Oliva

el nostre
JUNY 2022

La Policia Local estrena
en breu la nova seu

Més de 40 expositors
en la Fira del Motor

L’activitat al edifici s’iniciará després de la recepció de
l’obra i la mudança, prevista per als pròxims dies.

Se celebrarà del 24 al 26 de juny al recinte
firal. Inclou una matinal motera.
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Aprovat el pressupost
més alt de la història
Oliva ha aprovat un pressupost per a l’any 2022 que ascendeix a
25.380.741 euros, la qual cosa suposa un total de 2.087.741 euros més que
l’any anterior. Serà el més alt de la història del consistori. Va eixir avant amb

els vots del govern que integren Compromís i PSOE i l’oposició de Projecte
Oliva, PP i Ciutadans. El regidor d’hisenda Miguel Monzonís ha dit que és “el
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El retorn més esperat
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La Fundació
Espurna, de
visita per Alcoi

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

El passat 17 de juny, dos grups de la
Fundació Espurna –responsable del
repartiment de El Nostre Oliva– han visitat
la ciutat d’Alcoi. El gerent de l’empresa
‘Més Ciutat SA’ els va rebre i els va
acompanyar durant la visita. En primer lloc,
els grups van anar al museu de la Festa, on
van gaudir del vídeo explicatiu de la festa de
Moros i Cristians tan important a la ciutat i
del gran nombre de vestits de la festa que
allí tenen. Posteriorment, a l’Ajuntament
de la ciutat Espurna va ser rebuda per la
regidora de Polítiques Inclusiva, Igualtat i
Infància, Aranza de Gracia, a la qual se li
va fer lliurament d’un plat de ceràmica en
agraïment pel recibiment. Per a finalitzar
la jornada, es va visitar el Parc Natural de
la Font Roja. Un dia especial i molt divertit,
malgrat les altes temperatures.

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

Estació d’Autobusos de
Gandía.
Telèfon 962 87 10 64

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 912432343

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

TELÈFONS ÚTILS

■ Farmacia Galiano

96 285 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 22

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

■ Farmacia Martí

96 285 30 36

C/ Alcalde Fco. Llorca, 14

oberta dia 23

■ Farmacia Avellá

96 285 62 63

Vía Ronda, 98 (playa)

oberta dia 24

■ Farmacia Sendra

96 285 23 46

Roger de Llúria, 16

oberta dia 25

■ Farmacia Escrivà

96 285 05 83

C/Passeig Lluís Vives,11

oberta dia 26

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 27

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 28

■ Farmacia Hnos. Aparisi

96 285 18 36

C/ De Dénia, 9

oberta dia 29

■ Farmacia Galiano

962 85 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 30

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

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

SERVEIS D’URGÈNCIA
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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..................................96 296 36 29
Registre Civil................................96 285 87 98
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 A
ESTA PUBLICACIÓ

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

PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

673 575 832

No ho penses més i fes-te soci!!!

JAVIER LLOPIS

EL NOSTRE OLIVA. Periòdic gratuït.
Director: Luis Peidro. Gerent: Javier Llopis
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Miquel Font.

Nº 19. Dipòsit Legal: A 364 - 2020.

email: oliva@elnostreciutat.com. Imprimeix: Localprint
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi

962 839 147

AMB LA
COL.LABORACIÓ
DE LA
CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT DE LA GENERALITAT
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Presentació de la Fira del Motor 2022

SE CELEBRA DEL 24 AL 26 DE JUNY EN EL RECINTE FIRAL

Més de 40 expositors participen
en la renovada Fira del Motor
El diumenge dia 26
de juny tindrà lloc
la XVI edició de la
Matinal Motera.
Participaran al
voltant de 800
motos

L

a regidoria de Comerç, Mercats
i Consum, encapçalada per Yolanda Balaguer, ha organitzat la
XXXII Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva, a través de l’Agència
per al Foment de la Innovació Comercial, i amb el suport de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
HORARIS
La Fira del Motor tindrà lloc l’últim
cap de setmana de juny, del 24 al 26,
en el recinte firal a l’aire lliure del passeig d’Oliva (Lluís Vives, Jaume I, Alcalde Juan Sancho i Joan Fuster). Aquest
recinte estarà obert al públic en el següent horari: divendres, 24 de juny:
de 19.00 h a 22.30 h.; dissabte, 25 de
juny: de 10.00 h a 14.30 h i de 18.00 h

a 22.30 h. i diumenge, 26 de juny: de 10.00
h a 14.30 h i de 18.00 h a 22.30 h.
Aquest esdeveniment compta amb la
participació de més de 40 expositors del
sector de l’automòbil, amb totes les marques d’automoció de la comarca, amb vehicles nous, de quilòmetre zero, d’ocasió,
vehicles elèctrics i híbrids, maquinària
industrial i productes i accessoris per als
automòbils.
El recinte firal compta amb un espai ampli, tancat i vigilat per tal d’assegurar i controlar els aforaments i el compliment de
les mesures de seguretat.
A destacar, per segona vegada, la
presència de la fundació Alma de Acero
de Gandia, amb caràcter solidari, que
exposaran una mostra clàssica de motos
antigues, i la participació d’altres associacions de caràcter benèfic, com ja és
tradicional en la Fira del Motor, com ara
El Bastidor, Fundació Espurna i Asmisaf,
entre altres.
“Enguany de nou será una Fira continuada al passeig, donada la situación
actual i després de la pandèmia de l’any
anterior,. Agrair, com sempre, la participació dels empresaris i l’esforç per seguir
consolidant la Fira del Motor en el poble
d’Oliva i donar suport a un sector tan important en la nostra comarca”, ha afegit

Yolanda Balaguer, regidora de Comerç,
Mercats i Consum.
La fira es única en el calendari de fires
oficials de la Comunitat Valenciana a les
Comarques Centrals Valencianes en ser la
pionera d’aquest sector amb el suport de la
Generalitat Valenciana. Ve a omplir un recinte de més de 100.000 metres quadrats al
llarg dels Passeigs Lluís Vives, Alcalde Juan
Sancho i Rei Jaume I de la ciutat.

Cartell anunciador de la XVI Matinal Motera d’Oliva.

XVI MATINAL MOTERA D’OLIVA
2022
El diumenge dia 26 de juny tindrà lloc
al Parc de l’Estació la XVI edició de la
Matinal Motera d’Oliva organitzada per la
Regidoría de Comerç, Mercats i Consum
amb el patrocini d’ACCO, l’Associació de
Comerciants d’Oliva i la col.laboració de
l’Associació de Motos Clàssiques d’Oliva.
Després de la concentració de les motos
clàssiques i les participants en la matinal
motera a la zona del Parc de l’Estació a les
9 hores hi haurà esmorzar popular d’entrepans i dues consumicions amb música
rock en dirècte. A les 12 hores tindrà lloc
la tradicional Volta amb moto pel poble i
platja i a les 13 hores al Carrer Pare Antonio Salelles el tradicional espectacle a
càrrec del pilot de motos Emilio Zamora i
les seues acrobàcies
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Ajuntament d’Oliva.

