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Una ordenança municipal de
recent aprovació obliga a la ins-
tal·lació de sistemes d'energia
solar tèrmica als nous edificis
que es construïsquen al nostre
poble, per tal de cobrir, així, les
seues necessitats d'aigua
calenta d'ús sanitari. Aquesta
ordenança pretén aconseguir
una disminució en el consum
d'altres tipus d'energies, com
ara el petroli, el gas o l'electrici-
tat generada en centrals nucle-
ars o tèrmiques, i substituir-les
per una altra forma d’energia
més neta i sostenible.
Donar exemple
Aquesta obligació cap els parti-
culars serà assumida també per
l’Ajuntament. De fet, una de les
obres més importants dels
últims anys a Picanya, la piscina
coberta, disposarà de panells
d'energia solar tèrmica. Aquest
edifici, actualment en fase de
construcció, disposarà d’una
instal·lació que pretén cobrir les
necessitats d'aigua calenta de
tot l'edifici. És a dir, l'objectiu
és abastir d'aigua calenta les
dutxes i els lavabos, la zona de
balneari i, fins i tot, calfar l'ai-
gua de les piscines.
Aquest edifici serà el primer
però ja existeixen estudis per a
la instal·lació de panells d'ener-
gia solar tèrmica en els altres

edificis públics del poble. En
primer lloc, s'està estudiant l'a-
plicació d'aquest tipus d'ener-
gia neta al Pavelló Esportiu i al
Poliesportiu Municipal. En
aquestes dues instal·lacions
esportives es consumeix molta
aigua calenta, cosa que fa que
estiguen entre les prioritats d'a-
quest pla.
Després de les instal·lacions
esportives, s'està estudiant l'a-
plicació dels panells solars per a
ús tèrmic als col·legis del poble
i a la resta dels edificis públics.
Estalvi
Aquest projecte d'instal·lacions
solars té un doble avantatge.
D'una banda, la generació d'ai-
gua calenta mitjançant l'energia
solar és totalment neta i dismi-
nueix les aportacions de diòxid
de carboni a la nostra atmosfe-
ra. Aquest gas és el responsa-
ble principal del calfament de la
Terra, que està causant un can-
vi climàtic que pot tindre conse-
qüències desastroses per l'ho-
me i per al seu entorn natural.
Per altra banda, l'ús d'energia
solar suposa un estalvi de
diners a mitjan termini. Els
combustibles fòssils, com ara
el petroli o el gas, estan sotme-
sos a contínues variacions en el
seu preu. Són matèries estratè-
giques i, per això, qualsevol

succés que afecte la seua pro-
ducció (guerres, atemptats o
catàstrofes naturals) provoca un
augment dels preus. L'energia
solar és gratis. Encara que les
instal·lacions solars requereixen
una inversió important, es pot
cobrir part de les despeses mit-
jançant ajudes estatals i autonò-
miques.
Picanya sostenible
Aquest projecte de “solaritza-
ció” del consum d'energia a
Picanya està només en la seua
fase inicial. Una vegada aconse-
guida la implantació de l'energia
solar tèrmica per a la producció
d'aigua calenta als edificis
públics, l'Ajuntament s'està
plantejant la introducció de l'e-
nergia solar fotovoltaica, per a
la producció d'electricitat.
Aquest tipus d'instal·lacions
són diferents de les destinades
a la producció d'aigua calenta.
Són panells solars connectats a
la xarxa elèctrica, on injecten
l'electricitat que produeixen.
L'objectiu és aconseguir produir
el màxim d'electricitat amb
energia solar per tal de poder
cobrir, sempre que siga possi-
ble, les necessitats de consum
dels edificis i de les ins-
tal·lacions públiques del nostre
poble.

G. Serrano

Picanya aposta amb
decisió per l’energia solar

La Piscina Coberta disposarà d'una
instal·lació solar per a ús tèrmic

Panells solars als

sostres de Picanya

La nova piscina coberta serà el primer edifici

públic en disposar de panells solars

Recentment, l'Ajuntament de Picanya

ha elaborat una ordenança que obliga a

la instal·lació de sistemes d'energia

solar tèrmica als edificis de nova

construcció i als que facen obres de

rehabilitació. Aquestes instal·lacions

cobriran la producció d'aigua calenta

d'ús sanitari per als veïns d'aquests

edificis i contribuiran a reduir el consum

d'altres tipus d'energia contaminant.

Però aquesta ordenança és només el

primer pas d'un pla per a fer de Picanya

un poble més sostenible. L'Ajuntament

realitzarà, de manera progressiva,

aquest tipus d'instal·lacions en tots els

edificis públics del poble. A més a més,

ja s'estan fent els estudis per a la

instal·lació de panells solars fotovoltaics

i la seua aplicació per a cobrir les

necessitats d'energia d'aquests edificis.
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Mirant Picanya

A poqueta
nit

Són eixos pocs minuts que
van del dia a la nit els que
definim amb una expressió
tan poètica com: “a poqueta
nit” (a les Illes Balears diuen
“a s’hora baixa”). En eixos
pocs instants les darreres
llums del dia es creuen amb
l’enllumenament artificial dels
nostres carrers i places. 
A eixes hores tan especials
albirar l’hortizó ens pot per-
metre descobrir imatges i
colors ben peculiars. Ací hem
volgut portar-vos alguns 
d’aquests paisatges fugaços
als quals paga pena dedicar
uns segons i gaudir de l’es-
pectacle de llums i tonalitats
quasi fantasmals que se’ns
presenten “a poqueta nit”.

