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ERIE, sempre a punt per a
actuar en cas d’emergènca

El calendari de l’OMIC,
dedicat al comerç local

L’entitat local de Creu Roja ofereix a Oliva cursos especialitzats
de busca i salvament en medi aquàtic.

Les fotografies antigues mostren escenes dels anys 50 i 60
amb alguns dels establiments més coneguts d’aquell temps.

Un llibre
recorda l’època
daurada dels
Centelles
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L’administració
busca adaptarse a les noves
tecnologies
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Les vint dones
que van patir
la repressió del
franquisme

Les restriccions aboquen a
un confinament voluntari
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L’alçament del tancament perimetral permet en- contacte social a l’espera de les esperades ajudes als
trar i eixir de la ciutat mentre les noves restriccions sectors més afectats. L’hostaleria d’Oliva arranca la
decretades pel Consell busquen reduir al mínim el tercera setmana amb les persianes baixades.
Pàgines 4 i 5

Julio d’Oliva,
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:
De dilluns a dissabte:
de 10,00 a 19,00 hores
Diumenges: de 10,00 a 14,00 hores

TRANSPORT
DE VIAJERS
LÍNIA D’AUTOBÚS
GANDÍA-OLIVA-PEGO
Autobuses Jiménez
Telèfon 902 202 787
Horarios paso dirección
Gandía: 7:45, 10:25,
123:20, 15:30, 17:40 y
18:40.
Horarios paso dirección
Pego: 8:20, 10:25, 13:20,
16:05, 17:40 y 18:40
Estació d’Autobusos de
Gandía.
Telèfon 962 87 10 64

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 902432343

AEROPORTS
L’Altet: 966 91 94 00
Manises: 961 598 500

SANITAT
Ambulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 296 71 00
Ambulatori urgències . . . . . . . . . . . 96 296 71 05
Consultori San Francesc . . . . . . . . 96 282 99 40
Ambulatori (consulta platja) . . . . . . 96 282 98 30
RESIDENCIAS TERCERA EDAD
Residencia Sant Francesc . . . . . . . 96 296 36 36
Residencia Virgen del Rebollet . . . . 96 285 00 52
Residencia La Carrasca . . . . . . . . . 96 285 80 81

Oliva acomiada
l’any a la
pantalla
La ciutat d’Oliva va haver d’acomiadar
l’any 2020 a través de les xarxes, una
mesura necessària per a frenar el
creixement dels contagis de Covid19
que augmentaven de forma alarmant a
mesura que s’apropava el Nadal. A poc
a poc, els actes previstos es van anar
traslladant del carrer i dels teatres a les
pantalles, un refugi en què molta gent ha
trobat una nova finestra oberta al món.
A través de les noves tecnologies els
més joves van poder gaudir d’espectcles
de màgia, d’una nit de cap d’any molt
diferent i fins i tot de la tradicional
cavalcada dels reis d’Orient que, a pesar
de la falta de públic, no van voler faltar
a la seua cita amb la ciutat. Les imatges
de la plaça plena de gom a gom, amb
els més menuts amb els ulls com a
plats contemplant als tres reis, hauran
d’esperar a temps millors.

TELÈFONS ÚTILS
EMPRESES SERVEIS
Iberdrola 96 283 85 17
Agència de Butà 96 285 08 44
Aigües potables Bolinches 96 285 05 87
Aigües potables Bullent 96 285 40 00
Aigües potables platja 96 285 20 62
DEPENDENCIES MUNICIPALS
Ajuntament 96 285 02 50
Centre Social Sant Francesc . . . . . 96 285 05 28
Agencia Agraria y M.Ambiente . . . . 96 285 09 82
Biblioteca Tamarit y Archivo. . . . . . 96 296 37 40
Biblioteca l´Envic . . . . . . . . . . . . . . 96 296 33 94
Casa de la Cultura . . . . . . . . . . . . . 96 285 02 55
Casal Jove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 17 35
Cementerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 470 153
Depuradora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 37 05
Hort de la Bosca. . . . . . . . . . . . . . . 96 285 59 24
Almacen Municipal . . . . . . . . . . . . 96 285 34 81
Museo arqueológico. . . . . . . . . . . . 96 285 46 28
Mercado municipal . . . . . . . . . . . . 96 285 17 81
Agencia AFIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 296 37 02
OMIC (oficina del consumidor) . . . . 96 285 07 09
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . . . . 96 285 55 28
Oficina de Turisme (Platja) . . . . . . . 96 285 03 91
Agencia de Desarrollo Local (ADL) . 96 285 17 43
Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 12 57
Fomento económico . . . . . . . . . . . 96 285 13 48
Oficina de ocupación . . . . . . . . . . . 96 285 17 43
Oficina de Gestión Tributaria . . . . . 96 296 31 66
PIC «punto de información catastral» . 96 285 04 97
OLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 09 82
Polideportivo – oficinas . . . . . . . . . 96 285 29 20
Polideportivo- piscina cubierta . . . . 96 285 36 23
Servicios Deportivos. . . . . . . . . . . . 96 285 02 21
Servicios Culturales . . . . . . . . . . . . 96 285 02 55
Teatro Olimpia . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 05 20
Servicios Sociales . . . . . . . . . . . . . 96 285 03 75

FARMÀCIES
DE GUARDIA
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- Farmàcia Hnos. Juan Aparisi

962.851.836

Ctra. Denia, 9

oberta dies: 4, 10, 16, 22, 28

- Farmàcia Galiano

962.851.521

Raconada d’Alonso

oberta dies: 5, 11, 17, 23, 29

- Farmàcia Martí

962.853.036

Alcalde F. Llorca 14

oberta dies: 6, 12, 18, 24, 30

-Farmàcia Escrivà

962.850.583

Passeig Ll. Vives, 11 oberta dies: 1, 7, 13, 19, 25, 31

- Farmàcia Català

962.850.105

Pl. Ajuntament, 3

oberta dies: 2, 8, 14, 20, 26

- Farmàcia Ruiz

962.851.797

Poeta Querol, 29

oberta dies: 3, 9, 15, 21, 27

SERVEIS D’URGÈNCIA
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Creu Roja (ambulàncies) . . . . . . . 96 283 91 47
Guàrdia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 02 05
Policia local . . . . . . . 092// 962850250 (ext 501)
Policia nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091
Samu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 16 11 61
Centre Dona (24 H). . . . . . . . . . . . . 900 580 888
Incendis Forestals . . . . . . . . . . . . . 900 161 515
COL·LEGIS
Sant Josep de la Muntanya . . . . . . 96 285 27 04
Alfadalí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 282 66 25

Hort de Palau ...............................96 282 66 95
La Carrasca...................................96 282 65 75
Lluís Vives.....................................96 282 65 80
Ntra. Sra. Del Rebollet...................96 285 00 70
Santa Ana ....................................96 282 64 75
Verge dels Desamparats...............96 282 65 70
Escola d’Adults (E.P.A.).................96 285 06 98
Escola infantil «El Caragol»............96 285 06 68
Escola Infantil La Taronja..............96 285 62 80
Escola Infantil Borfal.....................96 285 37 14
INSTITUTS
Institut (I.E.S.) Gabriel Ciscar........96 282 94 35

Institut (I.E.S.) Gregori Maians......96 282 99 90
ALTRES SERVEIS
Correos........................................96 285 15 75
Conservatorio...............................96 285 36 59
Jutjats Oliva..................................96296 36 29
Llar de Pensionistes.....................96 283 92 99
Registre de la Propiedad..............96 283 82 04
Taxis (parada Oliva)......................96 285 14 06
Taxis (parada Gandia)..................96 287 21 20
Escuela de Música Sta Cecilia.....96 285 39 25
Asociación Artístico-Musical........96 285 61 19

PER A REMETRE INFORMACIÓ

CENTRES SOCIALS
Centro social Sant Vicent . . . . . . . . 96 285 02 13
Centro social Sant Francesc. . . . . . 96 285 05 28
Centro de Participación Ciudadana 96 296 37 46

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien
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Hazte socio de la
Cruz Roja

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos
Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
AMB LA
COL.LABORACIÓ
DE LA
CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT DE LA GENERALITAT

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.

MUNICIPAL
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L’ÚLTIM PLE DE L’ANY VA DONAR LLUM VERDA A LES SUBVENCIONS PER VALOR DE MÉS DE 156.000 EUROS

El ple aprova en desembre les
ajudes a les associacions locals
L

es principals associacions i
col·lectius d’Oliva podran rebre,
tal i com estava previst, les ajudes
concedides per l’Ajuntament per al seu
funcionament en aquest exercici i que
cada any garanteixen que aquestes entitats puguen dur a terme la seua tasca
en àmbits tan importants com el social,
el festiu, el cultural o el comercial. Les
ajudes atorgades en 2020 van arribar a
superar els 200.000 euro, però la seua
gestió no ha sigut senzilla i bona part
d’aquestes ajudes no van rebre el llum
verd definitiu fins a pocs dies abans
d’acabar l’any.
L’últim ple del 2020 va tindre lloc el
passat 29 de desembre i l’ordre del dia
incloïa l’aprovació de les subvencions
a entitats tan rellevants a la ciutat com
Creu Roja, Cáritas, l’Associació Artístic Musical Santa Cecília o l’Associació
de Comerciants, entre moltes altres. El
vist-i-plau del ple municipal suposa un
pas fonamental per tal que les subvencions puguen arribar als seus destinataris sense problemes de legalitat, un
pas que , en aquesta ocasió, es va fer
esperar fins a l’últim moment. En total,
les subvencions aprovades en l’últim
plenari suposen un total de més de
150.000 euros, que van comptar amb el
suport dels diferents grups municipals.
No obstant la majoria aconseguida, l’aprovació de les ajudes no va
estar lliure de polèmiques, ja que el
ple va haver de superar no només alguns informes negatius per part de la
intervenció municipal, sinó també els
problemes derivats de la gestió dels
expedients i la documentació relativa
a les ajudes, que en molts casos a penes va arribar hores abans de la seua
tramitació en el ple. Així, la majoria