ASCENDEIX A 25.380.741 EUROS, UN TOTAL DE 2.087.741 EUROS MÉS QUE L’ANY ANTERIOR

Oliva aprova el pressupost
municipal més alt de la història
El pressupost va
tirar avant amb els
vots del govern de
Compromís i PSOE i
l’oposició de Projecte
Oliva, PP i Ciutadans

O

liva va aprovar un pressupost
per a l’any 2022 de 25.380.741
euros, la qual cosa suposa un
total de 2.087.741 euros més que l’any
anterior amb els vots del govern de
Compromís i PSOE i l’oposició de Projecte Oliva, PP i Ciutadans.
El ponent d’hisenda Miguel Monzonís va dir que és “el pressupost de la
consolidació de la recuperació de l’activitat després de la pandèmia i el de la
necessitat i la urgència per a invertir
a la nostra ciutat. Manteniment d’espais públics, manteniment de neteja i
manteniment del mobiliari urbà, dels
espais verds, de les vies públiques, de
les voreres, de la platja. De tot allò que
ens demana la ciutadania que cuidem i
mantenim. Aquest és el pressupost fruit
de l’escolta activa dels nostres veïns i

veïnes”.
Segons Monzonís el capítol un d’impostos indirectes, amb 12.704.000
euros experimenta un increment de
95.000 euros i suposa un 50,05% de
l’Estat d’Ingressos. El capítol dos d’impostos indirectes, amb 670.000 euros,
correspon a l’impost de construccions,
instal·lacions i obres, i experimenta un
augment de 70.000 euros respecte del
pressupost anterior. Aquesta previsió es
fa a la vista de la liquidació de l’exercici
2021, i del progrés de recaptació del
present exercici. El capítol IV, transferències corrents, puja a 8.791.909
euros, suposa un 34,64% de l’Estat
d’ingressos. Aquest augment és conseqüència principalment de l’increment
en la participació en tributs de l’Estat en
871.855 euros.
Quant a despeses destaca el capítol
un, personal té una consignació de
13.858.265 euros, un 54,60% de l’Estat de Despeses, amb un increment de
657.149 euros respecte a l’exercici anterior. Aquest increment és fonamentalment conseqüència de l’increment
del 2% dels sous, previst en els Pressupostos Generals de l’Estat, el grau de
complement de carrera professional, i
la modificació de plantilla, incloent-hi el

possible increment de gratificacions que
es van poder derivar de la modificació
del servei de reforços de la Policia Local i l’increment de la consignació de la
Seguretat Social. Puja la partida d’acció
social en 50.000 euros, la de comerç en
40.000 euros i la de Turisme en 75.938
euros. Les subvencions nominatives pugen a 315.500 euros. Altres inversions
són 40.000 euros en vies públiques, per
a les inversions de manteniment de la
ciutat, com ara mobiliari urbà, reposició de contenidors, etc. La partida de
clavegueram puja en 152.000 euros i la
de cementeri puja 46.302 euros, totes
dues vinculades a l’increment d’ingressos. La partida d’escoletes infantils puja
15.000 euros, per a la continuïtat en les
inversions de manteniment. La partida
de Cultura puja 15.000 euros i patrimoni arquitectònic 10.500 euros.
Josep Escrivà portaveu de Compromís
va assenyalar que “Amb la proposta de
personal redirigim els departaments
per a adaptar-los a les noves necessitats,
fent incidència amb Policia, Educació,
Esports, Urbanisme, Brigada d’Obres i
Serveis, Intervenció, Recaptació i Administració General”. A més que el pressupost que s’ha aprovat “és expansiu i
cerca aportar solidesa en les estructures

pressupostàries després del període
d’inestabilitat produït per la crisi sanitària i l’hem enfocat a ajudar en l’àmbit
social i arrancar l’econòmic amb activitats sostenibles, també millorar els
serveis dels nostres ciutadans i el manteniment del nostre municipi”.
Pel seu comte Yolanda Pastor de Projecte Oliva va criticar la proposta del
govern en assenyalar que “no fa front
als problemes reals de la ciutat” i va
destacar els seus desacords amb la proposta del govern especialment en matèria d’impostos acusant els socis de govern de voler pujar l’IBI per a recaptar
més “però aqueix augment no pararà
a les necessitats d’Oliva sinó a millores
d’imatge i cara la galeria del govern”. Va
dir que era un pressupost “sense il·lusió
i un govern sense rumb” i que no tenia
en compte les necessitats reals de la ciutat: ni a la reforma del Teatre Olimpia,
ni al sostre de l’Ajuntament, ni a la connexió Oliva- Piles per la costa”.
Salvador Llopis portaveu del PP va dir
que “Compromís i PSOE continuen augmentant la pressió fiscal. A pesar que fa
3 anys (que ...) desaprofitant l’esforç
tributari de la ciutadania (com han demostrat les liquidacions de 2019, 2020
i 2021), en les pujades de les plusvàlues

(150%), de l’ICIO (10%) i de l’IBI
(8,5%), ara volen sumar increments
en les taxes de Clavegueram, Cementeri i Recollida de fem. I no poca cosa,
parlen de duplicar-les... o fins i tot més.
I això malgrat disposar de romanents
de tresoreria milionaris (aquest any 11
milions) i de no tindre deute. En definitiva, un pressupost que demostra que
l’actual equip de govern no està centrat
en els problemes de l’Oliva real. Ni tan
sols hi ha intenció d’atendre compromisos assumits en anys anteriors, com: les
inversions corresponents al Raval i Centre històric, el programa d’adquisició
d’immobles del Palau Comtal , les aportacions municipals al programa ARRUR,
la generació d’habitatges destinats a finalitats socials i una major consignació
en la partida d’Agricultura”.
Finalment Pepe Salazar de Ciutadans
va dir que “aquest govern any rere
any ofeguen l’economia de les famílies
d’Oliva. Negaven que anaven a augmentar el rebut de l’IBI urbà i en aquest
pressupost fan una previsió a l’alça per
a recaptar més, 9 milions i 400.000 euros, mig milió més que l’any anterior, al
no compensar a la baixa la pujada del
5,3% del valor cadastral. Una vegada
més han enganyat la ciutadania “

MUNICIPAL
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LA INVERSIÓ ASCENDEIX A 910.070,78 EUROS

Finalitzen les obres de les noves
dependències de la Policia Local
L

a corporació municipal de l’Ajuntament d’Oliva va visitar en maig
les noves instal·lacions de la Policia Local del municipi, en les quals
s’iniciarà l’activitat després de la recepció de l’obra i la mudança, prevista per
als pròxims dies.
El juliol de l’any passat va eixir a licitació l’obra d’aquesta infraestructura,
que ha estat paralitzada des de gener de
2011, amb una inversió de 910.070,78
euros. Aquestes noves dependències
incorporen una zona de despatxos,
aules formatives, galeria de tir, gimnàs, retén, punt de recàrrega de cotxes
elèctrics, així com accessos adaptats
a les normes actuals d’accessibilitat i
seguretat.
A més a més, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el seu sostre
converteixen l’edifici en una instal·lació energèticament sostenible, ja que
cobrirà el 60% de la seua despesa
energètica.
“Les noves instal·lacions de la Policia Local d’Oliva incorporen una sèrie
d’actuacions innovadores que fan
d’aquest edifici un enclavament referent per a Oliva, millorant considerablement les condicions de treball de
la Policia, la seua gestió i l’atenció a la
ciutadania”, ha declarat l’alcaldessa i
regidora de Policia, Yolanda Balaguer.
No obstant això, “han estat moltes les
gestions, tant polítiques com administratives, per fer possible aquesta obra,
prevista ja l’any 2011 i que avui és una
realitat”.
L’intendent cap de la Policia Local
d’Oliva, Ximo Savall, ha assenyalat que
“aquest nou edifici, amb les inversions
i millores realitzades, acollirà el cos
de Policia d’Oliva amb unes millors
condicions i això es veurà reflectit amb
la mitigació de factors que poden dificultar la seua tasca, i això sempre és
positiu, no sols per als treballadors i
treballadores sinó per al conjunt de la
societat d’Oliva”.
Des de l’Àrea de Contractació, que
dirigeix la vicealcaldessa d’Oliva, Ana
Maria Morell, van donar a conéixer
l’enllaç del contracte de suministres
per a l’adquisició d’equipament per a
les instal·lacions del nou retén de la
policia local. Per a tota aquella empresa interessada en presentar proposta

Nou edifici de la Policia Local d’Oliva

Interior de l’edifici.

per a subministrar l’equipament (mobiliari) tenia de termini fins al 9 de juliol de 2022.
UN LLARG PROCÉS.