Energías renovables 
y desarrollo sostenibles

La última crisis del petróleo generada por la guerra de Irak ha
provocado una subida espectacular de la gasolina y del gasó-
leo. Nuestro bolsillo se resiente, y más si tenemos en cuenta
que España es un país importador de petróleo y gas natural.
Pero más allá de la economía, el petróleo, el carbón y el gas
natural, son combustibles fósiles cuyo uso produce emisión de
gases que contaminan la atmósfera de nuestro planeta. La
energía nuclear también tiene inconvenientes: genera residuos
radioactivos y contaminación térmica en las aguas de los ríos
que se utilizan como refrigerantes de las centrales nucleares.
Además, todos estos recursos energéticos citados no son
renovables, es decir, son limitados y se agotarán en un plazo
de tiempo más o menos largo. Es cierto que estas formas de
energía nos hacen una vida más cómoda y agradable, pero tie-
nen un efecto negativo sobre el planeta: son los causantes de
los gases que producen el efecto invernadero (calentamiento
de la atmósfera), de la destrucción de la capa de ozono y de la
contaminación de ríos, mares y ciudades. Y sus efectos sobre
el clima ya se están manifestando: la capa de hielo de los polos
se está derritiendo y los huracanes son más frecuentes. El
modelo actual de crecimiento, basado en la explotación irracio-
nal de los recursos naturales y energéticos, está poniendo en
peligro nuestra calidad de vida presente y la supervivencia de
las generaciones futuras. Estos inconvenientes nos llevan a la
necesidad de promover una gestión medioambiental basada en
el uso de fuentes de energía no contaminantes para garantizar
un desarrollo sostenible, es decir un desarrollo que no compro-
meta el futuro de la Humanidad y de todas las formas de vida
del planeta. La energía solar, así como la eólica (del viento), la
hidráulica (la corriente del agua) y la producida por las mareas o
la biomasa (materia orgánica), son fuentes de energías limpias
y alternativas, más abundantes y menos peligrosas que los
combustibles fósiles. Son además fuentes renovables, las
podemos utilizar ininterrumpidamente. Pero su explotación
todavía es minoritaria, las centrales eólicas y solares no están
muy extendidas. España es uno de los países de la Unión Euro-
pea que menos uso hace de las energías renovables, a pesar
de ser uno de las regiones del mundo con más días soleados.
Debemos fomentar el uso de las energías renovables y susti-
tuir progresivamente las energías fósiles. Aunque estas deci-
siones dependan más de los Gobiernos, en el ámbito de los
municipios y de nuestra vida cotidiana podemos contribuir a un
consumo responsable mediante el ahorro de energía eléctrica
en nuestras casas y el uso de transportes públicos. La implica-
ción personal es importante. También lo es el papel de los
ayuntamientos. La Agenda 21 Local plantea como meta la res-
ponsabilidad compartida entre ciudadanía y Administración
local para conseguir un municipio con mayor calidad ambiental.
Y una de esas metas es fomentar el uso de energías alternati-
vas y el ahorro de las energías actuales no renovables. En esa
línea, desde el Ayuntamiento Picanya se viene realizando des-
de hace años una intensa labor de sensibilización ciudadana
para reducir el uso del coche, ahorrar energía eléctrica en nues-
tros hogares y fomentar el uso de la bicicleta y de los transpor-
tes públicos colectivos. El último paso en esta dirección ha sido
la aprobación de una ordenanza municipal para impulsar la ins-
talación de paneles solares en las nuevas viviendas que se
construyan. Por otra parte, el Ayuntamiento desarrolla un pro-
grama de instalación de farolas con bajo consumo eléctrico y
de paneles de energía solar en edificios municipales, y particu-
larmente en los deportivos. La energía solar es una energía lim-
pia, barata e inagotable. Debemos fomentar su uso. Existen
subvenciones para acceder a instalaciones de este tipo en
nuestros hogares. La apuesta merece la pena: un planeta más
limpio y con futuro. El desarrollo sostenible va asociado induda-
blemente al uso de las energías renovables. 

El Fòrum 21 publica les 
seues primeres conclusions 

Sota el títol de “Treballant per la
sostenibilitat. Un reconeixement
al Fòrum 21Picanya” l’Ajunta-
ment acaba de publicar un qua-
dern de 16 pàgines que recull el
treball desenvolupat pel grup de
persones que integren el Fòrum
21 de Picanya dins el projecte
d’Agenda 21 local.

Aquest document pretén fer
públic i situar a l’abast de totes
les persones interessades les
reflexions d’aquest grup de
treball al voltant de temes tan
importants com l’ús de l’aigua,
la mobilitat, el tractament dels
residus, etc... i les possibilitats
d’actuació per tal de fer de

Picanya un poble compromés
amb el seu entorn, un poble
sostenible.
Aquelles persones interessa-
des a conèixer aquest treball
poden sol·licitar-ne exem-
plars al Centre de Desenvolu-
pament Local a l’Alqueria de
Moret.
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Després de vint anys a les seues
esquenes dedicat de ple al món
de la perruqueria, Leandro Cerrillo
ha complit en els últims mesos
un dels seus majors somnis pro-
fessionals: participar en les grans
desfilades de la passarel·la espa-
nyola. Després que al llarg d'a-
quests anys hagen sigut molts els
veïns i les veïnes de Picanya que
han confiat en les seues mans
per a dur a terme un canvi d'imat-
ge, aquest picanyer ha tingut l'o-
portunitat de participar en les últi-
mes edicions de la Passarel·la
Cíbeles i la Passarel·la del Carme
de la mà del dissenyador valencià
Francis Montesinos. "Sempre
m'havia cridat l'atenció el món de
les passarel·les, però el veia un
món totalment inaccesible al qual
només podien arribar-ne uns
pocs. No obstant i això vaig topar
per casualitat amb el perruquer
oficial de Montesinos i em va
començar a entrar encara més el
cuquet de poder arribar algun dia
a formar part del seu equip, enca-
ra que no esperava que fóra tan
difícil aconseguir-ho. No ha sigut
gens fàcil, han sigut quatre o cinc
anys d'insistir-hi molt, però des-
prés de tant de perseguir la idea,
el passat mes de juny m'ho van
proposar i, tras una entrevista
personal amb el dissenyador, vaig
tindre la sort d'estar entre els
triats", comenta Leandro.
Per a aquest perruquer, que des-
prés de l'experiència continua
amb el seu treball a Picanya, el
fet de poder formar part d'una
passarel·la ha sigut únic. "No puc
negar que ha sigut una experièn-
cia meravellosa i, sens dubte, ara
que conec aquest món estic molt
agraït a Montesinos perquè ha
sigut qui m'ha donat l'oportunitat,
però la meua intenció era inte-