Els grups de
l’oposició denuncien
la falta de previsió
i la falta de
documentació en les
subvencions

Algunes associacions locals van signar el conveni amb l’Ajuntament el passat mes de gener.

dels expedients no van passar per les
perceptives comissions informatives i
en alguns casos la documentació nova
estar disponible fins a l’últim moment,
un fet que va provocar que alguns dels
regidors no pogueren estudiar amb deteniment cada cas.
Aquesta situació va afectar a diferents
departaments i els regidors responsables van atribuir les dificultats a les
circumstàncies excepcionals derivades
de la crisi sanitària que han afectat al
funcionament de les associacions i

La sessió del passat
29 de desembre va
incloure fins a 15
punts amb ajudes a
associacions locals
col·lectius des del passat mes de març.
Segons els membres del govern, l’estat

Les obres continuen al CEIP Lluís
Vives després de les vacances
Les obres posades en marxa per
l’Ajuntament d’Oliva en el CEIP Lluís
Vives continuen endavant en 2021, tot
i la tornada a les aules dels alumnes del
centre, una situació que ha provocat les
critiques d’una part de la comunitat educativa. Les obres van començar el passat
mes d’octubre en la part del gimnàs de
l’escola i s’han traslladat després de les
vacances a la resta de l’edifici, on s’estan
substituint algunes portes i finestres i
també els acabats.
La vicealcaldessa Ana Morell va visitar
el passat dia 15 de gener el centre acompanyada per la direcció de l’obres i per
representats de l’AMPA i la direcció per
tal d’avaluar els treballs que s’hi estan
duent a terme. En la visita, els responsables dels treballs van insitsir en què

les obres no han afectat al funcionament
de les classes i que tampoc s’han escatimat esforços en reforçar la neteja durant
reformes. A més, des de la direcció de
l’obra van explicar que algunes actuacions més molestes s’ha dut a terme a
les vesprades quan no hi havia classes
escolars o al llarg de les vacances de
l’alumnat.
Els treballs previstos afecten a bona
part del centre escolar i preveuen millores al pati, la instal·lació d’un ascensor, la substitució de totes les finestres
i portes, la creació de noves aules per
a tutories o la instal·lació d’aire condicionat, entre d’altres. Morell va descar
la importància dels treballs realitzats i
va explicar que un informe dels tècnics
confirma que els treballs no han afectat

“ni a l’alumnat ni als docents del centre”.
Les obres, que estan valorades en
580.000 euros, i s’emmarquen dins del
pla Edificant de la Conselleria d’Educació, no obstant les explicacions, han
despertat les crítiques de de l’oposició,
que ha denunciat les incomoditats i la
falt de seguretatque suposen. Des de
Projecte Oliva, la portaveu Yolanda Pastar, regidora d’educació en la passada
legislatura, ha denunciat que els treballs
realitzats en el gimnàs van provocar problemes de soroll, i que les reformes que
s’estan executant en la resta de l’edifici
són incompatibles amb la seguretat dels
alumnes del centre, una situció que, segons afirmen, ja van advertir en el moment de l’adjudicació de les obres.

d’alarma i les restriccions a les què ha
obligat la pandèmia han afectat directament al funcionament dels col·lectius,
que en alguns casos no han pogut tenir
a temps la documentació requerida per
al tràmit d’aquestes ajudes.
Tot i els arguments del regidors delegats, des de l’oposició van criticar durament al govern municipal, amb l’alcalde
David González al front, per la tardança
en tramitar unes ajudes que es presenten com a fonamentals per al funcionament de les associacions locals, que van

signar els acords amb l’Ajuntament a
penes uns dies abans d’acabar l’any.
En aquest sentit, la portaveu de Projecte Oliva, Yolanda Pastor, va criticar
la mala gestió en aquest àmbit, i va
denunciar que per segon any consecutiu, l’executiu local haja sigut incapaç
de tramitar una qüestió tan important
com la de les subvencions a les entitats
locals al llarg de l’any i van instar al
govern a que, de cara al 2021, aquestes ajudes puguen tramitar-se abans
d’acabar el mes de febrer. El portaveu
del Partit Popular, Salvador Llopis, i
el regidor de Ciutadans, Pepe Salazar
també van coincidir a criticar la gestió
dels dos partits de govern a la ciutat i
van defensar la necessitat de treballar
per a garantir el bon funcionament de
les associacions locals.
L’alcalde d’Oliva, David Gonzàlez, va
acceptar les crítiques de l’oposició i es
va mostrar disposat a treballar per tal
que aquesta situació excepcional no es
torne a produir. Per la seva part, la vicealcaldessa i regidora d’Hisenda, Ana
Morell, va voler destacar que, a pesar
de les dificultats, el govern ha garantit
a les associacions el cobrament d’unes
ajudes que s’han hagut d’adaptar a la
realitat provocada per la crisi de la Covid19.
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Es busquen solucions per a
l’hostaleria i els sectors afectats
E

ls veïns d’Oliva han viscut l’últim mes pendent de les dades
del coronavirus a la ciutat. Des
que el nombre de contagis començara a augmentar de forma alarmant el
passat mes de desembre, la corba no ha
fet més que pujar, i amb ella unes restriccions que han acabat amb la decisió
del tancament total de l’hostaleria, de
l’esport i dels comerços no essencials
a partir de les 18.00 hores. El camí fins
a ací ha seguit una línia clara, la d’anar
restringint cada vegada més la mobilitat
i el contacte social per tal de contenir
l’expansió del virus.
Les alarmes van saltar amb els primers brots detectats a la ciutat, que
van deixar unes xifres d’en torn al
centenar de contagis els dies previs a
les festes de Nadal. En aquell moment,
a falta de més restriccions, les recomanacions per part de les autoritats
locals eren les de quedar-se a casa i
mantindre els contactes socials al mínim. Així, mentre que en altres pobles
i ciutats els actes festius es mantenien
sota mínims, a Oliva es va optar per
suspendre obres de teatre, mercats nadalencs i fins i tot el campament dels
Reis d’Orient que s’havia programat.
Les dades no eren bones i el tancament
perimetral d’Oliva i de 28 municipis
més que el president de la Generalitat,
Ximo Puig, va decretar el passat dia 5
de gener, vesrpa del dia de Reis, era
una mesura que s’esperava des de feia
dies.
En aquell moment, la prohibició
d’entrar i sortir del municipi i el tancament de l’hostaleria es va entendre
com necessària, amb l’esperança que
la situació milloraria abans dels catorze dies previstos. Però lluny de reduir-se la incidència s’ha mantingut a

Oliva es paralitza
després d’un mes
de contagis a l’alça
en la ciutat

donat negatiu en les proves de diagnosi
i estaven guardant les mesures de seguretat.
AJUDES ALS SECTORS AFECTATS

Els hostalers es van reunir amb l’alcalde, David González, i el regidor de Turisme, Joaquín Calafat.

la ciutat per damunt dels límits acceptables, i ha arribat a superar els 1.100
casos per cada 100.000 habitants
amb 280 persones infectades. Davant
aquesta situació, les autoritats ja deixaven entreveure que les restriccions
continuarien durant més temps, una
quimera que finalment s’ha fet realitat.
Ara falta veure quan els sectors
afectats com l’hostaleria, el comerç o
l’esport podran recuperar part de la
normalitat perduda, per tal de poder
revertir una situació econòmica insostenible per a aquests xicotets empresaris.
De moment, la decisió d’alçar el tancament perimetral a Oliva ha suposat

Desinfeccions a
les vies urbanes
L’Ajuntament d’Oliva va posar en marxa el passat mes de desembre un dispositiu especial de desinfecció de la via pública per tal d’evitar la proliferació dels
casos actius de Covid19 al municipi. La
mesura estava prevista en el protocol
local d’actuació per a lluitar contra la
pandèmia que es va activar en el seu
màxim nivell en detectar-se l’augment
dels casos actius a la ciutat. Els treballs
de neteja i desinfecció previstos s’han
intensificat en les últimes setmanes, i
s’han centrat sobretot en neteja i desinfecció dels carrers i, especialment, del
mobiliari urbà, com ara els contenidors
i les papereres.
Per a les tasques de desinfecció de
carrers, s’utilitza un tractor que pulveritza el material desinfectant, i per això
aquests treballs es duen a terme de for-

ma prioritària, a partir de l’entrada en
vigor el toc de queda, quan la presència
de persones en el carrer és mínima. Els
treballs es realitzen en nuclis urbans,
urbanitzacions, polígons i de forma més
intensa en aquells llocs on hi ha més
afluència de gent.
El regidor de d’Obres i Serveis, Miquel Doménech, va explicar que des
de l’Ajuntament “teníem el dispositiu
preparat per a posar-lo en marxa, si
es donava un augment de casos, especialment després del pont” una mesura
que malauradament es va mostrar necessària, tal i com va reconèixer el propi Doménech. A aquesta iniciativa es va
sumar també el tancament dels parcs
i jardins, que hores d’ara continuen
precintats per tal d’evitar els contagis en
aquests punts.