Oliva va adjudicar en 2017 la redacció del projecte per a la finalització

Visita de les autoritats a les noves intalacions.

d’aquesta reguarda policial, situat al
costat del Centre Polivalent a empresa
Pina Navarro Arquitecto&Associats, la
mateixa que va dirigir la primera fase
de les obres executades.
El 3 de març de 2012, al mateix
temps que es declarava la caducitat

de l’expedient, la Generalitat va iniciar de nou un expedient de resolució
contractual, que va obtindre l’informe
favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana amb
data del 4 d’abril de 2012. Des de
llavors l’Ajuntament d’Oliva ha realit-

zat nombroses gestions per a desbloquejar la situació i licitar les obres de
finalització, sense que la Generalitat
Valenciana, com a administració responsable, haja actuat amb la diligència esperada, segons estima el consistori oliver.
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LA NOVA WEB APOSTA PER UNA COMUNICACIÓ DIRECTA ENTRE LES EMPRESES I LES PERSONES QUE BUSQUEN TREBALL

Nàix el portal Oliva Empleo com
a eina d’intermediació laboral
Calafat ha remarcat
la predisposició de
les empreses locals
per a fer servir
aquesta eina en
la seua recerca de
personal

E

l Departament d’Ocupació i
Empresa de l’Ajuntament d’Oliva ha posat en marxa una nova
eina per a la promoció de l’ocupació
local i la gestió del talent per part de
les empreses locals i comarcals.
Aquesta nova pàgina web aposta per
una comunicació directa i eficaç entre
les empreses i les persones que busquen treball, amb l’objectiu de facilitar
el contacte entre empreses i treballadors i que permet creuar les dades de
tots dos per a agilitzar la cerca d’ocupació o d’un treballador concret.
Amb el nou web municipal “es podran interconnectar ciutadans/es que
es troben cercant feina amb aquelles
empreses, pimes o autònoms que necessiten incorporar nous treballadors”
ha subratllat el regidor del departament
d’Ocupació i Empresa, Joaquin Calafat.
L’avantatge del sistema és que es
produeix un intercanvi continu i ràpid
de dades, la qual cosa permet agilitar
la localització d’un lloc de treball per
part del qui busca ocupació i, al mateix temps, l’empresari compta amb el
suport del departament i el treball de
l’ADL Oliva.
Calafat també ha remarcat la predisposició de les empreses locals per a fer
servir aquesta eina en la seua recerca
de personal i la necessitat de generar
“aquest servei per tal de dinamitzar
l’oferta d’ocupació a Oliva”.
Aquest web disposa de tres seccions
ben diferenciades, encara que totes
elles interconnectades entre si. La primera està dirigida a empreses, pimes
o autònoms, i seran elles mateixes que
podran donar-se d’alta i publicar, quan
ho necessiten, ofertes de treball, indicant quins perfils professionals són els
que busquen en cada moment.
SECCIONS

La segona secció del web està dirigida
a les persones que estan buscant feina.
A través d’aquesta secció aquestes persones podran pujar els seus currículums per tal que puguen ser visibles per
a les empreses, pimes i autònoms que
prèviament s’han donat d’alta en aquest
servei. Així mateix, podran consultar
les diferents ofertes de treball que es
publiquen al web per part d’aquestes
empreses, del mateix ajuntament, ofertes de Labora, o inclús cursos formatius
gratuïts que s’ofereixen a persones desocupades.
La tercera secció del web és una sec-

Kino Calafat i el nou portal d’ocupació.

ció fixa, on des del Departament d’Ocupació i Empresa es publicarà, de forma
regular, informació relacionada amb
els programes de foment d’ocupació
subvencionats per Labora, com ara el
EXPLUS 2022 (contractació de persones

desocupades d’almenys 30 anys), EMPUJU 2022 (per a menors de 30 anys),
els Plans Especials d’Ocupació en Zones
Rurals Deprimides...
Una part important d’aquesta secció
també desenvolupa tots els Programes

de formació, mixtes de formació i ocupació com ara Tallers d’Ocupació, programa mixt d’ocupació i formació per a
millorar l’ocupabilitat de les persones
desocupades amb dificultats d’inserció
laboral o que pertanyen a col·lectius

vulnerables. Per últim, el web, també
disposa d’una secció fixa on es publicaran notícies relacionades amb el Departament d’Ocupació i Empresa i informacions d’interés dirigides a empreses,
pimes i autònoms.

Presentades les ajudes per a
infraestructures en el comerç
El passat divendres 10 de juny la seu de Comerç a Oliva va acollir la presentació de les ajudes i inversions 2022-23 de la mà de
la directora general de Comerç, Artesania i Consum Rosana Segui
Sanmateu i l’alcaldessa i regidora de comerç Yolanda Balaguer,
juntament amb Fanny Sanchis Frasquet, presidenta d’ACCO i Pilar
Reina, representant de FAES
L’objectiu va ser presentar les bases de noves ajudes en matèria
de comerç, artesania i consum per millorar les infraestructures,
tant dels espais comercials urbans com dels establiments comercials i artesans, incloent-hi no només la subvenció a l’equipament comercial sinó també a les obres i instal·lacions que
puguen realitzar les pimes i les entitats locals valencianes.
A més també eixiran les bases d’ajudes per a donar suport a
les entitats locals valencianes, a través del suport a les inversions
en modernització dels establiments comercials col·lectius com
mercats municipals i als programes de millora i adaptació de
l’entorn i equipaments comercials urbans, així com la regulació
d’una nova ajuda destinada a la promoció i el foment del comerç
local, incloent-hi els bons de consum en el comerç local.
Després van acudir a la Mancomunitat de Municipis de la Safor,
juntament amb la seua presidenta Assumpta Domíngez, on van
convocar a tots els agents de la comarca implicats en el comerç,
artesania i consum per a fer una presentació més detallada de
les ajudes, i es van resoldre in situ els dubtes dels principals benefactors i entitats locals que poden sol·licitar aquestes ajudes.
Toda la informació sobre les ajudes està disponible en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball:
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/06/pdf/2022_5135.pdf

Va assistir la directora general de Comerç, Artesania i Consum
Rosana Segui Sanmateu.
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YOLANDA NAVARRO, REGIDORA DE FESTES

“Hem volgut
expandir la Fira
de Fires pels
diferents barris
de la ciutat”
– Com valora les Festes d’Oliva del 2022, les primeres amb
normalitat després de la pandèmia de la Covid-19?
– Com tots sabeu, la maleïda pandèmia ens va tancar a casa i no vam
poder gaudir de les festes durant
quasi dos anys. Però la tornada a la
normalitat ha estat un vertader luxe per a tots els veïns i veïnes. Tots
i totes tenim moltes ganes de viure
intensament de les nostres festes, la
nostra senya d’identitat com a poble.
I ho hem pogut comprovar amb l’elevada afluència de públic a tots els esdeveniments que s’han organitzat des
de les associacions i des de l’Ajuntament. Si alguna cosa hem aprés durant aquest temps és la necessitat de
tornar a ajuntar-nos i gaudir de cada
instant.
– Quines van ser les principals novetats?
– L’edició d’aquesta Fira de Fires
ha estat molt especial per totes les
novetats que hem organitzat, donant
un impuls molt gran en la potenciació de cadascuna de les fires.
Hem tornat a utilitzar el concepte
de ‘Fira de Fires’ perquè enguany
hem comptat amb 8 fires dedicades exclusivament a cadascun dels
vessants més importants del nostre
poble. Hem incorporat l’agricultura, un dels sectors més destacats i
necessaris per a Oliva. Aconseguint
així, donar visibilitat als agricultors i
incloent tallers d’agricultura per als
més menuts.
També ha estat molt present la cultura, un dels pilars fonamentals de

“Hem tingut en compte a les
associacions i artistes del poble
perquè participaren activament en
aquesta Fira. El nostre objectiu ha
estat, sempre, donar visibilitat als
professionals locals que tant mal ho
han passat en aquests dos anys de
pandèmia”
la nostra identitat. Apostant per artistes, escriptors, comerciants i cantants locals i comarcals.
I per descomptat, també hem
comptat amb la festa i la música.
Tant per a menuts com per a la gent
gran. Perquè el nostre objectiu ha
estat que tots i totes pogueren gaudir
de la Fira de Fires.
– Quines qüestions ha tingut
en conter el departament de
festes per intentar millorar les
edicions anteriors?
– Des de la regidoria de Festes hem
volgut expandir la Fira de Fires per
diferents barris de la ciutat. Tenint
en compte les idiosincràsies de cada
barri, per tal de potenciar les activitats i adaptar-les a les famílies que
viuen allí.
A més, hem tingut en compte a
les associacions i artistes del poble
perquè participaren activament en