grar-me en aquest món indepen-
dentment de qui fóra el dissenya-
dor", apunta. "Sí que és cert que
en Cíbeles em va impactar moltís-
sim el que hom vol allí Montesi-
nos. La desfilada va ser el primer
dia de passarel·la, el dia de la
inauguració, i junt amb ell hi havia
dissenyadors molt reconeguts
com Ágatha Ruiz de la Prada,
però mai no havia vist tantes
càmeres ni tanta gent darrere
d'ell, és una persona enor-
mement valorada allí i porta darre-
re un equip de perruquers, maqui-
lladors, models..., que no vaig
vore en cap altre dissenyador".
Pel que fa al treball en el dia a
dia i a l'experiència en el món de
la moda, Leandro assegura que
no tenen res en comú. "Evident-
ment ets perruquer, i tot té a
veure amb la teua professió,
però són dues facetes completa-
ment distintes. L'experiència
amb Montesinos m'ha permés
aprendre moltíssimes coses, és
un treball en equip en què si no
hi ha una compenetració total
entre tots (dissenyador, perru-
quers, maquilladors, models...)
el treball no pot eixir mai. Per a
prepara un desfilada, Montesi-
nos ens facilita un tros de tela
dels models que lluiran i l'equip
de perruqueria fa un esbós dels
dissenys perquè ell els veja. En
un principi poden agradar-li, però
el que conta és quan la idea es
plasma en un postís. En esta
ocasió Montesinos va apostar
per la fantasia en els pentinats,
una cosa que no havia fet fins
ara, i això, unit a un desfilada
basada en la mar i en el medite-
rrani, ens va permetre jugar
molt. Encara així, Montesinos és
una persona molt exigent i, tot i
que respecta la idea original que

li presentes, ens va tirar enrrere
dues vegades les propostes per-
què les considerava massa exa-
gerades. El protagonisme sem-
pre ha de ser del vestit".
Junt amb l'experiència en la pas-
sarel·la Cíbeles, que va suposar el
seu primer contacte amb el món
de la moda, Leandro també va
formar part de l'equip que va tre-
ballar amb Francis Montesinos en
l'última edició de la Passarel·la del
Carme. "L'experiència en el Car-
me ha sigut totalment meravello-
sa, vaig quedar totalment sorprés
perquè no li donava tanta
importància com a Cíbeles i em
va paréixer extraordinària. Si en
Cíbeles hi ha 'glamour', ací vaig
en vore molt més, no sé si va ser
pel fet d'estar a casa, però em
vaig quedar gratament sorprés i
estic segur que és una passarel·la
que arribarà molt lluny".
Ara, després de tornar a la realitat
del treball diari (al qual assegura li
ha costat acostumar-se nova-
ment), Leandro desitja ja posar-se
a treballar en el que serà la nova
desfilada de Francis Montesinos
el pròxim mes de febrer en Cíbe-
les, encara que a finals de novem-
bre va tornar a participar amb el
dissenyador en un desfilada
benèfica per als xiquets amb càn-
cer organitzada a Burjassot. Asse-
gura que el treball dins del món
de la moda "no és fàcil perquè
necessites invertir moltes hores
per a vint minuts de desfilada, és
molt sacrificat" però està con-
vençut que vol seguir ací. "Ficar-
me més de valent no ho sé per-
què és un treball per al qual
necessites moltes hores i, encara
que no ho descarte, com que tinc
una família no és fàcil. Però conti-
nuar on estic, sens dubte".

Miriam Cordero

”Treballar en el món de les 
passarel·les ha estat una
experiència meravellosa”

El perruquer picanyer Leandro Cerrillo forma part de
l’equip del dissenyador valencià Francis Montesinos

Activitats a la Biblioteca 
Quasi 600 escolars gaudeixen de jocs,

conte, titelles... mentre s’apropen al món
dels llibres

Totes i tots som conscients de la importància de la lectura en
el desenvolupament intel·lectual de xiquets i xiquetes. També
coneixem la dificultat d’apropar el jovent al món dels llibres
en una societat com l’actual on la diversió fàcil (televisió,
vídeo-jocs...) se’ls ofereix pertot arreu i de forma ben agressi-
va.
13 anys d’animació lectora
Des de la Biblioteca Pública de Picanya ja fa més de 13 anys
que es desenvolupa un programa intensiu d’animació a la lec-
tura. Un programa que, a més de la pròpia animació lectora
inclou ofertes com les activitats al voltant del dia del llibre,
l’organització de xerrades i tertúlies i, de forma ben especial, 
l’anomenada “Hora del conte”.
L’hora del conte
Aquest programa, adreçat a menuts i menudes d’entre 3 i 11
anys, i que compta amb la fonamental complicitat del perso-
nal docent de les tres escoles de primària del nostre poble,
tracta d’apropar als més joves tots els serveis i possibilitats
que oferta l’espai de la Biblioteca. Mitjançant la narració de
contes, les lectures col·lectives, els titelles, la realització de
jocs, treballant cançons o jugant a les endevinalles s’intenta
introduir els escolars en l’apassionant món dels llibres i des-
pertar-los l’interés per la lectura.
600 nous lectors i lectores
Està previst que en els propers mesos siguen més de 30 els
grups escolars (provinents del CP Ausiàs March, CP Baladre i
Escola Gavina) els que prenguen part en el programa d’anima-
ció lectora. Seran més de 600 els i les escolars que d’aquesta
manera passaran per la biblioteca per descobrir l’espai dels
somnis, dels contes i de la imaginació. Molts d’ells i d’elles
iniciaran així el camí de la lectura.