La incidència del
coronavirus a Oliva
ha a anat
augmentant des
del passt mes de
desembre
un respir a alguns ciutadans que han
de d’eixir a diari d’Oliva i que fins ara
havien de fer-ho pels únics cinc punts
habilitats, davant la impossibilitat de
les forces de seguretat de controlar
tots els accessos al terme municipal. La

decisió d’alçar les barreres permetrà
també fer la vida més fàcil, per exemple, a aquells que viuen en l’extrem
sud del terme municipal.
Durant el temps que ha durat el confinament municipal i mentre els bars i
restaurants d’Oliva eren els únics que
quedaven tancats, un dels establiments
de la localitat va saltar a la premsa després que la Guarida Civil denunciara
que hi havia més de vint persones a
l’interior. El titular va córrer com la
pólvora abans que el propietari poguera explicar que el bar no estava obert,
com s’havia dit, sinó que el local era
l’escenari d’un programa de televisió
en el qual tots els participants havien

Per tal d’explicar les possibles ajudes, el regidor de Turisme, Joaquín Calafat i l’alcalde d’Oliva, David González,
es van reunir amb una representació
dels hostalers als qui van traslladar el
seu suport a l’espera que la Generalitat
concretara el seu pla de xoc. Finalment
seran 340 milions d’euros els que la
Generalitat destinarà a ajudes directes a empreses i autònoms, i també als
sectors més afectats; al mateix temps
que es posen en marxa instruments de
finançament empresarial i ajudes a través del fons de cooperació municipal.
A falta que es concreten totes les mesures, la primera iniciativa s’ha traduït
en préstecs préstecs bonificats de per
a PIMES i autònoms de fins a 750.000
euros amb trams no reembolsables de
fins al 30 per cent. Això vol dir que d’
un crèdit de 30.000 euros els beneficiaris només n’hauran de retornar
21.000.
Tot i les promeses els empresaris,
autònoms i treballadors miren amb
impaciència unes dades, les de la tercera onada, que amenacen en convertir-se en les pitjors de la pandèmia.

COVID-19
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L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA CONTINUA EN L’ENTORN DEL MILER DE CASOS PER CADA 100.000 HABITANTS

Oliva, sense confinament
però amb més restriccions
Els comerços ja obrin
fins a les 18:00
hores i l’hostaleria
continurà tancada
fins al 31 de gener

L

a cuitat d’Oliva tracta d’adaptar-se
de la millor forma possible a les
noves restriccions a les que obliga
la pandèmia del coronavirus i que han
passat de ser específiques per al municipi, a una norma general que afecta a
tota la Comunitat Valenciana. De fet, a
penes uns dies abans que acabara el
confinament perimetral que s’havia decretat a la ciutat, el Govern autonòmic
va decidir alçar la prohibició d’abandonar el municipi, al mateix temps que
feia extensives algunes de les mesures
que ja s’aplicaven a la ciutat.
La més destacable és, sense cap dubte,
el tancament total de l’hostaleria, una
mesura que és una realitat des del passat dijous 21 de gener, però que ja afectava als establiments d’Oliva des de dies
abans. Les mesures s’allargaran almenys durant dos setmanes més, un fet que
farà que els bars i restaurants d’Oliva
hagen de romandre amb les persianes
baixades durant un mínim de quatre
setmanes.La novetat a la ciutat serà el
l’obligatorietat de tancar els comerços a
les 18.00 hores, una situació de la que,
no obstant això, quedaran exempts els
establiments d’alimentació, farmàcies, i
aquells que oferisquen productes essencials a la ciutadans.

Un carrer desert al centre històric dde la ciutat.

Un altre dels sectors que haurà de
baixar la persiana és el dels gimnasos.
L’ordre de la Generalitat estableix el
tancament total de les instal·lacions
esportives, que únicament estaran
disponibles per als esportistes professionals. Es dóna el cas que, a Oliva,
els estudiants del mòdul de Formació
Professional d’Educació Física duen a

Mantes per a lluitar
contra el fred als
centres escolars
Els alumnes dels centres escolars d’Oliva es van trobar, en la tornada a les aules
després de les vacances de Nadal, amb un últim regal de reis que els ajuda a
combatre el fred. Es tracta d’un lot de mantes escolars que l’Ajuntament ha
posat a disposició dels centres públics, concertats i privats de la ciutat per tal de
contribuir al seu benestar. En total son 2.300 les mantes les que s’han repartit i
els regidors de Salut Pública i Educació, Miguel Monzonís i Maria Josep Llorens,
van voler destacar la gran tasca feta per les AMPA de cada centre escolar a
l’hora de garantir que lels articles arribaren als seus destinataris. Val a dir que
la tornada a les aules el passat 7 de gener va coincidir amb un dels episodis més
freds dels últims anys, una situació que, amb les recomanacions de mantenir les
aules ventilades i les finestres obertes, va provocar que els alumnes hagueren de
suportar a les aules temperatures molt més baixes de les recomanables. Davant
aquesta situació excepcional van ser diverses les veus que van demanar al Govern
de la ciutat que estudiara la possibilitat de retardar la tornada a les aules dels
alumnes, una petició que l’executiu va rebutjar per no tindre les competències en
la matèria. Monzonís va explicar que “la presencialitat a les aules és fonamental
en el procés d’aprenentatge” i va afegir que “tot el que puga’m fer des de les
administracions per a possibilitar-ho és important.

terme part de la seua formació en les
instal·lacions del poliesportiu municipal, un grup al qual s’havia permés de
forma excepcional seguir amb les seues
classes a porta tancada i amb un protocol especial de seguretat.
Val a dir que, en el moment del tancament d’aquesta notícia, la Conselleria
de Sanitat comptabilitzava a Oliva un

CARLES SÁNCHEZ

total de 250 casos actius, una xifra que
suposa una incidència acumulada d’entorn al miler de casos per cada 100.000
habitants. No obstant això, si una cosa ha deixat clara aquest virus és que
la situació sanitària pot ser molt canviant, motiu pel qual és necessari, des
de l’Ajuntament i des de tots els grups
municipals han demanat als ciutadans

que complisquen amb totes les mesures
de seguretat.
Amb tot, i a l’espera d’allò que diga el
Govern de l’Estat, la intenció de la Generalitat és avançar el toc de queda a les
20.00 hores tal i com ja han fet altres
comunitats autònomes, una mesura que
caldrà seguir atentament per a veure
com afecta als treballadors.
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L’AJUNTAMENT D’OLIVA I LA GENERALITAT COLABOREN EN UNA CITA QUE BUSCA FOMENTAR LA POESIA

En marxa
el I premi
Francisco
Brines de
poesia
La Fundació Francisco Brines, la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament
d’Oliva, segueixen treballant a tres
bandes per tal d’avançar en l’objectiu
d’aconseguir que la poesia es convertisca en un dels principals actius de la
ciutat de la mà del flamant premi Cervantes, convertit en el primer valencià
en aconseguir el premi més important
del món en llengua castellana. L’últim
acord en aquest sentit és la posada en
marxa dels premis de poesia Francisco
Brines que celebraran en 2021 la seua
primera edició.
Aquesta proposta no es nova, sinó
que ja es va anunciar en 2019 en la
presentació de la Fundació que porta
el nom del poeta. Ara, aquell anunci és
ja una realitat que ha pres més força si
cap després del guardó rebut pel poeta
oliver, que vist com la seua voluntat de
crear un premi literari a la ciutat és ja
una realitat.
En concret, aquest certamen de poesia
se celebrarà en dos modalitats, una en
valencià i una altra en castellà, que estaran valorades amb un premi de 6.000

El certamen se
celbrarà en les
modalitats de
valencià i castellà,
amb dos premis de
6.000 euros
euros cadascuna per als guanyadors.
El termini de lliurament dels treballs
finalitzarà el dia 22 de març de 2021 i el
lliurament del premi es durà a terme en
una gala celebrada a la localitat d’Oliva.
A més, les obres guardonades es publicaran en l’editorial Pre-Textos.
Brines va destacar que amb aquests
premis es busca premiar “dos bons llibres de poesia i assegurar la seua difusió, tant en la península com en tota
Hispanoamèrica”. En aquest sentit, el
poeta va expressar que ha tingut “la sort
de poder unir, als interessos espanyols,
al públic hispanoamericà, la qual cosa
amplia el nostre camp d’acció i perme-

El poeta Francico Brines, celebrant el premi Cervantes a l’Elca.

trà que el premi arribe a altres latituds i
relacione als diferents poetes de la nostra llengua comuna”. “L’objectiu”, sosté Brines, “és que concursen poetes de
qualsevol lloc del món, i que s’acosten
creadors que aporten una visió de l’art,
la filosofia i la cultura del nostre temps
amb una mirada crítica”.
Brines va afegir que aquesta ajuda a

Un repàs a la presència de
l’Elca en l’obra de Brines
El de 2020 va ser un any especial per a Francisco Brines. I no només perquè el passat mes de
novembre va ser guardonat amb el premi Cervantes, sinó perquè també en 2020 es van complir
els seixanta anys de la publicació del seu primer
llibre, ‘Las Brasas’, una obra que li va valdre el
Premi Adonais de poesia i que va marcar l’inici
d’una llarga i reeixida carrera en el món de la literatura que hui encara continua.
Per tal de commemorar aquest aniversari i també per a celebrar la notícia del premi Cervantes, la
Fundació Francisco Brines tenia previst celebrar
un acte amb el poeta que finalment s’ha hagut de
suspendre per la pandèmia, un fet que no ha impedit, però, que el propi Brines haja encetat esta
nova etapa de la millor forma que sap fer-ho, amb
la millor poesia de la seua mà.
Tant és així que l’editorial Pre-Textos ha publicat

una nova antologia del poeta oliver que s’ha convertit en el primer llibre amb obra del poeta editat
després d’haver rebut el màxim guardó en la llengua castellana. L’obra compta amb un pròleg de
Fernando Delgado i reuneix una sèrie de poemes
que repassen tota l’obra del poeta. Precisament,
el propi Brines s’ha encarregat de fer la selecció
i d’escriure una introducció que guia al lector a
través d’un trajecte que té com a fil conductor els
paisatges de la seua Oliva natal
La proposta no és casual, ja que l’antologia, que
ha estat batejada amb el títol de ‘Desde Elca’, suposa un viatge d’anada i tornada que parteix de la
casa familiar de Brines, situada en aquesta partida
del terme d’Oliva, i que apareix de forma recurrent en els seus treballs. De fet, aquesta nova obra
inclou fins a tres poemes inèdits que permeten
aprofundir en la particular visió de Brines.