aquesta Fira de Fires. El nostre objectiu ha estat, sempre, donar visibilitat als professionals locals que tant
mal ho han passat en aquests dos
anys de pandèmia.
I per últim, també hem elaborat
una programació molt variada on
tots i totes tenien cabuda. I així ha
quedat demostrat amb la satisfacció
dels veïns i veïnes que han pogut
gaudir de moltes activitats diferents,
adaptades a tots els públics.
– S’ha tingut el compte a tots
els sectors, és a dir xiquets/es,
joves, adults i majors? En quin
sentit?
– Sí, aquesta ha estat la tasca principal de la nostra programació. Volíem que tots i totes pogueren viure aquesta fira amb intensitat. Per
exemple, en aquesta edició hi havia
nombrosos espectacles infantils, així
com una fira per a xiquets i xiquetes,

una zona d’inflables i jocs de festa.
També s’ha tingut en compte a la joventut, els quals han pogut gaudir
d’espectacles culturals, de música
en directe i les vesprades de ‘tardeo’. I com no, a la gent gran que
han recordat a grans artistes com
Nino Bravo amb el seu tribut o han
viscut en directe el concert de Pep
Botifarra.
A més, en aquesta Fira de Fires
qualsevol persona podia gaudir del
Mercat Tradicional o del Mercat
de la Terra. Sense importar la seua
edat, ja que eren activitats per a tots
els públics.
Ha estat un treball costós d’organització, però sincerament, ha pagat la pena veure com tots els veïns
i veïnes han viscut unes festes en
plenitud.
– Una de les fires més esperades és la Fira Gastronòmica de
les Associacions del poble, com
va ser en aquesta edició?
– La Fira Gastronòmica ha estat un
gran luxe gràcies a la col·laboració
i participació de les associacions,
que sempre estan dispostes a ajudar
i a aportar tot el que tenen pel nostre poble.
Després de parlar amb ells i elles i
fer una valoració del que hem viscut
aquests dies, sols puc dir que ha estat un autèntic èxit de participació.
Els veïns i veïnes tenien moltes ganes de viure amb normalitat aquestes festes i els resultats han estat un
reflex d’eixa il·lusió.
– A l’hora d’escollir els grups

ENTREVISTA

OLIVA, juny 2022

9

Presentación de la Fira.

La regidora es mostra “segura que
les nostres festes seguiran creixent
perquè des de les associacions i
l’Ajuntament es fa un gran treball
d’organització i potenciació”
musicals en què us heu basat?
– Des del moment que començarem a organitzar aquesta Fira de
Fires teníem clar que volíem potenciar els artistes locals i comarcals.
Des d’aquells grups que acaben de
començar com aquells que són uns
referents. Donar visibilitat als grans
potencials que tenim prop de casa
ha estat el nostre objectiu.
A més, volíem que la programació
fora variada, amb registres diferents
de música i per a tots els públics. I
ho hem aconseguit perquè tots els
veïns i veïnes han gaudit de la Fira
de Fires amb les ganes i il·lusió que
esperàvem.
-Les festes no són un èxit sense la
participació popular, que creu que
és el que motiva a la gent a poder
participar en elles?
Les festes han estat plantejades i
organitzades perquè tots i totes gaudiren d’elles. El que motiva als veïns
i veïnes és el sentiment d’unes festes
arrelades al nostre poble. La tradició de gaudir de les fires i de tornar
a retrobar-nos després de dos anys
amb escassa activitat festiva.
A més, la Fira de Fires ha estat un
èxit gràcies a la participació ciutadana i de les associacions, que
han estat al peu del canó durant el
cap de setmana. Hem vist a tots els
veïns i veïnes vivint una Fira de Fires
amb plenitud i amb moltes ganes. I
aquesta és la millor recompensa al
treball realitzat.

La regidora de festes d’Oliva.

– El fet que una setmana després siga la Fira del Motor i la
Nit de Sant Joan suposa una

perllongació de l’activitat festiva fins al final de mes?
– Sí, la Fira de Fires no ha acabat
encara. Pròximament, tindrà lloc la
Fira del Motor amb una gran exposició de vehicles i una oferta molt amplia i variada. Un gran treball d’organització per part de l’alcaldessa i
regidora de Comerç, Yolanda Balaguer. La qual ha volgut que aquesta
edició compte amb grans novetats
que impulsen el sector automobilístic i com no, al nostre poble.
I seguidament, al barri de la platja
viurem la Nit de Sant Joan, com és
tradició. Una festa que no hem pogut
gaudir des de fa dos anys i que per
fi, tornàrem a viure amb tota la seva
esplendor.
– Finalment de cara a un futur, cap on li agradaria que
marxaren les nostres festes?
– Que li agradaria que es poguera
aconseguir?
Estic segura que les nostres festes seguiran creixent perquè des
de les associacions i l’Ajuntament
es fa un gran treball d’organització
i potenciació. A més, també es deu
continuar realitzant estudis que ens
marquen on estem, on hem estat i
sobretot, on volem arribar. Perquè
les nostres festes són grans gràcies
als anys de treball de molts veïns i
veïnes, però també deguem mirar
cap al futur. I una part fonamental
del progrés de la festa està en els joves i menuts. Perquè no ens oblidem
que ells seran els encarregats de defensar les nostres senyes d’identitat i
les tradicions del poble d’Oliva.
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PER LA RENUNCIA DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Es retrasa el projecte de millora de
la carretera entre Oliva y Piles

La carretera que està pendent d’obres de millora.

L

’UTE que va resultar adjudicatària del tram entre Oliva i Piles
de la CV 670 (VP-1061)carretera Natzaret-Oliva ha renunciat
al mateix i l’àrea de carreteres de la Diputació de València
està reformulant el projecte per a tornar-lo a traure a licitació per
a després de l’estiu segons va assenyalar a El Nostre la regidora
delegada de gestió i disciplina urbanística de l’Ajuntament d’Oliva
Ioana Sintimbrean.
Segons les dades de la Diputació de València, el 21 de juny de 2021

l’ens provincial va adjudicar a la Unió Temporal d’Empreses Guerola Àrids i Formigons S.L.O.- Asfaltecno Obres i Serveis, S. a. per un
import d’1.717.497,62 euros aquest concurs públic que tenia un
pressupost base d’1.891.517, 21 euros.
Pel que sembla l’UTE adjudicatària va considerar que amb l’increment del cost dels materials després de la pandèmia no es podia
dur a terme les obres que estava previst començar durant l’últim
trimestre de 2021 i un període d’execució inicialment previst de set

mesos, per la qual cosa abans de l’estiu d’enguany haurien d’haver
conclòs.
Aquesta actuació pretén ampliar l’ample la carretera fins als 15
metres, introduint vorals en els laterals i la millora dels radis de gir
en les corbes del traçat, de la connexió amb la redona d’Oliva i del
drenatge de l’aigua contra inundacions. A més, comptarà amb la
construcció d’un carril bici i d’un vial de servei en el marge esquerre de la carretera per a evitar els accessos directes.

Tots coneixeran la teua botiga

Si vols anunciar-te: 673 575 832
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LA DIRECCIÓ GENERAL DE INDÚSTRIA HA PUBLICAT ELS ESTADÍSTIQUES D’AUTOCONSUM