Leandro Cerrillo amb una de les models

Hora del conte
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L’EPA trasllada part del
seu aulari a l’Institut

Aquest curs 2005/06 una part de l’alumnat del Centre de Formació de
Persones Adultes (EPA) ha vist com les seues aules han estat trasllada-
des a l’IES Enric Valor. D’aquesta manera s’aconsegueix una millor
adequació de les instal·lacions i s’amplia l’ús d’aquest gran centre edu-
catiu. Graduat en Secundària, idiomes i cicles formatius són les assig-
natures impartides a les aules de l’IES.

IES Enric Valor
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Imatge de Cloun Dei La Unió Musical de Picanya al certamen nacional de bandes celebrat a Múrcia
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Humor diví
Dos obres de teatre per a adults i per a menuts i
menudes tanquen l’oferta d’enguany

La programació de teatre per
al mes de desembre al Centre
Cultural portà una divertida
comèdia, Cloun Dei, de la mà
de la companyia Teatre Meri-
dional que es representà al
Centre Cultural el dia 2 de
desembre. Cloun Dei contà la
vida d'un grup de monjos que
viuen en un monestir i que,
com cada dia, esperen una
manifestació de la divinitat. El
que passa és que cadascú
interpreta aquestes manifesta-
cions divines a la seua mane-
ra, cosa que fa que la bona
voluntat d'aquests servidors
de Déu mai s'ajuste a les
ordres que reben dels seu
superiors, ni humans ni divins.

El dia 16 de desembre, la
companyia Hongaresa de Tea-
tre representa Il·lusionistes. El
rencontre de tres germans, un
mag, una cantant-faquir i una
escriptora-escapista, és el fil
conductor d'aquesta obra on
es mesclen l'il·lusionisme
amb els boleros, el ball i l'hu-
mor.
Per a finalitzar, el 26 de
desembre, la companyia GUS
Marionetas representarà Ceni-
cienta, un clàssic per a tots els
públics  (molt adequat per a
les dates de nadal) al que
aquesta companyia de titelles
ha sabut donar una nova lectu-
ra i adaptar-lo als nous temps.
Il·lusió i divertiment per a tota
la família.

Novembre musical
Diferents actuacions musicals han servit per a 
commemorar Santa Cecília 
Una programació especial ha
servit, durant el mes de
novembre, per a commemo-
rar Santa Cecilia, la patrona
dels músics. El dia 11, Miquel
Gil, acompanyat per la flauta
de Cristòbal Rentero i el baix
elèctric de David Farran, va
oferir un interessant concert
on els ritmes i els instru-
ments del sud es mesclen
amb els aires del Mediterrani.
El dia 12 de novembre, la
Unió Musical de Picanya va
participar a Murcia al XV Cer-
tamen Nacional de Bandes
de Música on va obtindre una
meritòira tercera posició a
l’exigent primera categoria
en un certamen on van reu-
nir-se bandes de tota Espa-

nya. Al dia següent, de nou a
Picanya, es va projectar al
Centre Cultural la pel·lícula
Los chicos del coro, del
director francès Christophe
Barratier.
El 18 de novembre, tam-
bé al Centre Cultural es
va poder gaudir de l'es-
pectacle Paroles, on els poe-
mes de Jaques Prévert, musi-
cats per Joseph Kosma, van
ser interpretats per la soprano
Francisca Ortí.
Aquesta programació espe-
cial la va tancar la Unió Musi-
cal de Picanya el 19 de
novembre, amb el seu tra-
dicional concert
d'homenatge a
Santa Cecília.

Un quart de 
segle de premis

Enric Valor
El proper 17 de desembre es
lliurarà el Premi de Narrativa
Juvenil Enric Valor. Enguany
és la 25a edició d'aquest
prestigiós guardó. L'acte de
lliurament, que se celebrarà al
Centre Cultural, comptarà
amb l'acompanyament musi-
cal de Miguel Morellà Gimé-
nez, a l'oboè i de Marisa
Sedano Lozano al piano.
El lliurament d'aquest premi
va sempre precedit d'un
seguit d'activitats relaciona-
des amb el món del conte i
de la literatura per a joves i
xiquets. Enguany, a partir del
2 de desembre, la Sala d'Ex-
posicions acollirà una mostra
d'il·lustracions que sota el
títol "El conte que mirem"
acostarà el visitant al món
interior de les històries i dels
contes. El dia 14 de desem-
bre, el guanyador de la passa-
da edició del Premi Enric
Valor, Pep Castellano, oferirà
dues xerrades, una adreçada
als alumnes de l'Institut i una
altra per als de l'Escola 
d'Adults. També dins d'a-
quests actes al voltant del lliu-
rament de l'Enric Valor de
Narrativa Juvenil s'emmarca
la representació d'Il·lusionis-
tes, que Hongaresa Teatre
farà el divendres 16 de
desembre al Centre Cultural.

x + =
La xarxa Joves.net, a la qual
pertany el Departament de
Cultura i Joventut de l’Ajunta-
ment de Picanya, ha posat en
marxa una campanya d'inter-
culturalitat sota el lema x + =,

Per a més igualtat. Aquesta
campanya, pretén evitar actituds

discriminatòries i xenòfobes, mit-
jançant el plantejament de visions posi-

tives sobre el fenomen de la immigració.
El lema de la campanya, x + =, ha estat triat entre més de 70 propos-
tes de joves d'arreu del país. Finalment, se’n va triar aquest, dissenyat
per una jove canària, Daura Flores.
Els pobles que formen part de la xarxa Joves.net distribuiran xapes,
samarretes, pòsters i tot tipus de material gràfic amb el lema de la
campanya. A més a més, es recuperarà com a material didàctic, la
guia "Idees per a la interculturalitat" editada l'any 2002, a més d’una
sèrie de vídeos cedits per Sogecable i altres televisions europees
sobre el fenomen de la immigració a Europa.

