sufrir la casa.
Con la firma de este conve-
nio las ventajas para las per-
sonas arrendatarias son
importantes.
• La Sociedad Pública de

Alquiler garantiza la per-
cepción de una cantidad
de dinero mes a mes con
independencia del compor-
tamiento del inquilino des-
de la firma del primer con-
trato de arrendamiento
hasta la extinción y resolu-
ción del contrato de ges-
tión firmado por el propie-
tario y la Sociedad. De
este modo, además de
obtener el beneficio de la
revalorización del inmue-
ble, se podrá conseguir por
la vivienda una rentabilidad
fija y asegurada por la
Sociedad Pública de Alqui-
ler, que se verá materiali-
zada mensualmente a tra-
vés de una transferencia
bancaria. 

• En caso de que la vivienda
necesite una reforma para
incorporarse en el Progra-
ma SPAVIV, la Sociedad
Pública de Alquiler ofrece
la posibilidad de gestionar
las reformas necesarias y
su financiación. 

• La Sociedad Pública de
Alquiler garantiza la devo-
lución de la vivienda en las
mismas condiciones en
que fue entregada. Se ela-
borará un inventario del
estado de la vivienda y del
mobiliario con que se
entrega en el momento de
la firma del contrato con el
propietario. Desde enton-
ces la propia Sociedad se
encargará de reparar todos
los posibles desperfectos
ocasionados por los inquili-
nos. Para ello, toda vivien-
da integrada en el Progra-
ma SPAVIV contará con
una Póliza Multirriesgo
Hogar suscrita con una
Compañía Aseguradora.

AAyyuuddaass  aa  iinnqquuiilliinnooss//aass::
Además, desde el Servei Muni-
cipal d'Habitatge se continúan
tramitando las ayudas para los
propietarios que deseen rehabi-
litar su vivienda para ponerla en
alquiler a través del programa
de la Consellería de Territori i
habitatge., y también ayudas

para los inquilinos, en este últi-
mo caso estos son los requisi-
tos que se deben cumplir:
Beneficiarios: 
Preferentemente jóvenes con
edad no superior a los 35 años,
así como otros colectivos social-
mente desfavorecidos, perso-
nas mayores, inmigrantes...
Ingresos inquilinos: 
Ingresos familiares no excedan
de 15.792 euros, y que acredi-
ten una renta mínima de 0,5
veces el indicador público de
renta de efectos múltiples
(IPREM).
Actuación protegible: 
La financiación parcial de los
gastos de alquiler de viviendas
destinadas a domicilio habitual
y permanente. El contrato de
arrendamiento deberá formali-
zarse por escrito y expresando
específicamente la superficie
de la vivienda en metros cua-
drados útiles, así como la renta
mensual desglosada, en su
caso, a abonar por el inquilino,
que en cualquier caso, deberá
estar entre el 2% y el 9% del
precio máximo.
Plazo de solicitud: 
Dentro de los cuatro meses a
la fecha del contrato de arren-
damiento.
Cuantía de la ayuda: 
40% de la renta anual a satisfa-
cer con un máximo de 2.880
euros anuales, salvo en el
supuesto de víctimas de violen-
cia de género, que será del
50% con un máximo de 3.168
euros anuales.
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn
Para ampliar información y
obtener asesoramiento sobre
todos estos temas el Ayunta-
miento de Picanya dispone del
Servei Municipal d’Habitatge
cuya oficina se sitúa junto al
número 7 de la pl. Espanya (tel.
961 594 460).

La Sociedad Pública

de Alquiler garantiza

a los propietarios y

propietarias el pago

de las mensualidades

y la devolución de la

vivienda en las

condiciones en las

que estaba al

iniciarse el periodo

de arrendamiento.
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Aquest carreró separa els edificis

d’habitatges de les naus industrials
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Els equips infantils del club Picanya Bàsquet amb dos dels tres trofeus aconseguits
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El Picanya Bàsquet guanya
el campionat provincial

Doble or per als xics i bronze per a les xiques
Impecable. Així es pot qualificar la temporada de l’equip infantil mas-
culí del Picanya Bàsquet que, després d’una temporada on han
aconseguit un total de 24 victòries consecutives (de 24 possibles)
es van alçar primer amb el títol de la categoria NP-2 en la final a 4
disputada al Pavelló Fontana Mogort d’Alzira i dues setmanes des-
prés a Mislata, en una altra final a 4, i davant l’equip local, amb el
títol de la categoria NP-1. És a dir: els dos títols possibles del bàs-
quet infantil en els Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana.
TTaammbbéé  lleess  xxiiqquueess
Per la seua part, les xiques, també en categoria infantil, van acon-
seguir la medalla de bronze en la competició provincial sols per
darrere de noms tan importants del bàsquet valencià com ara el
club Claret de València o el CB Llíria.
Tres títols provincials que, d’un en un ja suposen una fita ben
important però que sumats i per a un poble menut com és el nos-
tre parla ben clar del gran treball realitzat per aquests xics i xiques i
del bon nivell del bàsquet de base picanyer.

Creació d'un Club de Frontennis
Al Poliesportiu Municipal de Picanya hi ha un grup de joves acom-
panyats per algun adult amb experiencia en competició federada,
que estan intentant crear un Club de Frontennis. L'objectiu més
immediat és el participar en el campionat que organitza la Federa-
ció de Pilota. Per això, totes aquelles persones que estiguen inte-
resades en aquesta competició poden comunicar-se amb les ofici-
nes del Poliesportiu Municipal de Picanya.