Oliva lidera l’autoconsum energètic
a la província de València
L

a Direcció General d’Indústria,
Energia i Mines, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, ha publicat l’estadística d’autoconsum i d’energia en la Comunitat Valenciana relatius
al primer trimestre del present exercici
del 2022, el qual s’ha disparat al llarg
dels últims mesos.
Des de 2019 i fins al primer trimestre
d’enguany, hi ha 20.671 instal·lacions,
de les quals el 44,4%, és a dir, 9.191
es van muntar en els últims sis mesos.
El creixement de l’autoconsum ha sigut
considerable després del confinament
per la pandèmia de la Covid 19 i la
pujada de la llum, la qual cosa fa pensar-se cada vegada més a particulars i
entitats la possibilitat d’utilitzar l’energia fotovoltaica sobretot com a alternativa per a l’autoconsum.
Per províncies, la de València és la
que compta amb major nombre d’instal·lacions, 9.794 i, per tant, la que genera major potència 105.391,88 kW.
En aquest sentit, els municipis amb
major desplegament són Oliva amb
4.058,76 kW en fotovoltaica; Llíria
amb 3.951,79 kW entre fotovoltaica i
cogeneració; Paterna, 3.658,66 kW en
fotovoltaica; i Riba-roja de Túria amb
3.633,41 kW en fotovoltaica.
A més en el top 5 dels municipis de
València en l’autoconsum energètic
també figura Xest amb 3.169,53 kW entre cogeneració i fotovoltaica.
A Castelló els municipis amb major
autoconsum són L’Alcora, Nules, Onda, Vila-real i Moncofa, mentre que a
la província d’Alacant Elx, Oriola, la
ciutat d’Alacant, Villena i Sant Vicent
del Raspeig són els líders provincials.
El creixement de la potència instal·lada en energia fotovoltaica en la
Comunitat Valenciana és notable. El
2019 a penes hi havia 5.041,85kW
instal·lats, en 2020 es va passar
als 48.079,56 kW, en 2021 als
104.173,42 i en el primer trimestre del present any 2.022 un total de
49.582,18, sent segons les estadístiques oficials el 19,63% la potència instal·lada respecte al potencial existent
en la Comunitat Valenciana segons les
dades del Full de ruta de l’Autoconsum
de MITECO.
La majoria de les instal·lacions són
de persones físiques 18.347, seguides
per 1.444 de societats de responsabilitat limitada, 358 de societats anònimes, 256 de corporacions locals, 73
de societats cooperatives, 36 de comunitats de béns i similars, 35 d’associacions, 30 de comunitats de propietaris
en règim de propietat horitzontal, 23
de persones jurídiques i entitats sense
personalitat jurídica que manquen de
la nacionalitat espanyola , 21 de congregacions i institucions religioses, 8
de societats civils, 7 d’òrgans de l’administració de l’Estat i de les Comunitats Autònomes i altres tipus no definits
en la resta de claus i només una d’una
unió temporal d’empreses.

Plaques solars.

Voluntaris i bosses amb el fem retirat de la platja.

La jornada Brosaleza retira plàstics
i altres deixalles de la platja de Pau Pi
La platja de Pau Pi d’Oliva va ser el lloc escollit
per la Regidoria de Medi Ambient, que dirigeix
Maria Josep Llores, per a dur a terme l’activitat
de Brosaleza del Projecte Libera, “Units contra
la brosaleza”. En els pocs més de 120 metres
que les persones voluntàries van recórrer el
passat dissabte, 11 de juny, a la platja d’Oliva, es
retiraren vora un 1 kg de plàstics, microplàstics,
bastonets de les orelles i altres components
sanitaris, així com més de 350 burilles.
Aquest projecte, que naix l’any 2017 per a
frenar les conseqüències del fem abandonat

en els espais naturals, la brosaleza, en els
diferents ecosistemes espanyols, va ser creat
per l’ONG ambiental degana d’Espanya, SEU/
BirdLife, en aliança amb Ecoembes, l’organització
mediambiental sense ànim de lucre que promou
l’economia circular a través del reciclatge dels
envasos.
L’objectiu d’aquesta iniciativa era i és
conscienciar i mobilitzar a la ciutadania per a
mantindre els espais naturals lliures de fem i que
puguem, d’aquesta manera, alliberar molta més
vida en favor de la biodiversitat. Aquesta és la

gran recollida col·laborativa que LIBERA convoca
anualment per a alliberar la naturalesa de la
brosaleza que uns altres van tirar i no van retirar.
Aquesta jornada va servir com a cloenda de
les activitats de commemoració del Dia del
Medi Ambient a la ciutat d’Oliva, proposades
per l’àrea que dirigeix Maria Josep Llorens,
que va voler agrair la participació de les
persones congregades pel seu esforç, ja que
les temperatures a l’hora de l’arreplegada
de plàstics, a les 9.30 hores, rondava
aproximadament els 30 graus centígrads.
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1-Emigrants Valencians a Nova York. ABril 1921.

SEGONS UN ESTUDI ELABORAT PER JULI ESTEVE PER AL LLIBRE ‘L’EMIGRACIÓ VALENCIANA ALS ESTATS UNITS I EL CANADÀ’

Oliva fou el cinqué poble
valencià amb més emigrants
a Amèrica del Nord
U

n estudi elaborat per Juli Esteve per al seu llibre “L’emigració
valenciana als Estats Units i el
Canadà: El somni americà contra el caciquisme i la fil·loxera” assenyala que
Oliva fou el cinqué poble de sortida
d’emigrants valencians cap a Amèrica
del Nord, sobretot els EEUU.
Concretament, foren 413 persones les
que es van detectar que van emigrar durant les primeres dècades del segle XX,
el qual va suposar un 2,62% del total
valencià, de les quals a penes un 7,51
foren dones i la resta homes. Oliva tenia
en 1.900 un total de 7.956 habitants i
aquesta quantitat va suposar que va
marxar a l’estranger el 5,19% de la població que tenia llavors la nostra ciutat.
Entrant al detall, la població que més
va sofrir les conseqüències de l’emigració cap a Amèrica del Nord fou la veïna
Pego amb 986 persones, seguida per
Pedreguer amb 713 emigrants, Orba
amb 584- el 49% de la població que tenia- i Dénia amb 562 persones.
Per darrere d’Oliva estaven Benissa amb 380 casos, Callosa d’en Sarrià
amb 353, Xàbia amb 351, Tàrbena amb
329, el Verger amb 314 i Murla d’on
marxaren 300 veïns el qual suposava el
43,10% de la població que tenia aquest
municipi.

John Signes Verdú.

El treball analitza també els motius
pels quals marxaven, majoritàriament
econòmics, ja que els salaris que es pagaven a la nostra zona eren molt baixos
en comparació a altres territoris valencians com L’Horta o les Riberes, i la terra estava en mans de pocs terratinents.

Els pares de John Signes Verdú.

L’arribada de la fil·loxera va ser una
altra de les Claus en destrossar l’economia de la vinya que era majoritària a la
Marina Alta i la Safor.
El llibre aborda els motius de cadascú
per a emigrar, com pagaven el passatge i qui els venia, com era el viatge, des

d’ací o des de França, com s’estén el
fenomen des dels primers “Deu d’Orba”, quant de temps es quedaven, si repetien, com era el pas per Ellis Island,
com se les apanyaven els polissons i
quina impressió els feia Nova York en
arribar. També en què treballaven i per

què canvien de faena. El cas de La Valenciana, fonda i agència de col·locació,
treballs perillosos i accidents laborals,
independència econòmica per a les dones i les ciutats i estats més valencians
de Nord-amèrica.
També el treball analitza la “Llei seca”
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RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI FESTER

Alfons Barreres,
al portaavions
de la USA Navy

La Federació de
Moros i Cristians
rep la XXI Distinció
Honorífica
Centelles Riusech
L

Domingo Barreres.

i la relació amb les màfies, el que van
patir en l’anglés, perquè tornen la majoria, amb diners o sense, com era la seua
vida allí, que van fer amb els diners que
estalviaren, Amèrica els va canviar la vida per a sempre, els anys de la República i la guerra, la fam i la misèria moral
de la postguerra, com hagueren d’eixir
els “americanets”, valencians que van
desembarcar a Normandia, la vida dels
que es quedaven per sempre, el club valencià de New Briain, entre altres.
LS PRIMERS EMIGRANTS D’OLIVA
A NORD-AMÈRICA

S’ha pogut constatar que els set primers emigrants d’Oliva que arriben a
Nord-amèrica foren Miquel Mayans de
28 anys, Vicent Verdú de 35 anys, Ramón Verdú de 29 anys, Vicent Just de 39
anys, Vicent Llàcer de 32 anys, Miquel
Salort de 30 anys i Josep Llodrà de 47
anys que arriben a Nova York a bord del
vaixell Antonio López el dia 13 de març
de 1912 procedent de Barcelona i van
cap a Montreal.
Un mes després altres sis d’Oliva,
concretament Domènec Castillo de 27
anys, Salvador Castillo de 24 anys, Antoni Martínez Roig de 29 anys, Francesc
Llorens de 30 anys, Vicent Lledó de 32
anys i Antoni Lledó de 37 arriben a Nova
York, concretament el dia 13 d’abril de
1912 a bord del vaixell Buenos Aires,

Agustí Barreres Escrivà amb el seu germà

procedent de València. També van cap
a Montreal, tres dies abans del famós
naufragi del Titànic.

per explicar-los el seu cas i en un vaixell de visites el portaren al portaavions i
marxà als Estats Units de nou.