TotArt ‘05 
El jurat del concurs TotArt ha seleccionat
els artistes guanyadors, tant en la modali-
tat individual com en la col·lectiva. Alfre-
do José Pardo Martí, un pintor de Xàtiva,
ha estat seleccionat a la modalitat individual.
Aquest artista exposarà les seues pintures a la
Sala d'Exposicions de Picanya el proper mes de
febrer. També s'editarà un catàleg de la seua
obra.
Col·lectiu
Pel que fa a la modalitat col·lectiva, els seleccio-
nats han estat el pintor barceloní Josep Güell Her-
nández, el picanyer Victor Benet Montoro, amb les
seus instal·lacions: el pintor mexicà Carlos
Pérez Bucio, que resideix a França i la fotògrafa
valenciana Noemi Tamarit. Tots ells exposaran
de manera col·lectiva a la Sala d'Exposicions
Muncipal durant el mes de gener i també veu-
ran les seues obres reproduïdes en
un catàleg col·lectiu recopilatori.

Arribada dels
Reis Mags

El proper 5 de gener a les
18.00h de la vesprada al
Pavelló esportiu de Picanya
ja està confirmada l’arribada
de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient que, a més
enguany, venen acompa-
nyats d’un gran espectacle
al voltant del món de les
joguines amb música,
cançons, balls i contes. 

L'aparició de l'estrella, que
guia els Reis Mags des del
cel, ens anunciarà l'arribada
de Ses Majestats i des d’ei-
xe moment els xiquets i les
xiquetes podran conversar
amb els Reis i lliurar-los les
cartes amb la llista de desit-
jos per a la nit màgica del 5
al 6 de gener amb l’espe-
rança de rebre tots els
regals (si han sigut bons).
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Peça de Josep Güell
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Més de 80 col·lectius ciutadans s’unixen al compromís social 
per tal de fer front a la violència contra les dones

Acord ciutadà contra la 
violència de gènere
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El grup durant la visita

Acte públic de signatura de l’Acord

Viatge a Panazol
Enguany han estat picanyers i picanyeres els

que han viatjat a França per a l’encontre anual 
Enguany han sigut les persones de Picanya les que han anat a
França a celebrar l'encontre anual amb Panazol.
A Panazol tenien lloc Les Floralies, un encontre entre jardiners,
floristes i productors de tot allò relacionat amb la natura. La
mostra s'instal·là al jardins que hi ha al voltant de l'Ajuntament i
allà es podia trobar tota mena de plantes en magnífics jardins,
exposició de bouquets de flors i fruites a més a més d’un bon
grapat de productes "bio" i "eco", des de socs fins a confitures,
passant per pa, mel.... 
L'acollida i les activitats, com sempre, foren excepcionals. El
programa estava carregat de visites i entre altres coses vàrem
tindre l'ocasió de fer una visita a la granja experimental
"Lanaud", on ens explicaren tot allò que hi ha al voltant de la
raça bovina limusina .
En aquest viatge va ser especialment destacable l'excursió a
París en tren i autobús, durant tot un dia, picanyers i picanyeres
van tindre l’ocació de passejar per la ciutat de la llum, (ara totes
i ja sabem el perquè d'eixa denominació). Per la nit es va tornar
a Limoges amb moltes coses que contar als que no hi havien
anat. Els que no volgueren anar a París aprofitaren per a visitar
el poble de Sant Leonard de Noblat i un molí de pare que resultà
també molt interessant.
Com sempre també se celebrà una revetlla de confraternitat, a
la carpa de Les Floralies, i allà es pogué gaudir d'un grup de
folklòric "L'Eglantino Do Lemouzi" i un sopar preparat pel xef del
Restaurant Escolar, M.Boadas que va fer les delícies de totes
les persones assistents.

Vista de l’espai interior del dipòsit

Aigües de l’Horta
inaugura noves oficines

La renovació de les oficines 
completa l’actuació sobre la zona 

El passat divendres 25 de novembre va tindre lloc l’acte oficial
d’inauguració de les noves oficines d’Aigües de l’Horta al carrer
Verge de Montserrat. Les noves dependències, des de les quals
ja s’està prestant l’atenció al veïnat,   aprofiten elements ja exis-
tents com ara la façana de la casa original però també incorpo-
ren novetats com ara la situació, just en la part de baix del dipò-
sit, on anys enrere podíem trobar el motor, o el fet d’haver ins-
tal·lat una volta transparent al sostre que permet gaudir de la
vista interior del dipòsit.
Aquestes obres completen el procés de renovació de la zona on
també destaquen la rehabilitació del dipòsit i la creació d’un
mural al·legòric a la mitjanera de la finca adjacent.Les xifres són esfereïdores, a