la poesia és una forma de respondre a
la importància que per a ell ha tingut
aquest gènere literari en la seua vida.
“La poesia ha sigut per a mi molt important, sobretot he vist que m’he retratat
i que m’he hagut de mirar des de fora
d’ella a mi mateix, i he hagut d’acceptar-me amb gust o de mala gana com
sóc. Però cal acceptar-se per a després

intentar fer una cosa sòlida.”
Els llibres presentats hauran de tenir
una extensió mínima de 400 versos i als
premis poden optar poetes de qualsevol
edat que, això sí, només podran presentar un original. El jurat del premi està
format per Marta Pessarrodona, Enric
Sòria, Àngels Gregori, Marta Nadal i Manuel Borrás, per part de l’editorial.
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EN LES ÚLTIMES SETMANES S’HAN IMPLEMENTAT DIVERSES INICIATIVES

L’administració
es modernitza
en temps
de pandèmia
L

a situació d’emergència sanitària
en què està immers el país ha
obligat a empreses i institucions
a haver de re-inventar-se i buscar altres
formes de comunicar-se amb els ciutadans. Un canvi de paradigma que ja
venia produint-se en els últims temps i
que s’ha vist accelerat amb les restriccions decretades des del mes de març
de 2020. En aquest canvi de model,
les noves tecnologies juguen un paper
principal i cal anar a poc a poc incorporant-les a algunes de les activitats del
nostre dia a dia.
Precisament, l’Ajuntament d’Oliva ha
fet un pas endavant en aquest sentit, i
ha apostat per posar en marxa tota una
sèrie de mesures que contribueixen
a fer de l’administració un ens cada
vegada més digital amb el qual poder
relacionar-se de forma telemàtica, facilitant, en la mesura d’allò possible tots
els tràmits que fins ara es feien de forma
presencial.
En aquest sentit, una de les primeres
mesures que s’ha implementat és la de
posar en marxa un sistema per a demanar cita prèvia de forma digital. Aquest
sistema està disponible a través del
web http://citaprevia.oliva.es i també
mitjançant l’aplicació de l’Ajuntament.
i permet demanar torn en els serveis de
registre d’entrada, per a registrar sol·licituds, certificats i volants d’empadronament sense canvi de data; per a realitzar canvis en el padró en cas de nous
residents, canvis de domicili i canvis en
les unitats familiars; i per a l’expedició
de certificats digitals. A més, està previst
que en les pròximes setmanes es posen

Un sistema de
quioscs virtuals i
vídeos explicatius
busquen garantir
l’accés a la seu
electrònica
en marxa noves llistes de cita prèvia en
altres serveis de l’Ajuntament.
Val a dir, que aquesta mesura permetrà descongestionar les línies telefòniques de l’Ajuntament i evitar així les
llargues esperes que s’han produït en
els últims mesos, ja que la centraleta
estava rebent cinc vegades més telefonades de les que podia gestionar.
VÍDEOS EXPLICATIUS

Però no sempre serà necessari acudir
a l’Ajuntament de forma presencial. Hi
ha alguns tràmits que ja poden fer-se de
forma telemàtica i que estan disponibles
a través de les diferents aplicacions. Per
a aquells que estiguen disposats a fer-ne
ús però no sàpiguen quin és el procediment a seguir, l’Ajuntament ha posat
en marxa un web amb diferents vídeos
explicatius sobre com realitzar aquestes
gestions.
D’entre els tràmits que es poden fer
i que de moment compten amb el seu
tutorial propi, hi ha els de presentar
una instància genèrica a la seu electrònica, tramitar una referència cadastral,
o sol·licitar el certificat d’empadronament, unes operacions molt habituals

i que ja es poden fer des de casa. Els
vídeos estan disponibles en l’adreça
https://ciutadania-digital.oliva.es, on
també hi ha un audiovisual en el qual
s’explica com demanar cita prèvia a través d’Internet, un tràmit necessari per
a totes aquelles gestions en les què siga
necessari acudir en persona.
El regidor de Modernització, Josep
escrivà, ha animat als veïns a iniciar
tota mena d’expedients a través de la
seu electrònica. “Tan sols cal tindre un
certificat digital en vigor i emplenar el
formulari pertinent. En cas de no estar
disponible un tràmit específic, tot pot
fer-se mitjançant la instància genèrica,
igual com es tramita de forma presencial, però des de casa”, ha explicat.
QUIOSCS VIRTUALS

L’última iniciativa en per tal d’aconseguir una modernització efectiva ha
estat la posada en marxa d’una sèrie de
quioscs virtuals en els quals es podran
realitzar les operacions més habituals
amb l’administració sense necessitat
de tindre un dispositiu o connexió a
Internet. El servei permet demanar cita
prèvia, fer gestions en la seu electrònica
de l’Ajuntament i realitzar pagaments
a través de l’Oficina Virtual Tributària.
De moment s’han instal·lat tres
d’aquests dispositius: en l’Ajuntament,
en l’edifici l’Almàssera, i en les dependències de Policia Municipal, en l’antic
Hort de Palau. Aquesta mesura busca
acurtar l’escletxa digital i que tothom
puga tenir accés a l’administració electrònica independentment de la seua
situació.
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Il·lustracions corresponents a les portades dels dos volums de la publicació.

LLIBRE DE L’HISTORIADOR ABEL SOLER

‘L’esplendor
d’Oliva’,
l’homenatge
a la història
de la ciutat
El que va
començar com
una concentració
de filaes pirates
ha donat lloc a
començar una
investigació sobre la
història d’Oliva dels
segles XIII al XVII

A

bel Soler, historiador especialista en Història Medieval, s’ha
encarregat de regalar-li a la
ciutat d’Oliva documentar el que va
passar en la ciutat des del segle XIII
fins al XVII. Gràcies a ‘L’esplendor
d’Oliva. De l’honor dels Carròs al
comtat dels Centelles’ podem descobrir aquesta part tan important per a
la història de la localitat.
Segons ha explicat Soler: “Em van
proposar aquest llibre perquè vaig
coincidir ja fa uns anys amb l’antic
regidor de Patrimoni Cultural, Vicent
Canet, en una conferència de la filà

Abel Soler és historiador especialista en Història Medieval.

dels Pirates. Allí vam parlar d’Oliva
i de què hi havia moltes coses de la
ciutat que no es coneixien, hi havia
poca informació històrica, ja que des
de la democràcia no s’havia fet cap
investigació i menys sobre aquestes
dues famílies, que van ser importants
en l’expansió de la Corona d’Aragó”.
Per tal de documentar-se sobre
les dues famílies, els Carròs i els
Centelles, l’autor ha tingut que
accedir a arxius com el de Toledo,
els dels Nobles de Gandia, València
o Barcelona, ja que a la ciutat no
hi havia cap document que deixara

constància d’ells.
El llibre compta amb 940 pàgines
plenes d’informació, dividides en
dos volums, que a més, contenen
moltíssima informació gràfica que
s’han fet gràcies a la col·laboració de
Jordi Todolí, que ha pogut reproduir
en 3D un dels monuments més
importants d’Oliva, el Castell del
Palau dels Centelles, que actualment
està pràcticament desaparegut. Però,
a més d’imatges, també s’inclou un
arbre genealògic de les famílies, una
cronologia dels fets ocorreguts en
aquests segles, i informació suficient

per a poder començar futures
investigacions.
Oliva, a pesar de ser una ciutat
important durant aquests anys de la
història, no comptava amb estudis
que donaren informació del que
havia passat en la zona. Julio Llorca,
regidor de Cultura explica que aquest
fet es deu al fet que durant la Guerra
Civil l’arxiu d’Oliva es va cremar, i
que gràcies al llibre d’Abel Soler:
“s’han tret arxius de molts llocs que
parlen d’Oliva, ha reproduït aquests
documents, i ens ha donat informació
de primera mà que han demostrat
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LA TRADICIÓ DATA DE LA POSGUERRA I ES VA RECUPERAR L’ANY 1999

Les calderes de
Sant Antoni hauran
d’esperar

C

ada any pel mes de gener, el carrer Sant Vicent acull una de les
trobades socials i gastronòmiques més arrelades a la tradició local.
Es tracta de les populars calderes de de
Sant Antoni, una cita que cada any reuneix a milers de persones en torn a un
dels plats més tradicionals de la cuina
valenciana, l’arròs amb fesols i naps.
Es tracta d’un costum que es remunta
fins als anys de la posguerra, quan des
de la parròquia de Sant Roc es van començar a oferir racions d’aquest arròs
caldós per tal que els més pobres pogueren combatre el fred de l’hivern.
A poc a poc, els anys de misèria van
quedar arrere i la tradició es va perdre
fins que l’any 1999 els festers del carrer
Sant Vicent es van decidir a reprendre-la, amb un dinar al carrer al qual
estan convidats tots els veïns de la ciutat.
A poc a poc, la tradició va anar
creixent fins al punt que en les útlimes
edicions els festers van repartir més de
tres mil racions d’un arròs cuinat a foc

El Palau dels Centelles.

moltes de les llegendes que teníem”.
La publicació d’aquesta investigació
també ha volgut coincidir amb
el centenari de la declaració de
Monument històric Artístic del Palau,
reconeixement que actualment
equivaldria a un Bé d’Interés Cultural,
i amb aquest aniversari que s’ha
aprofitat l’ocasió per a restaurar el
monument, però malgrat la Covid,
encara no s’ha pogut fer cap visita.
“UN ABANS I UN DESPRÉS DE LA
HISTÒRIA DE LA CIUTAT”

En paraules de Llorca: “Aquest llibre

ARXIU

significa un abans i un després de la
història de la nostra ciutat, i serà un
llibre molt important”.
Tant Abel Soler com Julio Llorca,
no han descartat continuar aquesta
investigació durant els segles XVII i
XVIII, ja que segons ha argumentat
l’historiador: “seria molt interessant
estudiar aquests dos segles”.
Desgraciadament, el llibre s’hauria
d’haver presentat, però per culpa
de la Covid s’ha hagut d’ajornar.
Finalment s’ha decidit que es
distribuirà per les llibreries d’Oliva, i
en altres municipis de la comarca.