EL CAS DEJOHN SIGNES VERDÚ

AGUSTÍ BARRERES NO VA PODER
TORNAR A CASA ALS EEUU

Era fill de Batiste Signes de Gata i de
Maria Rosa Ortiz Verdú d’Oliva. Nascut a
Newark a New Jersey, i actualment viu a
East Haven en Connecticut. Parla encara
el valencià dels seus pares i és probablement l’últim supervivent valencianoamericà del Desembarc de Normandia.
DOMINGO BARRERES I LA NEU

Domingo Barreres va arribar l’agost
de 1920 als Estats Units. Va escriure un
comentari en valencià sobre una postal
seua amb neu “La blancor de la neu no
em deixa obrir els ulls”.
Va actuar en “La conferència” una
peça de teatre en valencià, representada en els anys 50 en el Club Valencià de
New Britain.
ALFONS BARRERES VA FUGIR AMB
UN PORTAAVIONS DE LA VI FLOTA

Alfons Barreres era fill de Domingo
Barreres i nascut als Estats Units. Va tornar a Oliva i la llei espanyola de Franco
no li reconeixia la seua nacionalitat.
Com molts altres “americanets”, va
pegar a fugir. En el seu cas va aprofitar
que va vindre un portaavions de la VI
Flota de la US Navy al port de València

Agustí Barreres va arribar a Nova York
el 12 d’agost de 1920 a bord del vaixell
“Niagara” procedent de Bordeus. Tot i
que declara inicialment que va a Bridgeport i és possible que treballara allà,
com van fer molts emigrants d’Oliva, es
va instal·lar a New Britain a Connecticut,
la capital de l’emigració valenciana als
Estats Units.
Tornà als anys 50 de visita a Oliva,
però una malaltia i una mort prematura
li van impedir fer realitat la idea que tenia de jubilar-se i tornar a sa casa.

La població que
més va sofrir les
conseqüències de
l’emigració cap a
Amèrica del Nord
fou la veïna Pego
amb 986 persones

a Federació de Moros i Cristians d’Oliva va rebre divendres 10 de
juny la XXI Distinció Honorífica de la Associació Cultural Centelles
i Riusech “Per la seua labor en la recuperació del patrimoni fester a la
nostra ciutat”. Amb aquesta distinció es vol reconéixer la importància
de la festa centenària que se celebra a Oliva, que és un emblema festiu
i també en altres territoris de la Comunitat Valenciana. La rèplica del
bajorelieve del Palau Comtal va ser lliurada pel president de l’entitat
cultural Antoni Esteve al vicepresident de la Federació de Moros i
Cristians Vicent Llorca, després de la lectura de l’acta per part del
secretari Xavier Cañamás.
Es va decidir l’acte de deslliurament l’església de Sant Roc evocant
el maig de 1921 quan es van celebrar les primeres festes dels Moros
i Cristians en aquesta localitat de la Safor i es va comptar amb el
beneplàcit del rector de Sant Roc Javier Català. A més l’acte es va
complementar amb un concert del Grup Musical d’Albaida amb la
col·laboració de la Colla Sarabanda d’Oliva.
El vicepresident de la FMCO Vicent Llorca va agrair la concessió i
va recordar que Oliva ha sabut reinventar-se i aconseguir alçar la
festa en les tres etapes que ha tingut al llarg de la seua història. Va
recordar la labor de tots els festers de les diferents comparses en el
desenvolupament de la celebració.
Per la seua part Antoni Esteve, president de l’A. C. Centelles Riusech
va recordar a tots els guardonats prèviament . Va recordar les
investigacions realitzades últimament per la Federació de Moros i
Cristians com a aportació al coneixement de la història d’aquestes
celebracions oliveres. També es va referir a l’interés de restaurar es
Castell de Santa Anna com a emblema de la ciutat.
LA INFLUÈNCIA DE MURO A OLIVA
Albert Alcaraz, en la seua conferència “recuperació i expansió dels
festes de Moros i Cristians en els dècades de 1950 i 1970. Breu
introducció al casa d’Oliva” va recordar que el vicari de Sant Roc en
1921 era de Muro i que la introducció d’aquestes celebracions a Oliva
podrien tindre aquest referent important ja que també apareixen noms
de filades que també estaven en aquella ciutat. De fet “va ser a Muro
on apareix per primera vegada la figura de l’Àngel anunciador, que
després es reprodueix a Oliva”.
Va recordar que antigament la filà més popular eren els “Mariners” i
que actualment són “Els pirates” i va assenyalar casos curiosos com
els Caníbals d’Oliva advocant perquè torne a renàixer en aquesta
localitat de la Safor una filà com aquesta “trencadora i original en les
celebracions festives”.

Lliurament del premi a la Federació de Moros i Cristians.
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En l’edició d’enguany va destacar el Mercat artesà romà.

EL RETORN DE LA FIRA DE FIRES MÉS ESPERAT

Milers de persones gaudeixen
de les festes majors de la ciutat
M

ilers de persones han pogut
gaudir del 17 al 19 de juny de
la Fira de Fires d’Oliva organitzada pel departament de festes que dirigeix Yolanda Navarro amb les seues huit
fires i especialment dels grans concerts.
El més multitudinari va ser el divendres
17 a la nit, amb l’actuació del reconegut grup valencià Auxili, que va congregar a prop de set mil joves, després de
l’actuació del prometedor grup Niuss a
la Fira al Ras al Parc de l’Estació i per
tancar Nonai Soud DJ .El diumenge a la
nit també va ser molt seguit l’espectacle de varietats Revolution, mentre que
el dissabte, centenars de persones van
gaudir dels tributs a Lina Morgan i Nino
Bravo, entre altres. Espectacles per a tots
els públics es van programar durant els
tres dies de festa. A més de Pep Botifarra,
Mireia Vives i Borja Penalba, l’espectacle, Riure’s fora de l’armari, LGTBI o la
macrodiscomòbil Carnavalia on Tour.
La Fira Gastronòmica amb la participació de díhuit de les associacions locals,
va ser l’espai més visitat pel públic, especialment dissabte a la nit que va quedar
completament col·lapsat per les nombroses visites que va haver-hi a la zona
i quasi es van esgotar les previsions de
les entitats participants davant l’allau que
van sofrir de gent.
També va destacar el Mercat artesà

ge. A banda la Fira Cultural va tindre els
concerts d’Òscar Briz, Laura Esparza i
Carlos Esteban, a més de les actuacions
de l’Escola Municipal de Teatre, la presentación del darrer llibre d’Abel Soler
“Joan Jeroni de Vilaragut (1421-1463)
i signatures de llibres de David Lurbe,
Vicent Baydal o Maria Teresa Colomar.
L’ACTE D’OBERTURA

L’obertura de la Fira de Fires va comptar amb la presència de la consellera Raquel Tamarit i el diputat Baldoví.

romà, dels de millor qualitat d’aquest
tipus arribats a Oliva gràcies a l’ambientació de l’Associació Napoleònica Valenciana que dirigeix Ximo Blasco. Les lluites de gladiadors, l’escola de gladiadors,
la banda de música de l’època i un tren
d’animació per als més menuts foren els
seus plats forts.
Un altre dels espais molt visitats va ser
la Fira Agrícola, que va agradar molt i es
va posicionar en un espai important de

la fira olivera en les proximitats de la fira
d’Atraccions. En el debat final els participants es mostraren satisfets del desenvolupament d’aquesta edició i es preveuen
novetats per a l’any que ve, amb més estands i animació.
Quant als espectacles infantils va destacar per damunt de tots l’actuació el dissabte al matí de Ramonets amb La Colla
de punt TV que va fer les delícies de centenars de xicotets alguns d’ells arribats

expressament des de diverses localitats
de la Safor per a gaudir del rock valencià
i dels seus “feretes”. També remarcar
l’espectacle Robin Hood, l’espectacle Royal Circ i Oliva en Dansa amb M. Àngel.
Una altra de les novetats d’aquesta edició va ser la Fira del Pica Pica, amb tres
concerts dissabte i diumenge de grups de
gran qualitat com Jazzmatics el dissabte i Convergent Sound Cover al migdia i
Walectric durant la vesprada del diumen-

L’obertura de la Fira de Fires el divendres a la vesprada va comptar amb una
gran participació amb la presència, per
primera vegada a Oliva després del seu
nomenament, de la nova consellera de
cultura i educació Raquel Tamarit, el
diputat i portaveu de Compromís en les
Corts Generals Joan Baldoví, el diputat
autonòmic Josep Nadal a més de la subdirectora general de producció ecològica
i qualitat agroalimentària Carmen Montoro, que curiosament estiueja a Oliva. Van
estar acompanyats per l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer, l’edil de festes Yolanda Navarro i en general la major part
del govern municipal i representants dels
grups de l’oposició.La comitiva la iniciava l’àngel anunciador i representants de
les Festes de Moros i Cristians d’Oliva, al
costat del gegant Serafí de Centelles, els
“cabuts” que portaven els membres del
Grup de Danses Raval i Vila i la Colla Sarabanda de dolçainers i tabaleters.
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Un moment del concert d’Auxili
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Pep Gimeno ‘Botifarra’ va oferir un concert.