Espanya, durant 2004, 72 dones
foren assassinades a mans de les
seues parelles o ex-parelles i
estem en el camí d’una xifra molt
similar per a aquest 2005. Les
denúncies per maltractaments
psíquics o físics es comptabilitzen
per milers, tot i que es calcula que
sols arriba a les comissaries un
percentatge ben baix  dels casos
que es produixen (al voltant del
10%) i que, per a que una dona
arribe a denunciar una agressió,
ha rebut una mitjana de més de
35 pallisses.
A més hem de valorar l’especial
crueldat que suposa el fet de ser
amenaçada i atacada al teu propi
llar i per una persona amb qui
convius dia a dia i nit a nit, i de la
que, moltes vegades depens i
has estimat.
Compromís social
Des de l’Ajuntament de Picanya ja
fa temps que es treballa per l’era-
dicació d’aquesta barbàrie (progra-
mes d’assessorament jurídic gra-

tuït, teleassistència per a dones
maltractades...) i ara, s’ha volgut
fer un pas més i tractar d’involu-
crar tota la nostra societat en
aquesta lluita. La violència contra
les dones no pot continuar consi-
derant-se com un “conflicte pri-
vat” és hora que totes i tots ens

conscienciem de la necessitat de
prendre un paper actiu i decidit
per tal d’ajudar les víctimes, evitar
les agressions i denunciar els cul-

pables i, a més,
que tot això es
faça d’una ma-
nera pública i
notòria per tal de
fer saber a les
víctimes que no
estan soles.
Acord ciutadà
contra la violèn-
cia de gènere
El passat dijous
24 de novembre,
el saló de ses-
sions de l’Ajun-
tament va ser

l’espai triat per a la signatura públi-
ca de l’Acord ciutadà contra la
violència de gènere. Un acte al

qual acudí un bon nombre de
picanyers i picanyeres que, bé a
títol individual o en nom de dife-
rents col·lectius (associacions,
empreses, entitats...), per tal de
fer públic el seu compromís i
assumir com a propi aquest acord
ciutadà i els seus trets fonamen-
tals:

• Expressar públicament el
rebuig a la violència contra les
dones.

• Fer visible la realitat i l’abast de
la violència cap a les dones i
negar-se a ésser còmplices
amb el silenci.

• Considerar la violència de
gènere com un fet social del
qual totes les persones som
responsables i no com una
qüestió privada on ningú no ha
d’intervindre.

• Treballar per a promoure la cul-
tura de conflictes sense violèn-
cia i potenciar la construcció de
nous models relacionals en la
nostra societat.

• Col·laborar i participar en aque-
lles activitats que hom pose en
marxa al nostre poble contra la
violència cap a les dones, a
més a més de difondre-les.

L’acord pot consultar-se i signar-
se (indiviual o col·lectivament) a
les oficines de l’Ajuntament o
també mitjançant l’espai web
municipal on està publicada la
llista d’entitats adherides (més
de 80) i persones:
www.ajuntament.picanya.org

Fullet de la campanya

Col·locació del cartell de la campanya en en un comerç local
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123 majors ja no estan a soles
El servei de teleassistència per a persones majors abasta totes les
persones majors de 65 anys que ho han sol·licitat  
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Ricardo Navarro

Actualización de datos del 
padrón para las personas

extranjeras no comunitarias
A raiz de la publicación en el año 2003 de la Ley Orgánica
14/2003 sobre derechos y libertades de los extranjeros todas
las personas provenientes de paises no comunitarias deben
actualizar sus datos en el padrón municipal de habitantes cada
dos años. De esta manera aquellas personas empadronadas
antes del 22/12/2003 disponen hasta el 22/12/2005 para per-
sonarse ante el Ayuntamiento provistos de su documento de
identificación y renovar su inscripción en el censo. Si el empa-
dronamiento se realizó con posterioridad a esta fecha éste
caducarà en dos años y por tanto deberá ser renovado cuando
se aproxime el final de este plazo.

Otoño rojo y verde
Estamos en otoño, tiempo de cambio, de renovación y a la vez de
preparación, incluso tiempo de viajes, y todo, para preparar una
nueva etapa. Al viajar vemos como hasta el campo se prepara
para este cambio que se avecina. Aparecen los colores de la natu-
raleza más bonitos cada año, sorprende su variedad y matices,
como, una misma planta tiene dos, tres y hasta cuatro colores
diferentes, eso si "muy conjuntados ". Las plantas también eligen
el vestuario para la nueva estación. El cartel anunciador de la esta-
ción diría.. "Los colores para la temporada otoño invierno son: tie-
rra, gama de marrones, amarillos, rojos y teja. Con algún punto de
verde intenso o blanco - gris.
Si nos damos cuenta, si nos detenemos a pensar en lo que ocurre
dentro de nosotros nos pasa lo mismo, estamos deseando que
cambie el tiempo, que refresque, para poder introducir cambios, y
qué casualidad, casi siempre conjuntamos nuestra ropa con la
naturaleza. Incluso, la casa, por dentro, también la acondiciona-
mos y preparamos para la nueva estación, sustituimos los colores
del verano por aquellos que nos acercan poco a poco al mes de la
magia Diciembre. Mes de color rojo y verde por excelencia. 
Sería bonito que las calles de Picanya se vistiesen de otoño, que
el rojo y el verde adornase nuestras ventanas y balcones calles,
paseos, patios..

El servei municipal de teleas-
sistència per a persones majors
atén en aquest moment 123
persones majors de 65 anys
que viuen soles en el nostre
municipi (el 20% de les que 
s’atenen a la Comarca de l’Hor-
ta Sud) i ha atés totes les
sol·licituds rebudes (i que com-
plien els requisits) de manera
que cap persona majors que viu

sola (i que ha demandat el ser-
vei) ha quedat sense atendre.
Les condicions per a disposar
de la teleassistència són ben
senzilles; ser major de 65 anys,
viure sol/a i tindre instal·lada a
casa una línia de telèfon. El ser-
vei és totalment gratuït per a les
persones usuàries i consisteix
en un polsador (collar o polsera)
que envia un senyal a una cen-

tral d’atenció 24 hores que a
partir d’eixe moment mobilitzarà
tota una sèrie de recursos (cri-
dar a veïns o familiars, enviar
una ambulància...) per tal 
d’atendre la persona major.
Aquest servei també realitza un
treball “d’agenda” i telefona als
majors per recordar-los una cita
amb el metge o l’hora de pren-
dre una medicació.