En les útlimes
edicions els festers
de Sant Vicent havien
repartit més de
3.000 racions
d’arròs caldós
lent, amb fusta de taronger i en l’interior d’una trentena de calderes que els
mateixos festers han anat reunint per a
l’ocasió. Es tracta d’un treball col·lectiu
que es duu a terme durant dies i que inclou hores de feina dedicades a plear
els napicols i les penques que inclou la
recepta i que acaba en un dinar de germanor a sota d’una de les arcades que
marca l’entrada a la vila.
En aquesta ocasió, però, les calderes
en honor a Sant Antoi han hagut de
posposar-se degut a l’elevat número de
contagis per Covid, un fet que no ha im-

Sense porrats a la
comarca de la Safor
Una dita valenciana ens recorda cada any nou que
‘dels porrats de gener, Sant Antoni és el primer’. La
frase serveix per a recordar una tradició molt arrelada
a Oliva i a d’altres pobles de la Safor que encara es
mantenen vives. Un porrat és una fira tradicional a
l’aire llire que se celebra baix l’advocació d’un sant.
Els dolços i els fruits secs són alguns dels productes
més habituals que s’hi venen, i també els martells de
caramel han fet tradicionalment les delícies dels més
menuts. Enguany, la d’Oliva no serà l’única suspesa.
La pandèmia ha acabat també amb una tradició que es
remunta a segles enrere.

pedit que siguen molts els olivers i oliveres que s’han mantingut fidels a la tradició, cuinant a casa un plat idòni per a
lluitar contra les baixes temperatures.
SENSE BENEDICCIONS D’ANIMALS

La de les calderes no ha sigut l’única
cita que s’ha hagut de suspendre, ja que
la també multitudinària benedicció dels
animals a l’ermita i el repartiment del
pa beneït, no s’ha celebrat. La d’enguany era una cita important, ja que
després de molt temps el dia de Sant Antoni hauria sigut un diumenge i hauria
coincidit amb el porrat de la plaça de
Sant Roc, una situació que, de moment
haurà d’esperar a temps millors. El que
sí que es va celebrar el passat cap de
setmana va ser l’acte litúrgic en honor
al patró dels animals que es va celebrar a l’esglèsia de Sant Roc i amb totes
les mesures de seguretat. Ara, només
queda esperar que la situació millore
i puguem disfrutar d’aquesta tradició
en el futur.
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Algunes de les imatges que formen part del calendari de l’OMIC de 2021.

LA PUBLICACIÓ S’HA CONVERTIT EN UN CLÀSSIC DE CADA ANY NOU

L’OMIC dedica el calendari
de 2021 al comerç

E

l comerç local forma part de
la idiosincràsia pròpia d’una
ciutat. Una xarxa de persones i
espais que, més enllà dels serveis que
pretesen, representen un mapa humà
de les relacions que s’estableixen entre
els veïns. A Oliva d’exemples en aquest
sentit n’hi ha hagut una gran varietat en
les últimes dècades i hui encara són
molts els que recorden els queviures de
ca Toneta, la tonyina de ca la Jòrdissa,
el vi de ca Julio el vinader, ca Chorro,
TeJidos Cortell, el Salsero, i tants altres
establiments que representen una forma
pròpia d’entendre la ciutat.
Precisament, per tal de recuperar
eixe esperit, i de posar en valor el fet de
comprar en el comerç local, l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor,
l’OMIC, ha volgut dedicar el seu calendari de 2021 a aquests establiments que
encara estan gravats a la retina dels més
majors.
La publicació, que s’ha convertit en
tot tot un clàssic de final d’any, recull enguany tota una sèrie de fotografies
antigues que mostren, en imatges, l’aspecte de la ciutat i de la seua gent en les
dècades dels 50 i dels 60 amb una mirada pròpia als comerços. La carretera de
Gabriel Císcar amb els seus comerços i

L’oficina ajuda als
consumidors i usuaris
a defensar els seus
drets front a les
empreses
el bar de la Puerta del Sol, un venedor
de melons al carrer del Mercat, el carrer
Major amb Casa Trona o els treballadors
de Cortinajes i Tejidos Mauri, son només
algunes de les instantànies recollides en
la publicació. Les fotografies antigues
també a algunes de les festivitats de
l’època i donen també testimoni de la
nevada a la ciutat en els anys 60. La regidora de Consum, Yolanda Balaguer,
ha explicat que “en cada foto s’ha intentat representar un barri, un sector, una
mostra històrica de la vida quotidiana
dels nostres avantpassats i dels canvis
s’han anat produint en el poble d’Oliva”.
Val a dir, que al llarg dels últims anys
el calendari de l’OMIC s’ha convertit en
un dels objectes més buscats pels veïns
i veïnes de la ciutat, que busquen descobrir com eren els seus barris anys enrere, unes imatges que per a molts joves
no deixen de ser sorprenents i que hui

podem disfrutar gràcies a la col·laboració de particulars i de l’Arxiu Municipal.
Per cert, que al web de l’OMIC es poden
descarregar els calendaris dels publicats
en anys anteriors.
AL COSTAT DELS CONSUMIDORS

El calendari és una ferramenta que
serveix per a donar a conèixer el treball
de l’OMIC, un servei gratuït que busca ajudar els consumidors i usuaris a
defendre els seus drets. L’OMIC es troba a la plaça Joan Baptista Escrivà, en
l’edifici del Mercat Municipal i ofereix
informació, assessorament i mediació
en reclamacions i queixes entre usuaris i empreses. Entre les consultes més
habituals que s’hi atenen, hi ha queixes
en telefonia i hidroelèctriques, i en els
últims mesos també han augmentat les
demandes d’informació en matèria viatges, cancel·lació de vols i compres per
Internet, entre d’altres.
També són moltes les qüestions relacionades amb les comunitats de veïns,
una qüestió en què l’oficina no té competències. A més, cal recordar que
empreses i els autònoms no poden presentar reclamacions a l’OMIC. En canvi,
els consumidors que ho desitgen poden
fer-ho també a través del web.

PUBLICITAT

OLIVA, gener 2021

11

12

ENTITATS

OLIVA, gener 2021

DAVID COTAINA SENDRA.

Els participants en el curs han realitzat jornades pràcitques en llocs com la marjal o el riu serpis.

L’ASSEMBLEA D’OLIVA HA ORGANITZAT UN CURS DE BUSCA I SALVAMENT EN MEDI AQUÀTIC

Creu Roja, preparats
per a les emergències
C

reu Roja compta amb un grup de
voluntaris especialitzats que està
sempre a punt per a intervindre
en aquelles situacions complicades en
què la seua ajuda puga resultar fonamental; una responsablitat que obliga
als membres d’aquests equips a un reciclatge continu per tal d’estar preparats
front a qualsevol imprevist. Val a dir que
els reptes als què s’enfronten els seus
membres no són fàcils de gestionar i cal
que tinguen molt clara la forma en què
cal en cada moment per poder acomplir
amb un objectiu final, el de salvar vides.
En aquestes situacions límit la preparació és fonamental i per això l’entitat

ofereix regularment tota una sèrie de
cursos aplicats que estan dissenyats per
a entrenar els voluntaris en els diferents
escenaris que es puguen trobar.
Precisament, la d’Oliva és una de les
entitats locals de Creu Roja que participa
activament en aquest tipus d’activitats,
fins al punt que és l’únic centre de tota la
província autoritzat en l’àmbit de la busca i el salvament en medi aquàtic, uns
coneixements que són més que necessaris, per exemple, en cas d’inundació.
Al llarg dels últims mesos, fins a una
dotzena de voluntaris han participat en
les jornades posades en marxa en aquesta matèria, i que han estat impartides

per especialistes de la casa que compten
amb una llarga amb experiència en situacions reals que han pogut transmetre
als als participants.
En total, han sigut seixanta hores de
formació en espais com la marjal, la
sèquia del Vedat o el riu Serpis, on els
voluntaris han pogut posar en pràctica
les tècniques de rescat utilitzades i també familiaritzar-se amb els equipaments
que tenen a la seua disposició i que van
des d’embarcacions de flotabilitat, fins a
equips de seguretat i pels habituals vestits
de neoprè. Al llarg dels quatre caps de
setmana que ha durat el curs, s’ha simulat la busca de persones desaparegudes