Molt de públic en el concert d’Auxili.

Públic assistent al concert de Pep Gimeno

Fira d’Agricultura, un dels espais més visitats.

La primera
dona
‘Tio de la
Porra’
Per primera vegada en la
història la figura del Tio de
la Porra va ser encarnat per
una dona, Mònica Castillo
de l’Associació Cultural
La Passió d’Oliva, que
va encantar als xiquets i
xiquetes dels col·legis de la
ciutat i va rebre la vara de
comandament de mans de
l’alcaldessa d’Oliva Yolanda
Balaguer en el saló de plens
de l’Ajuntament a partir de
la qual va anar visitant tots
els centres educatius olivers
convidant-los a la festa.

Mònica Castillo
de l’Associació
Cultural La
Passió d’Oliva
va representar la
figura del Tio de
la Porra
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PROJECTE PER A CONVERTIR ELS SOSTRES D’ALGUNS EDIFICIS PÚBLICS EN FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

Fent camí cap a les Escoles Solars
E

finançament del projecte, ja que és
l’Ajuntament qui avança la inversió
inicial i després sol·licita la seua recuperació.
D’aquesta manera es pretén conscienciar a particulars, empreses i altres
organismes institucionals o associatius,
de la conveniència de crear les xarxes
d’autoconsum i de comunitat energètica
per tal d’abaratir costos en les futures
factures de la llum i del gas i deixar de
tindre una total dependència energètica
externa.

l projecte de convertir els sostres d’alguns edificis públics,
com ara els centres educatius
i el conservatori, en fonts d’energia
renovable mitjançant la instal·lació de
plaques solars, ha fet un pas més en el
seu camí cap a la realitat.
El passat 18 de maig, la vicealcaldessa
d’Oliva i regidora d’Educació, Ana Morell, va convocar una reunió amb representants de les associacions de la ciutat
i amb els equips directius dels centres
educatius, en la qual es va explicar amb
tota mena de detalls el projecte, juntament amb el responsable de l’empresa
ATERSA (Grupo ELECNOR), Jorge Mallen, que n’està realitzant l’assessorament.
Amb aquesta iniciativa sostenible, des
de la Regidoria d’Educació, es pretén
donar abastament energètic als centres
educatius, permetent l’autoconsum en
aquests edificis públics, abaratint el cost
de la facturació per llum que ha d’assumir l’administració local.

ECONÒMICAMENT MÉS RENDIBLE

FASES

El projecte consta de diverses fases:
la primera d’aquestes és consolidar els
sostres dels CEIP i dels IES de la ciutat
d’Oliva, així com el Conservatori Professional de Música, Josep Climent, com
a punts de subministrament energètic
d’autoconsum.
La idea per a la segona fase és poder
crear una Comunitat energètica per
maximitzar els beneficis d’aquesta inversió de més de 454.000 euros i que
puga abastir altres edificis públics o

Reunió amb els representants de les entitats i associacions de la ciutat.

vivendes particulars que puguen adherir-se a aquesta proposta, ja que els
centres educatius no tenen activitat els

caps de setmana però si es pot reutilitzar l’excedent energètic que puguen
generar.

Nova edició d’Oliva amb el talent
L’Ajuntament d’Oliva, promou un
any més la concessió de 20 beques
formatives per a joves estudiants dins
del programa ‘Oliva amb el talent’, un
programa que té com a finalitat la formació dels estudiants en l’àmbit local
mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seva
formació.
Aquesta proposta formativa i laboral
s’ha consensuat amb els diferents Caps
de Departament, per tal de fer una selecció dels i les destinataris/àries de
les beques, i conèixer quines característiques han de tenir les persones becades així com conèixer les necessitats
concretes dels diversos departaments.
Aquesta informació ha servit per a
poder crear els criteris pel que fa a la
formació requerida i quina destinació
poden ocupar en l’organigrama dins de
l’Ajuntament.
Des del Departament d’Educació s’ha
elaborat una sèrie de criteris per a la
selecció dels destinataris d’aquestes beques ‘Oliva amb el talent’ per a l’estiu
de 2022 i que es poden consultar en el
Tauler d’Edictes Municipal, en la pàgina
web de l’Ajuntament (www.oliva.es) i en
Butlletí Oficial de la Província BOP.
El import de les beques és de 500 euros bruts mensuals que s’abonaran en
períodes vençuts. El període de duració
de les beques serà de dos mesos, a partir
de l’inici de les pràctiques formatives. La

condició de becari/becària no generarà
en cap moment relació laboral o administrativa amb l’Ajuntament d’Oliva.
En la roda de premsa de presentació
d’aquesta 3ª edició de les Beques d’
‘Oliva amb el talent’ van participar la
regidora d’Educació i vicealcaldessa,
Ana Morell, la regidora de Medi Ambient, Mqria Josep Llorens i la tècnica
del Departament d’Educació, Marian
Salabert.
Morell, va voler destacar la importància de que aquests programes formatius continuen ja que permeten al nostre alumnat descobrir la vida laboral
des d’una perspectiva d’iniciació, sense la pressió d’una feina, però amb la

responsabilitat d’un treball i que quasi
sempre es fa amb un resultat notable”
ha explicat la regidora d’Educació.
Per la seva banda, Marian Salabert va
explicar els detalls de la convocatòria,
així com els requisits i les bases per les
quals es farà el procés de selecció.
Finalment, Maria Josep Llorens, actualment regidora de Medi Ambient, va
ser una de les pioneres en crear aquest
programa de beques, que ja va per la
seva tercera edició , a l’inici de la present legislatura com a regidora d’Educació i que ha agraït a la vicealcaldessa
que “done continuïtat a aquesta proposta formativa tan important per als i
les nostres joves”, va declarar Llorens.

La proposta, a més compta amb el
suport de les subvencions de l’IVACE que pot arribar fins al 70% del

Segons apuntava Jorge Mallen en
la presentació, “és econòmicament
molt més rendible aquesta inversió
pel caràcter global dels possibles
inversors, que en aquest cas seria
l’Ajuntament d’Oliva i els ciutadans,
siga a escala particular o com a empresa per l’alt volum de plaques a instal·lar”, assenyalava el responsable de
l’empresa.
A més, una altra característica
d’aquesta iniciativa, tal com apuntava
la regidora d’Educació, Ana Morell,
és que “la participació en aquesta
proposta de canvi de model energètic de la ciutat és activa però també
voluntària”. La qual cosa va obrir la
porta a la reflexió de Mallen, pel que
fa al potencial que està encapçalant
l’Ajuntament d’Oliva “marca la línia
de treball que en el futur, no molt
llunyà, han d’assumir altres consistoris pels beneficis mediambientals
innegables.”