Accés lliure a Internet
El Centre de Desenvolupament Local “Alqueria de Moret” amplia la
seua oferta de serveis amb una sala d’accés gratuït a internet  

Amb el suport de la Diputació
de València i mitjançant el pro-
grama PAI-TELECENTRES, es
consolida l'oferta d'accés a
Internet lliure per a la ciutada-
nia de Picanya. 
El programa ha permés dotar
un aula del Centre de Desenvo-
lupament Local “Alqueria de
Moret” amb connexió a inter-
net per banda ampla, xarxa
local sense fils i augmenta 
l'equipament disponible amb

vuit ordinadors, un escàner,
una impressora i tres web cam,
perifèrics dels quals abans no
disposava la sala. A més a més
el programa inclou suport tèc-
nic i manteniment durant tres
anys. 
Accés lliure
La ciutadania pot fer ús de tot
això, i també pot anar al tele-
centre (a l’Alqueria de Moret)
amb el seu ordinador i connec-
tar-se a Internet.

L'aportació de l'Ajuntament al
telecentre és l’espai i un profes-
sional de la informàtica i les
noves tecnologies, que resol
problemes i dubtes i garanteix
que tot vaja com la seda.
Així doncs és l'hora de tastar
totes les possibilitats d’aques-
tes noves eines. Per a més
informació , acudiu al Centre
de Desenvolupament Local
"Alqueria de Moret" o telefoneu
al 961 295 400.
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Ha mort 
Ricardo Navarro Garcés

El passat sis de novembre va faltar Ricardo Navarro Garcés.
Ricardo fou alcalde de Picanya durant quasi catorze anys,
entre el set de març de 1962 i l’u de febrer de 1976.

Treball a l’aula Internet

de l’Alqueria de Moret
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La teleassistència permet una major autonomia de

les persones majors 



Nova zona enjardinada 
junt a l’edifici Pau
L’actuació inclou la instal·lació d’una font

Junt a l'edifici Pau, als peus del
gran mural de la façana lateral
de la finca, s'ha construït
recentment una xicoteta plaça.
Al centre d'aquesta plaça, s'ha
instal·lat una font ornamental i,
al seu voltant, s'han col·locat

bancs. Tota la zona ha estat
enjardinada i s'hi ha instal·lat
enllumenat públic.
Aquest conjunt obri un nou
espai per a l'esplai dels veïns i
veïnes en un entorn que ha
millorat sensiblement després

dels treballs d'urbanització que
s'han realitzat recentment a la
zona i que, a més d’enllume-
nament i de xarxes de serveis,
inclou també, com és habitual a
les noves zones de creixement
urbà, nous trams de carril-bici.
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S’incien les obres de millora de
la xarxa de clavegueram
Els treballs es realitzaran per fases

Recentment s'han finalitzat les
obres de millora al clavegue-
ram del carrers que queda
entre l'Institut, el barranc i 
l'avinguda de la Mediterrània.
Tota la xarxa de clavegueram
de la zona ha estat dotada de
canonades de major capacitat
que les que hi havia. A més a
més, aquestes conduccions
han estat desviades cap a una
canonada de desguàs que pas-
sa per sota el barranc i que pot
arreplegar una major quantitat
d'aigua.

Ara les obres s'estan fent en
un ample triangle delimitat
per l'avinguda 9 d'Octubre,
l'avinguda de la Generalitat
Valenciana i el carrer Germa-
nies. El clavegueram dels
carrers d'aquesta zona també
tindrà una gran capacitat per
a l'evacuació d'aigües i
estarà connectat a una gran
canonada que s'està ins-
tal·lant paral·lela a la via del
metro i que conduirà totes
aquestes aigües cap a un
gran col·lector al barranc.

Una vegada finalitzen aques-
tes obres, tota la zona est de
Picanya disposarà d'una xarxa
de clavegueram amb capaci-
tat per a absorbir unes pluges
de fins a 110 l/m2 a l'hora.
Aquestes canonades de major
capacitat s'instal·laran de
manera progressiva en altres
zones del poble, per tal de
pal·liar en la mesura del possi-
ble així l'acumulació d'aigua
en cas de pluges torrencials
tan habituals i imprevisibles a
les nostres terres.

Escales per al carreró entre Almassereta
i el polígon de Raga

A la zona que connecta la nova urbanització del polígon de Raga
amb el carrer Almassereta, s'ha construït un accés per a vianants.
Aquest accés consisteix en una rampa i unes escales, que perme-
ten salvar el desnivell existent. La rampa ha estat coberta amb un
paviment que evitarà que els vianants puguen esvarar. A més a
més, també s'ha instal·lat enllumenat públic. Aquest nou accés
permetrà el pas d'una manera segura i còmoda al polígon de Raga
als vianants i, especialment, als treballadors i a les treballadores.

Enjardinament al mur de contenció de
l’avinguda Ricardo Capella

Al mur de contenció del barranc que hi ha a l'avinguda Ricard
Capella, s'estan realitzant treballs d'enjardinament. Aquest mur va
ser construït per la Diputació de València per tal de protegir el
talús del barranc i evitar el seu enfonsament amb les avingudes
d'aigua. Donada l'alçada del mur, aquest es va construir formant
terrasses, que li donaven major resistència.
En aquestes terrasses, ara s'estan plantant arbres i arbusts.
Aquests treballs tenen una doble finalitat: d'una banda, s'aconse-
guirà millorar la resistència del mur front a les avingudes i, d'altra,
millorarà el seu aspecte.
S'hi han plantat dos grups d'arbres, perquè les seues arrels agar-
ren la terra de les terrasses i la facen més resistent a l'arrossega-
ment de l'aigua. També s'han plantat grups d'arbusts i de plantes
penjants, que contribuiran a donar un aspecte més acolorit al mur
de contenció.