en rius i barrancs, rescats en accidents
de muntanya i espais aquàtics; i també la
forma de procedir en cas d’inundacions,
un fenomen meteorològic molt habitual
a la ciutat d’Oliva i també a tota la franja
mediterrània.
Precisament, el responsable de formació de Creu Roja d’Oliva, Àlex Carrizosa,
explica que és estrany l’any en què els
voluntaris d’Oliva no realitzen alguna intervenció en les zones baixes de la ciutat,
que queden a sovint incomunicades en
cas de pluges torrencials. En eixos casos,
els voluntaris de Creu Roja no dubten a
traure al carrer els seus equips per tal
d’assistir a les persones que puga ha-

ver-hi a les cases i a facilitar-los aquells
béns de primera necessitat que no tingueren al seu abasts.
“Els equips han d’estar preparats per
a fer les coses més bàsiques i també les
més complicades”, afirma Carrizosa, que
explica que una de les últimes ocasions
en què es va desplegar aquest Equip de
Resposta Immediata en Emergèncis, especialitzat en busca i salvament en medi
aquàtic, va ser amb motiu de l’episodi
de pluges torrencials que va afectar a les
comarques del sud de la Comunitat Valenciana en la tardor de 2019, i on tota
l’ajuda va ser poca. Per tal que els membres d’aquests equips estiguen preparats,
el curs està obert només a voluntaris de
Creu Roja que tinguen també el títol de
primers auxilis i de socorrisme, una altra de les certificacions que Creu Roja
d’Oliva posa a l’abast dels interessats.
L’objectiu, en aquest cas, és el de tindre
un grup de gent instruïda que, en cas de
necessitat, sàpiga com actuar en qualsevol emergència a nivell nacional, que és
l’àmbit d’actuació d’aquests equips ERIE.
En el cas d’Oliva, una ciutat amb un
elevat risc de patir inundacions, el fet de
comptar amb persones preparades és un
luxe que pot resultar fonamental a l’hora de respondre a tot tipus de situacions
imprevistes.
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UNA VINTENA DE VEÏNES DE LA CIUTAT VAN PATIR CONDEMNES A LES PRESONS DE VALÈNCIA DESPRÉS DE LA GUERRA

Una xerrada posa nom a les vint
dones represaliades pel Franquisme
L

a violència de gènere no és cosa
pròpia de l’actualitat, sinó que les
dones han sofert, durant segles,
una càrrega extra de càstigs i patiments
per l’únic fet de ser-ho. Això almenys és
el que apunten alguns dels estudis històrics duts a terme en els últims temps i
que han posat l’atenció en les dones per
tal de donar a conèixer com van viure
alguns dels episodis més durs de la història recent. Un d’ells, el de la postguerra civil espanyola, s’ha demostrat com
una època convulsa que, en moltes ocasions, es va cebar especialment amb les
dones que, a més de les conseqüències
penals, van patir també una dura condemna i escarni social. Al territori valencià van ser milers les dones que van
patir les represàlies del franquisme i les
seues conseqüències es van fer sentir
també a Oliva, on un estudi ha comptabilitzat més de vint dones que van epatir
condemnes en les presons de la ciutat
de València
Per tal de donar a conèixer la seua
història, el Centre Polivalent va acollir
en novembre una xerrada que va posar
l’èmfasi en les veïnes d’Oliva que van
patir la repressió del franquisme per
motius polítics. L’acte va anar a càrrec
d’Emi Girau, professora d’història i divulgadora d’aquestes qüestions que va
voler recordar alguns dels casos més
destacats.
El punt de partida de la xerrada es
troba al llibre ‘La violència política contra les dones (1936-1953). El cas de la
privació de llibertat en la província de
València’, escrit pels investigadors Simó Rosaleny i Torres Fabra, i en el qual
els historiadors analitzen els milers de
casos de dones que van ser empresonades a la capital una vegada acabada la
Guerra Civil i que, també en el cas de les
veïnes d’Oliva, van patir la condemna
per partida doble, pel fet de ser d’esquerres i ser dones.
Segons es va explicar en l’acte, la
repressió va afectar a dones amb diferent perfil: militants de diversos partits
i associacions, milicianes, regidores,
alcaldesses, mestres, estraperlistes…
totes elles eren considerades desviades,
impures i un perill per al model femení
que defensava el franquisme. Segons Girau, a aquestes dones se les presentava
com a lletges, provocadores, malparlades o immorals, entre moltes altres coses; i també el fet de fumar, beure o tindre càrrecs amb visibilitat, activitats que
tradicionalment havien estat considerades com a masculines, les feia més susceptibles de ser represaliades. A més,
en molts casos, les dones van pagar per
actes que no havien comés i davant la
desaparició d’un home, fugit o mort, a
les dones se les feia responsables i se
les castigava per la seua absència.
Acabada la guerra, les detencions no
es van fer esperar i les denúncies de
veïns i autoritats van acabar per omplir ràpidament les escoles, magatzems
o cinemes que havien estat habilitats
com a presons preventives. A Gandia,

La professora Emi
Girau va participar
en l’acte amb motiu
del Dia Contra la
Violència de Gènere
chis, va seguir el mateix camí a penes
uns mesos després en agost de 1940,
amb només 19 anys. A ella, el consell
de guerra de Gandia la va condemnar a
mort en setembre de 1939, però la condemna va ser commutada a 30 anys de
presó. Finalment, Candelaria va morir
en presó el 27 de maig de 1942.
ALTRES NOMS

La xerrada va tindre lloc en el Centre Polivalent.

per exemple, es van fer servir les Escoles Pies, mentre que a Oliva, el dipòsit
municipal de l’Ajuntament va ser el lloc
on es concentraven els presos abans del
ser traslladats d’altres ciutats si eren
considerats culpables. En el cas de
les veïnes d’Oliva, les opcions eren la
Presó Provincial de dones de València
o el convent de Santa Clara, també en
la capital.
Val a dir que tot i que la quantitat
d’homes condemnats va ser major, les
dones van patir una repressió simbòlica
que no està documentada: violacions,
cabells rapats, passejos públics, falta
d’atenció a les dones embarassades, la
separació dels fills, la falta d’higiene,
o el fet de no ser considerades preses
polítiques, entre moltes altres coses, va
acabar fent que les dones sofriren una
repressió especialment dura.
LES VINT DONES D’OLIVA

Precisament, la falta d’informació sobre algunes d’aquestes dones empresonades pel franquisme fa que recuperar
la seua memòria siga tan important: en
molts casos, la seua història ha quedat
oblidada o ha desaparegut amb les víctimes que no han tingut descendència.
D’entre els vint casos de dones d’Oliva que van passar per les presons de
València, n’hi ha alguns que han sigut
explicats per les seues famílies, i d’altres que, per les seues circumstàncies
resulten especialment impactants i als
quals, la divulgadora va voler fer referència en la seua xerrada. Així, entre
d’altres exemples, Emi Girau va recordar la figura de Teresa Soler Escrivà una
dona que, gràcies a la seua família, hui
sabem que va ser secretària de la UGT
abans de passar-se’n a la CNT durant
la guerra i que, als 34 anys, va ser condemnada a 12 anys de presó.
Un cas especialment impactant que es
va recordar és el de Vicenta Mena Mahiques, coneguda com ‘l’Ernestina’ o

Teresa Soler Escrivà va ser una de
les veïnes d’Oliva represaliades.

‘Visantica la Mahiques’, que va ser afusellada en Paterna el 8 de març de 1940
quan, segons algunes fonts orals, estava
embarassada. Vicenta Mena estava casada amb José Ramon Camps Barber,

que havia sigut afusellat a Sueca un any
abans, i també sa mare, Angelita Barber
Pastor, va ser afusellada a penes uns
mesos després, a l’edat de 65 anys.
Entre les dones a les quals es va fer
referència en la xerrada estava també
Consuelo Sala Miñana, alies ‘la Vetorina’, que amb el seu marit afusellat, va
ser rapada en 1940 i va passar un any
en Santa Clara abans d’eixir en llibertat
condicional; o de Carmen Morera Julves, coneguda com ‘la Roja’, que va ser
detinguda amb sa mare, a València. Les
dos dones, que van ser condemnades
a presó, formaven part d’una família
molt vinculada a la política i van perdre
a germans, marits i fills durant la guerra
i la postguerra.
També Candelaria Sanchis Alemany,
va patir les conseqüències de la repressió. Casada amb Salvador Maurí Feliu,
llaurador de professió, el seu marit va
ser executat en març de 1940 en Paterna; el seu fill, Salvador Maurí San-

Però no només aquesta vintena de dones d’Oliva que van passar per les presons de València van patir la repressió
franquista, sinó que a la llista cal afegir
molts altres noms. Les investigacions
del també oliver Joan Morell han descobert un nombre important de dones
que van ser represaliades en la ciutat,
però que no van arribar a ingressar en
la presó. Moltes d’elles, van ser detingudes en acabar la guerra i van estar
tancades al dipòsit municipal entre 4 i
83 dies. I també hi ha casos de dones
d’Oliva que van patir la repressió i que
no estan en cap document, com el de
Trinidad Sanchis, esposa de Blai Llopis
Sendra, que va ser rapada; i el de Maria Vicenta Bertomeu Blasco, esposa de
l’alcalde republicà afusellat a Paterna.
Amb tot, aquesta llista de persones no
fa més que posar nom a moltes de les
dones que van patir en primera persona
la repressió franquista i que, en molts
casos, continuen sent, segons Emi Girau, protagonistes invisibles de la nostra història i que cal, a poc a poc, anar
donant a conèixer per tal d’avançar en
solidaritat, democràcia i igualtat, un
camí que, segons afirma, a Oliva ja ha
començat.