Futbol 3
Del 19 al 24 de juny s'ha celebrat
al Pavelló Esportiu Municipal la
competició de Futbol 3. Les
categories que participa-
ven eren les de benja-
mins i alevins (de 8 a 11
anys). La peculiaritat d'a-
questos equips es que
poden jugar junts xics i
xiques. El total d'equips que han
participat ha segut de 39 amb un
toatal de 195 jugadors/ores i el
nombre de partits disputats és
de 82. Durant tota la setmana es
va gaudir d'un gran ambient tant
en les dues pistes on es realitza-
va la competició d'una forma
simultanea, com en la grada pel
que fa al públic assistent.

Futbol sala
El passat 29 de maig es van dis-
putar les finals de la Lliga Local

de Futbol-Sala, en la que van
participar 20 equips.
Aquesta competició va
començar en octubre i
aquestos son els resul-

tats:
Màxim goletjador:

Alberto Minguez de l’equip Cas-
sola Tramuntana
Equip menys goletjat:
Transportes CS amb el seu por-
ter Enrique Paredes
Trofeu a l'esportivitat: Promesa
Campió: Transportes CS
Subcampió: Cassola Tramun-
tana
3er. Classificat: Yesos Lopez.

Futbol femení
El Club de Futbol Juventut
Picanya està preparant per a la
propera temporada un equip
femení de futbol 7. Ja fa
temps que a l'Escola de Futbol
tenen xiques inscrites, però és
la primera vegada que s'han
plantejat fer un equip exclusi-
vament femení.

La idea va començar a gestar-
se durant la Setmana Esporti-
va. Es va organitzar un torneig
triangular de futbol femení, al
qual van participar 38 xiquetes
de les diferents escoles de
Picanya. Açò va donar els res-
ponsables del Club la respos-
ta: a Picanya sí hi ha xiques
que volen jugar a futbol.
De moment, al Club ja s'han ins-
crit 7 xiques d'entre 8 i 12 anys.
Per tal de poder posar en marxa

l'equip i començar a
competir en neces-

siten dotze.

Llançament de pes

als Jocs Escolars

d’Atletisme

Salt d’alçada Salt de longitud Proves de velocitat

wwwwww..ppiiccaannyyaabbaassqquueett..nneett

El Torneig d'Handbol reuneix durant tres
dies els millors clubs de la comarca

El Club d'Handbol ha celebrat un torneig al qual han participat 9 clubs de
la comarca. La competició es va desenvolupar entre els dies 9 i 11 de
juny i va enfrontar equips de les categories infantil fins a sènior. Els par-
tits es jugaren al Col·legi Baladre i al Pavelló Esportiu.
El Club d'Handbol Picanya va tindre una excel·lent actuació. En catego-
ria cadets, l'equip picanyer va quedar primer i a la categoria juve-
nil quedaren els segons. A la categoria sènior,
tant els xics com les xiques, demostra-
ren la seua superioritat guanyant la
final. Al final, la pluja va deslluir un
poc la festa i obligà a suspendre
la final de la categoria infantil.

Els Jocs d’Atletisme tanquen la Setmana
Esportiva

El passat dissabte 3 de juny, el Poliesportiu de Picanya va acollir
els 24 Jocs d’Atletisme. Una mena de mini-olimpíada que va reunir
a un gran nombre d’escolars de la nostra població acompanyats
per les seues famílies en una trobada esportiva que, com cada
any, esdevingué un gran espectacle emocionant i intens. Ací us
portem algunes imatges.
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Premis per als esportistes locals
més destacats de la temporada
L’Ajuntament va lliurar els guardons el passat 23 de juny

L'Ajuntament de Picanya va rea-
litzar el passat 23 de juny, una
recepció al Saló de Sessions del
Consistori als esportistes locals
més destacats de Picanya en la
temporada 2005-06. Aquest acte
va ser presidit per l'Alcalde i es va
entregar una placa a cada espor-
tista, al qual l'acompanyava el
seu entrenador/a i familiars.
Es pretén resaltar l'esforç i la
dedicació que han fet els clubs
al llarg de l'any per tal d'aconse-
guir els resultats esportius que
a continuació detallem. A di-
ferència dels objectius que es
plantegen des de l'Ajuntament
(animar i fomentar la pràctica
esportiva del major nombre
posible de gent), els clubs per-
segueixen la selecció i l’especia-
lització dels seus esportistes
amb èxit pel que fa als resultats.

Aquesta felicitació està dedica-
da a la pacència dels pares, a la
dedicació i insistència dels i les
monitores i l'esforç i il·lusió dels
esportistes a superar-se dia a
dia.
Els premiats i les premiades són:
AAttlleettiissmmee
Israel González, 

Cat. Infantil 
Medalla de Bronze: Triple Salt.
Salt de Longitud.

Pablo Marín González,
Cat. Infantil
Medalla Bronze: 80 m.l.
150 m.l.

Campionat Provincial d'Atletis-
me celebrat a Gandia el 13/5/06.
BBààssqquueett
Picanya Bàsquet
Equip Infantil masculí

Doble Campió Provincial (Jocs
Esportius C.V.)

Equip Infantil femení
3er. Classificat Provincial
(Jocs Esportius C.V.)

HHaannddbbooll
Patricia Rodríguez Sáiz. 
Cadet femení
Campiona d'Espanya amb
el club Marítim Valencia.
Una jugadora que es va ini-
ciar en les Escoles Esporti-
ves Municipals. En la passa-
da temporada, va ser porte-
ra titular de la selecció
valenciana que quedà sub-
campiona d'Espanya en la
categoría de Cadet femení.

CCaarrttss
Samuel Cucala. Aleví 
1r. Classificat de la C.V. en
la categoría Aleví (Any 2005)
3r. Classificat de la C.V. en
la categoría Aleví (Any
2004)