Nova font a l’avinguda de la Primavera
En les darreres setmanes s’ha instal·lat una font d’aigua potable
junt a la zona de jocs de l’avinguda de la Primaver un servei que,
sens dubte, agraïran els menuts i les menudes que fan d’aquest
espai el seu territori de joc i que, d’aquesta manera, podran refres-
car-se en els dies més calorosos.

Obres a l’avinguda

Nou d’Octubre

Nou jardí i font funt a l’edifici Pau
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Exhibició de l’alumnat de
xiqui-ritme i ball modern 

El 19 de desembre se celebrarà al Pavelló Esportiu la festa de
Nadal de les activitats esportives dels més menuts: el xiqui-rit-
me i el ball modern. Aquesta festa consistirà en una exhibició
davant els pares, on els menuts i les menudes mostraran les
seues habilitats. A més a més, hi haurà jocs i música per a
tots, per tal de fer d'aquest encontre una jornada divertida.
El xiqui-ritme i el ball modern són dues activitats que, mit-
jançant la música, el ritme i els exercicis físics, serveixen per a
estimular la psicomotricitat i la coordinació de moviments dels
xiquets i de les xiquetes. El xiqui-ritme està adreçat als més
menuts, d'entre 3 i 6 anys, i el ball modern als xiquets i xique-
tes de 6 a 9 anys.

Xiqui-ritme al pavelló municipal

Cartell anunciador de la prova

Les gimnastes del Club Picanyer

Bronze per al club de rítmica
en el campionat provincial

El conjunt infantil del club de Gimnàstica Rítmica de Picanya inte-
grat per Núria Chiquillo, Sara Becerro, Sara Beltrán, Isamar March
i Amparo Morales, va aconseguir el passat 12 de novembre a
Riba-roja la medalla de bronze de la competició provincial, cosa
que els va permetre participar el passat 26 de novembre en la
competició autonòmica disputada a Benicarló on també van qua-
llar una bona actuació.

Totes i tots a còrrer 
el diumenge 18 de desembre

La tretzena edició de la Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya té
lloc el diumenge 18 de desembre amb eixida i arribada al
Poliesportiu de la població veïna. Com cada any són més de 2.000
els corredors i corredores que prenen l’eixida per a recòrrer un
circiut de 10 kilòmetres i mig al que s’ha de donar una volta en
cas de la quarta i dues si es participa en la mitja marató.

L’esport comarcal 
s’unix en un

consorci
Els Ajuntaments d'Alaquàs, Albal, Alcàsser,
Aldaia, Paiporta,Paterna, Picanya, Quart de
Poblet, Silla, Torrent, Xirivella i el Barri del
Crist, han format un consorci esportiu. El Con-
sorci per a la Gestió de Recursos, Activitats i
Serveis en l'Àmbit Esportiu de l'Horta, naix per
a gestionar i organitzar de manera més efecti-
va els recursos i els projectes esportius que
s'organitzen de manera conjunta entre
aquests pobles.
El naixement d'aquest consorci és fruit de
l'estreta col·laboració entre els pobles
que ara el formen al llarg
dels darrers 15 anys.
Al llarg d'aquesta dè-
cada i mitja, els dife-
rents serveis munici-
pals d'esports han esta-
blert una estreta relació
en l’organització d'esdeve-
niments esportius conjunts,
com ara els Encontres Espor-
tius Comarcals.
Amb la creació d'aquest consor-
ci, els pobles que hi participen es
plantegen nous reptes, com ara la
iniciació en noves modalitats esporti-
ves, la formació contínua del personal
docent o la realització d'activitats esporti-
ves a la natura.

Nova edició de la
campanya 

“Aprén a esquiar”
“Aprèn a esquiar", eixe és el nom de la cam-
panya que, cada dos anys, porta un grup de
xiquets i xiquetes de les escoles de Picanya a
Boí Taüll, una localitat del Pirineu lleidatà.
Enguany, el viatge es realitzarà la darrera set-
mana de gener. Durant quatre dies, els xiquets
i les xiquetes de 5é i 6é de Primària de les

escoles de Picanya, aprendran a
esquiar.

Per a la majoria d'ells,
serà la primera vega-

da que viatgen
sense els seus

pares i per a
alguns, el seu
primer contac-
te amb la neu.
A més a més

d'un viatge per
a aprendre a es-

quiar, en el decurs
d’aquests quatre
dies aprendran a
conviure en grup
i a relacionar-se

amb els altres
companys i

companyes.

L’Encontre d’Escoles Esportives 
ompli Picanya de xiquets i xiquetes
Centenars d’alumnes de les escoles esportives de la
comarca es reuneixen al nostre poble

Atletisme al poliesportiu

Patinatge al CP Baladre
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El 26 de novembre se celebrà la dissetena
edició de l'Encontre Comarcal d'Escoles
Esportives Municipals. Aquesta activitat, que
té més de trobada esportiva que no de com-
petició, va portar xiquets i xiquetes de deu
pobles de la comarca. Durant tota la jornada,
el Pavelló Esportiu, el Poliesportiu Municipal
i les escoles Baladre i Ausiàs March van aco-
llir les competicions d'atletisme, escacs,
bàsquet, futbol sala, handbol, gimnàstica rít-
mica, judo, patinatge i tennis.
Aquests encontres comarcals permeten a
tots els xiquets i xiquetes que participen en
les escoles esportives municipals, poder
practicar el seu esport preferit i compartir-lo
amb altres xiquets i totes les xiquetes. Front
a altres competicions, on hi ha sempre una
selecció dels millors, a aquests encontres el

que es vol fomentar és la pràctica de l'esport
de tots els xiquets i xiquetes, i donar-li a tota la
jornada un caràcter festiu i divertit més que
competició pròpiament dita.
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