Un documental amb participació
de víctimes d’Oliva, premiat
Els treballs duts a terme per a donar a conèixer els
noms propis de la repressio franquista han aconseguit,
a poc a poc, descobrir alguns dels protagonistes
anònims de la nostra història més recent. En en moltes
ocasions, les persones que van patir en primera
persona els efectes de la guerra, havien acabat per
ser uns grans desconeguts fins i tot per als seus
descendents, que desconeixien la seua pròpia història.
En aquest sentit, un dels projectes posats en marxa
per tal de revertir aquesta situació és ‘Les Missions
de la Memòria’, una iniciativa que busca, mitjançant
fonts directes i amb la col·laboració dels docents dels
centres educatius, difondre entre l’alumnat d’ESO i
Batxiller, la importància de la memòria democràtica i
la veritat que envolta a etapes tan importants com la II
República, la guerra civil o la dictadura.

Precisament, un documental basat en aquest projecte,
ha obtés el premi especial del públic en el Festival
de Cinema Compromès, que organtiza l’associació
Acicom. L’obra, que porta per títol Missions (im)
Possibles i ha estat dirigida per Manuel Rosell i Lucas
Moro. El projecte ha comptat amb la col·laboració
dels dos instituts d’Oliva i fins i tot algunes de les
seues escenes s’han gravat a la ciutat. De fet, una
de les quatre veus que participen en l’obra és la de
Teresa Llopis, presidenta de l’Associació de Familiess
Represaliades pel Franquisme a Oliva, i també de
l’associació de Familiars de Víctimes del Franquisme
de la Fossa Comuna 100 de Paterna, on hi ha
documentat que cinc veïns d’Oliva van ser afusellats
el 2 de de novembre de 1939, set mesos després que
finalitzara la Guerra Civil.
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OLIVA VA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT AMB TESTIMONIS EN PRIMERA PERSONA DE VEÏNS I VEÏNES

Les diferents cares de la
immigració a la ciutat
A Oliva hi ha
censades més 5.700
persones amb altres
nacionalitats

E

l de la immigració és un dels
fenòmens socials més importants
dels últims temps i que, des de
finals del segle passat, ha contribuït de
forma decisiva a canviar la nostra forma d’entendre el món. D’exemples n’hi
ha de tot tipus, però en la majoria de
casos, l’oportunitat de conèixer les històries personals d’aquells que han hagut de deixar els seus països i començar
una nova vida a a casa nostra, contribueix, i molt, a desfer alguns dels mites
que hi ha sobre la immigració.
Precisament, per tal de lluitar contra
els prejudicis i de posar cara a algunes
de les persones que han arribat a Oliva
en els últims anys, el departament Benestar Social, en col·laboració amb la
Generalitat Valenciana, a través del programa Pangea, ha editat quatre vídeos
en què quatre persones comparteix la
seua experiència. Els vídeos es van presentar amb motiu del Dia Internacional
del Migrant, que es va celebrar el passat
18 de desembre, i ofereixen una visió
particular sobre el fenomen de les migracions.
Un dels qui ha participat en aquesta
iniciativa és Bogdan Moiseienko, un
jove ucraïnès que va arribar a Oliva en
2016 buscant asil polític amb la seua
dona perquè la seua vida corria perill.
Advocat d’ofici, va tractar de convalidar
la seua titulació sense èxit i va decidir
cursar de nou la carrera de dret. El
problema era l’idioma que li era totalment desconegut. Hi havia paraules jurídiques que no entenia i que ningú del
seu voltant li podia explicar. S’alçava a
les 4 del matí per a estudiar i després
caminava quilòmetres per agafar un
bus i anar a Calp a treballar. Va passar
uns anys molt durs. Hui està finalitzant
els estudis amb molt bones notes. Parla
perfectament castellà i valencià i treballa d’assessor jurídic en una empresa,
mentre acaba la carrera.
Un cas diferent és el de Viviani Oliveira, una brasilera que va arribar a
Oliva l’any 1998 escapant dels continus i brutals maltractaments del seu
marit. De xiqueta va ser abusada sexualment i no sabia com eixir d’eixa
situació. Viviani va haver de recórrer
a una màfia per a arribar a Oliva. El
preu va ser molt car i va haver de
vendre el seu cos durant 3 mesos,
fins que va poder començar una nova vida. Amb el temps va trobar una
família, va tindre treballs dignes i fins
i tot es va posar a estudiar.

Elena-Camelia Covaci, Viviani Oliveira Silva i Bogdan Moiseienko van arribar a Oliva en els útlims anys. En canvi, Vicent Berbegall va decidir anar-se’n.

El d’Elena-Camelia Covaci és un altre cas molt dur. Nascuda a Romania,
va arribar a Espanya en 2010 i a Oliva
en 2011. La seua intenció era conèixer
món i una cultura nova, però es va trobar un altra realitat que no esperava.
L’hotel que li havien promès era una
tenda de campanya, i el treball al camp
no tenia res a veure amb allò que li
havien dit. Passava els dies treballant
dur i no sabia ni on comprar menjar.
La màfia que l’havia portada li donava menjar i a final de setmana saldava

comptes: descomptava el lloguer de la
tenda, del matalàs, el menjar i sempre
quedava a deure diners. Ella i la seua
germana van haver de quedar-se un
temps fins que varen poder eixir d’allí.
A poc a poc va aprendre la llengua i va
poder tindre una feina digna.
Aquests tres exemples expliquen
en primera persona la realitat a la
què han hagut de fer front moltes de
les persones que han arribat a Oliva
en els últims anys. Segons les dades
municipals, a la ciutat hi viuen actual-

ment més de 5.700 persones vingudes
d’altres països. El col·lectiu més gran
és el dels romanesos, amb prop de
1.600 veïns censats. El dels ciutadans
del Regne Unit també és molt elevat,
i n’hi ha registrades un total de 898
persones a la ciutat. En els últims anys també el nombre de persones originàries del Marroc q ha augmentat,
fins a arribar a les 745. Una altra de les
nacionalitats habituals a la ciutat és la
dels búlgars, dels quals n’hi ha més de
400 vivint a la ciutat.

D’OLIVA AL JAPÓ

El relat de la migració no sempre va
en la mateixa direcció i Vicent Berbegall n’és un exemple. Ell va decidir
anar-se’n d’Oliva al Japó en busca d’una
feina qualificada d’enginyer que ací no
trobava. D’això ara fa huit anys i Vicent
no només ha aconseguit tindre un nivell
de vida d’acord a la seua formació, sinó
que fins i tot es va casar l’any passat. De
moment és feliç, i pot explicar en primera persona allò que significa refer la
seua vida en un altre país.
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TOT I LES RESTRICCIONS DE LA PANDÈMIA LA JUNTA DE GERMANDATS MANTÉ UNA TRADICIÓ QUE COMPLEIX 25 ANYS

La Setmana Santa d’Oliva ja
té el seu cartell per a 2021
Carla Herranz y
Rubén Lucas, firmen
els cartells d’una
festa declarada
d’Interès Turístic
Provincial

L

a Setmana Santa d’Oliva de 2021
ja té el seu cartell per a anunciar
unes festes, les de 2021, que tindran lloc del 28 de març al 4 d’abril
amb la incertesa d’allò que es podrà i
que no es podrà fer a causa d’una pandèmia que ja ha obligat a suspendre els
actes més multitudinaris
De moment, i a falta que les autoritats
acorden les mesures concretes a prendre durant aquestes dates assenyalades,
la Junta de Germandats d’Oliva ja ha
donat a conèixer el nom del guanyador
del seu particular concurs de cartells,
una iniciativa que ja s’ha convertit en
una tradició a la
ciutat després de
vint-i-cinc anys
celebrant-se ininterrompudament.
Precisament per
això, per tractar-se d’una data
tan important, els
responsables de
la Setmana Santa
local van apostar
per mantenir una
cita que, amb motiu de l’aniversari,
incorporava un
premi extra per a
un segon cartell
seleccionat.
Finalment, dels
nu cartells presentats al concurs, el
jurat ha triat com
a guanyador la
proposta “Arrels
d’un poble’, de
Carla Herranz Ca-

lero, professora de professió i natural de
Sagunt. Per la seua part, el cartell finalista ha sigut ‘Devoción’, obra de Rubén
Lucas García, , qui ja va guanyar el primer premi en el concurs de cartells de la
Setmana Santa de 2018.
Els premis estan valorats en 600 i 200
euros respectivament, i està previst que
les obres presentades a aquesta edició
s’exposen en una mostra els dies previs
a la Setmana Santa. A més, per a celebrar
el XXV aniversari del concurs, l’exposició
també inclourà les obres que han estat
triades com a portada del llibre de la Setmana Santa durant l’últim quart de segle.
Val a dir que, tal i com es fa constar en
el cartell, el de 2021 és un any important per a les germandatas de la ciutat,
ja que, en cas de celebrar-se, aquesta
Setmana Santa hauria sigut la primera
després de la declaració com a festa
d’Interès Turístic Provincial. Ara, a falta
que es concreten els actes que es podran
celebrar i en quines condicions, els cartells ens recorden la proximitat d’unes
dates que es viuen amb gran devoció.
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LES PLUGES D’OCTUBRE I NOVEMBRE I LES TEMPERATURES HAN RETARDAT L’APARICIÓ DELS BOLETS

Temporada
d’esclata-sangs als
pobles de la Safor
O

liva compta amb un dels termes
municipals més rics de les comarques valencianes i que, per
les seues característiques, ofereix possibilitats per a tot tipus de persones amb
gustos i preferències diferents. I és que,
més enllà dels més de huit quilòmetres
de platges d’arena que fan les delícies
dels amants de les activitats aquàtiques,
el l’entorn natural de la ciutat compta
també amb formacions muntanyoses
que permeten la pràctica d’activitats
d’allò més diverses. Això bé ho saben
els amants de la bicicleta, del senderisme o de les curses a peu que tenen, des
del Castellar fins a Covatelles, passant
pel Puig dels Frares o el Cavall Bernat,
quilòmetres i quilòmetres de sendes i
camins per explorar.
Però si ciclistes, caminants i corredors
són alguns dels perfils habituals que es
poden trobar pel terme, en els últims
mesos de l’any passat també s’hi van
deixar vore un altre tipus d’amants de la
natura que no son tan habituals a Oliva
i que, en aquesta ocasió, van trobar un
escenari perfecte per a poder practicar
la seua afició que, en condicions normals, els obliga a desplaçar-se a d’altres
zones de la Comuniatat Valenciana o fins
i tot de l’Estat per tal de trobar allò que
busquen.
Es tracta dels coneguts com a caçadors de bolets, micòlegs aficionats que
cada tardor recorren les zones muntanyoses de les nostres comarques en
busca dels preuats ‘esclata-sangs’, una
varietat molt buscada que es caracteritza
pel seu color rogenc i que fa les delícies

d’aquells que són capaços de saber on i
quan trobar-los.
Val a dir que els llocs on es poden
fer aquests rovellons és un dels secrets
millors guardats per aquells que els coneixen. Així, és habitual que en cas d’un
entrecreuament fortuït en algun racó
amagat de la muntanya, el bon boletaire
tracte de dissimular les seues intencions
i amagar-se el seu botí. En 2020, però,
les circumstàncies van fer que foren més
dels habituals els aficionats que fins a
ben entrat el mes de desembre encara
rondaven pel terme amb les seues cistelles amb l’esperança de poder fer alguna
troballa d’última hora que, en algun cas,
va servir per a completar el menú del
Nadal. No és estrany que a Oliva s’hi puguen trobar esclata-sangs durant els mesos de la tardor, però és menys habitual
que la temporada s’allargue fins al mes
de desembre. I allò que és més improbable encara és que, en un any com el
de 2020, marcat per l’escassedat de pluges i el fort vent de ponent, els municipis
de comarques costaneres, com la Safor
o la Marina, hagen sigut els escenaris
perfectes per a fer els tradicionals ‘rovellons’, a diferència dels municipis on és
més habitual poder trobar-ne.
A aquesta situació han contribuït algunes circumstàncies especials, com les
pluges caigudes a principis de novembre i les temperatures plàcides que ens
han acompanyat fins a ben entrat el desembre. Això, junt a la especial orografia
de localitats comOliva, amb muntanyes
amb poca altura i amb raconades i valls
protegits que miren en la direcció co-

Les condicions
climatològiques han
afavorit les troballes
en els municipis amb
menys altitut
rrecta, han fet que els bolets hagen trobat unes condicions idònies per a poder
créixer i donar una agradable sorpresa
a més d’un escèptic. Ara falta saber si
aquestes circumstàncies es tornaran a
donar els anys vinents.

Una vista del terme d’Oliva des d’un dels seus turons.

Els dolços tradicionals prenen
la web amb la gent gran d’Oliva

Rosa Mari Savall preparant bunyols en un dels vídeos publicats.

La gastronomia és un dels valors
culturals més arrelats al territori. Un
coneixement que ha passat de mares a
filles fins als nostres dies i que recorda,
no només una forma particular de viure
les festes i celebracions en família, sinó
també uns costums culinaris molt arrelats al territori. Precisament, per tal de
preservar una tradició tan nostra i de
poder-la transmetre a les noves generacions, el departament de Gent Gran
va posar en marxa durant les passades
festes nadalenques una iniciativa a les
xarxes socials en què donava a conèixer
algunes de les receptes més habituals
a Oliva en tot tipus de celebracions en
un entorn tecnològic al qual els joves
estan més habituats. En total, les xarxes
de l’Ajuntament van arriar a compartir
dos vídeos en què dos parelles de gent

gran explicava els secrets dels pastissets
d’ametlla i dels bunyols de carabassa.
La primera recepta la van presentar
Inmaculada Benedito Morell i Antonio
Colomar Llorens, president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Oliva. Ou, sucre, farina d’ametlla, pasta
de moniato o cabello d’àngel al gust, i
ganes d’embrutar-se les mans, són alguns dels ingredients principals d’aquest
dolç tradicional que es remata amb els
“avionets” o “barquets” retallats a les
fulles de neula. Val a dir que el passarlos-los pel forn és l’últim pas abans de
poder-los disfrutar i que les primeres
vegades que es fan cal una bona dosi de
paciència fins a poder-los donar la seua
forma característica.
Si Inmaculada i Antonio es van atrevir
amb els pastissets, els bunyols de cara-

bassa van ser cosa de Rosa Mari Savall
Morató, que els va preparar amb la recepta de la seua iaia, Roseta la Pescadora. Llevat, farina i carabassa són els
únics ingredients necessaris, als quals
cal afegir un bon got d’oli per a fregir
els bunyols i el sucre per a mullar-los
una vegada cuinats. Tot i la senzillesa
dels ingredients necessaris, el procés
d’elaboració dels bunyols està ple de secrets que Rosa Mari coneix ben bé, i que
ha volgut compartir amb els seus veïns.
Entre altres cosa, aconsella posar-se
una cassoleta d’aigua per a remullar-se
les mans abans de fer cada bunyol, una
operació que resulta més complicada
del que sembla.
Els vídeos es poden veure a les xarxes
socials de l’Ajuntament, i són tota una
mostra de saber popular.
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El recent èxit de Julio
solament s’entén
coneixent la seua
passió, que va
començar quan només
tenia sis anys. Son
pare el portava a l’antic
trinquet d’Oliva, on
va tenir el seu primer
contacte amb la pilota

Julio Cortés, durant una competició.

DOMINADOR ABSOLUT DE LA PILOTA ADAPTADA A LA COMUNITAT

L’afany sense
fi de Julio
Cortés, campió
imbatible de
raspall adaptat

FACEBOOK JULIO CORTÉS

E

l passat 8 de desembre Julio
Cortés es proclamava campió
autonòmic de pilota en la modalitat de raspall adaptat. Aquest oliver de quaranta-un anys aconseguia
així el seu nové títol en la competició,
afegint-lo al campionat per equips
que ja havia guanyat durant el mateix
any. Parlem doncs del dominador absolut de la pilota adaptada a la nostra
Comunitat; tot un exemple de superació i dedicació al món de l’esport.
El recent èxit de Julio solament
s’entén coneixent la seua passió, que
va començar quan només tenia sis
anys. Son pare el portava a l’antic
trinquet d’Oliva, on va tenir el seu
primer contacte amb la pilota. Allí
era on el jove Julio practicava amb
els mateixos jugadors professionals
mentre calfaven abans de les seues
partides. La seua vinculació a l’esport era absoluta, jugant fins i tot
partides en el circuit professional.
És per això que ni tan sols l’accident de trànsit patit quan tenia desset anys, i que el va postrar a una
cadira de rodes, va truncar la carrera de Julio. Després d’uns feixucs
anys de rehabilitació a València,
Julio es va posar en contacte amb la
Federació de Pilota Valenciana i la
Federació d’Esports Adaptats de la
Comunitat Valenciana per a impulsar la modalitat adaptada de raspall.

Fruit d’aquell contacte es redactaren
els estatuts i les normes d’un esport
de què Julio ha resultat sent l’absolut
dominador. De fet, els seus nou títols
en modalitat individual corresponen
a les nou edicions que s’han disputat.
L’últim títol l’aconseguí davant Pasqual de Xirivella en l’autèntica catedral d’aquest esport, al Trinquet de
Pelayo.
A l’actual circuit valencià de raspall
adaptat participen 6 jugadors, encara
que fa uns anys n’arribaren a ser 12.
En la modalitat per equips els jugadors es divideixen en dos equips de
tres. En l’edició de 2020 Julio va fer
parella amb Toni de València, amb
qui va guanyar el campionat malgrat
patir la baixa de Salva de l’Alqueria
de la Comtessa, que no va poder acudir a la final. A pesar de la inferioritat numèrica la parella de roig es
va imposar a l’equip blau, format per
Carlos, Pasqual i Paco, per un tanteig
de 30 a 10.
Les competicions en modalitat individual i per equips es combinen
durant el calendari anual amb els
trofeus que es juguen a localitats com
ara Gandia i Sueca, molts dels quals
s’han hagut de suspendre a causa de
la pandèmia. A part d’això, Julio i altres jugadors de pilota adaptada s’han
desplaçat nombroses vegades a França
i al País Basc per a participar en campionats i disputar partides d’exhibició.
FUTUR COM A ENTRENADOR

Julio es veu molts anys més vinculat al món de la pilota, tant és així
que ja està pensant a convertir-se en
monitor per tal d’inculcar l’esport
en futures generacions. De fet, ja ha
impartit xerrades en diferents centres
educatius valencians exposant la seua
experiència. En elles no soles parla
del seu amor per la pilota, també ho
fa sobre els perills associats a la carretera i que malauradament va haver
d’experimentar en primera persona.
“És essencial que els més joves s’involucren en l’esport, ja que és sinònim de cultura, esforç i constància”
reconeix l’oliver.
Quant al futur de l’esport, Julio
considera que li esperen uns anys
pròspers: “És una tradició de la nostra terra que ens representa a tots els
valencians i que mai s’ha de perdre”.
Com a mostra d’aquest pròsper futur
el pilotari al·ludeix a les vora 500 dones federades en aquest esport, o a la
competició internacional de raspall
adaptat que podria tenir lloc a la Comunitat Valenciana aquest 2021, i on
podrien participar pilotaris d’almenys quatre països.
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