El CEIP Santa Anna
viatja a Finlàndia
El CEIP Santa Anna participa al
programa europeu Erasmus+.
Durant aquest curs part del seu
professorat ha viatjat a Finlàndia,
amb ànim d’incorporar, o millor,
adaptar la metodologia d’un país
famós per la qualitat de la seua
educació arreu del món. Es diu que
aquest és un espill al qual tothom
vol mirar-se i ells han anat a comprovar-ho. És veritablement així?
El primer que crida l’atenció en
les aules-afirmen els participants
de la beca-és la quantitat de diners
invertits, tant en instal·lacions com
recursos humans. A les biblioteques públiques hi ha estudis de
gravació, instruments disponibles,
butaques giratòries insonoritzades,
eines com màquines de cosir, taules d’escacs obertes... Grups poc
nombrosos on es treballa molt l’autonomia personal, la creativitat i el
perfil dels estudiants i on els pilars
de l’educació-família, mestres i sistema educatiu-van de la mà, independentment del partit que estiga al
govern. Aquesta última és possiblement un del majors objectius que
cal aconseguir, una independència
de l’educació respecte al sistema

polític o identitat religiosa. Hi ha un
consens que es troba a faltar ací i
que els finesos tenen clar: l’educació no pertany a un partit sinó a la
societat que la conforma. La burocràcia allí també és menor. El temps
es dedica al que realment importa:
l’alumnat.
Òbviament des del Santa Anna entenen que viatjar és la millor manera d’obrir els ulls. Arriben amb la
intenció d’incorporar en la mesura
de les possibilitats aquestes noves
metodologies que continuaran ampliant-se amb altres quatre mobilitats que els queden a Itàlia on faran
un «job shadowing» (treball d’observació al centre)en una escola de
Florència que aplica les tècniques
del sistema Montessori.

HISTÒRIA
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Vista d’Oliva des de la carretera de Gandia. Al fons s’hi veu Santa Maria, el Palau i l’ermita de Santa Anna. (Font: Oliva-Història fotogràfica)

Una crónica
de 1933
XAVIER CANYAMÀS

E

duardo López-Chávarri Marco
(1871-1970) va ser un compositor, musicòleg, advocat,
escriptor i catedràtic del Conservatori
Superior de Música de València. Al
llarg de la seua vida va rebre nombroses distincions, com la Gran Creu
d’Alfons X el Savi o la Medalla d’Or
del Cercle de Belles Arts de València,
entre d’altres. Col·laborava assíduament en el diari Las Provincias, on
signava una columna titulada «Por
tierras valencianas». L’any 1933, un
antic company seu d’estudis dit Alardo Miralles, qui exercia de secretari
de l’Ajuntament d’Oliva, va convidar
López-Chávarri a conéixer la nostra
ciutat. L’escriptor va deixar constància
de la visita en una breu crònica titulada «Unas horas en la antigua Oliva»,
publicada en tres parts al periòdic
capitalí [1]. En el post de hui recordarem com va viure l’insigne personatge el seu pas per l’Oliva de 1933,
aleshores un municipi rural de tretze
mil ànimes.
La jornada va començar a València.
El trajecte fins a la nostra ciutat
el feu López-Chávarri en cotxe.
Segons contava, «un excelente y
rápido servicio de automóviles une
directamente Oliva con Valencia».
Malgrat això, la carretera era
bastant roïna: «aparece llena de
barro, con baches tremendos y
charcas inquietantes: suciedad,
abandono...». A les envistes d’Oliva,
el viatger esbossava el perfil de la
ciutat: «A medida que avanzamos
podemos distinguir sobre
abrupta colina el palacio-castillo,
flanqueado por robustos torreones;
a su alrededor extiéndese el caserío
rodeado de una llanura feracísima,
un vergel que maravilla, que acaba
en el mar».

Una vegada arribat al destí,
l’amfitrió va conduir López-Chávarri
a conéixer el Palau Comtal, al qual
s’accedia per un «severo arco de
entrada […], por el mismo sitio
por que pasaran guerreros y damas
con sus carrozas». Cal recordar que
l’ínclit edifici va acabar en mans de
la casa d’Osuna, però la decadència
econòmica de la noble nissaga es va
veure agreujada pel comportament
balafiador del dotzé duc d’Osuna, i
setzé comte d’Oliva, Mariano TellezGirón. Al remat, el Palau Comtal es
va vendre en 1871 i ací començava
la seua ruïna definitiva. L’any 1917
un arquitecte danés, Egil Fischer,
va adquirir gran part del conjunt
monumental amb la finalitat de
desmantellar-lo i endur-se peça a
peça tot allò de valor.
Davant el detriment del Palau,
López-Chávarri escrivia: «se compró
el Palacio por menos valor que
un auto Lincoln». I continuava:
«Aquí estuvo la airosa torre, la
majestuosa escalera de piedra...
¡todo desaparecido! [...] entristece
de modo infinito pensar la egoísta
indiferencia con que se ha dejado
perder este magnífico tesoro de arte.
[...] El adquiriente fue arrancando
todos los tesoros de este arte
valenciano, sin olvidar uno: techos
labrados primorosamente, capiteles,
vigas de hermosa talla, azulejos,
rosetones, relieves escultóricos...».
Amb la declaració del Palau com a
Monument Arquitectònic-Artístic,
l’any 1920, una part del patrimoni
que ja estava encaixonat «en cuadras
y sótanos» per al seu trasllat a
Dinamarca fou immobilitzat. No
entenia el visitant la profanació i
escarni que patia l’edifici, un balcó
obert a la Mediterrània on antany «la
población campesina se refugiaba
dentro de los muros del Palacio,

y los soldados aprestábanse a la
defensa para impedir la algarada de
berberiscos...».
Després de visitar el Palau, LópezChávarri va marxar cap a l’església
de Santa Maria, on el va rebre
l’infortunat José María Vidal Pastor,
«un sacerdote joven, inteligente,
culto, dado a estudios históricos».
Allí va poder consultar les partides
de bateig de Gregori Maians i Gabriel
Ciscar. La de l’erudit el va sorprendre
per estar escrita en valencià, «bien
demostrativa de cómo perduraba el
espíritu patrio en estas comarcas»,
però lamentava que Maians «fue
absorbido por la cultura de Madrid, y
en castellano publicó sus libros». Del
marí, en canvi, li va cridar l’atenció
que «castellanizó su apellido», en
convertir Siscar a la forma Ciscar.
Acabada la jornada, Eduardo LópezChávarri s’acomiadà de la ciutat i en
marxar «la silueta de Oliva se recortó
sobre un cielo iluminado por los
rojos matices de la puesta de sol. En
lo alto estaba el palacio…». Ai, el
Palau Comtal! Allà restava silenciós,
malferit, despullat..., com un natzaré
sentenciat a mort a qui li quedaven
unes poques alenades abans de lliurar
l’ànima a Déu.
Nota: aqueix any de 1933, l’Ajuntament d’Oliva va publicar un llibret titulat
Memoria de los trabajos realizados por
el secretario D. Alardo Miralles Prats,
para conseguir la exención tributaria
de varias fincas del Ayuntamiento y la
devolución de las cuotas indebidamente abonadas, un exemplar del qual es
conserva a l’Arxiu Municipal de Castelló
de la Plana.
[1] Las Provincias, «Unas horas en
la antigua Oliva», 21, 27 i 28 d’abril de
1933.

Vista de l’entrada principal del Palau Comtal
(Font: Oliva Història-fotogràfica)
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DEL 23 AL 26 DE JUNY, EN LA PLATJA DE PAU PI I AMB MÉS DE 50 RIDERS INSCRITS

Oliva acull el primer mundial de
Wing Foil junior de la història
L

’organitzador de la primera edició de la Copa del Món Junior de
Wing Foil, Juan Antonio Martin
“Peluka” promotor de la Spain Kiteboarding Association en la seua intervenció telemàtica va agrair a l’Ajuntament d’Oliva per donar suport a aquesta
primera edició de la Copa del Món Junior d’aquesta nova modalitat esportiva.
“Oliva s’ho mereixia pel suport municipal als esports nàutics des de fa diversos
anys, sent seu de campionats nacionals
de kite”, va manifestar en la presentació
oficial de l’esdeveniment en Hotel Oliva
Nova.
Oliva serà la seu d’eixa Youth World
Cup de Wing Foil del 23 al 26 de juny
en la Platja de Pau Pi amb més de 50 riders inscrits procedents de països com
Australia, EEUU, Israel Canadà o França,
entre altres i amb l’actual campió del
món absolut, un jove nord-americà.
Aquesta Copa es disputa en les disciplines de Surf Freetyle i Surf Eslàlom i
està avalada per la Global Wingsports
Association, institució que atorga el títol
de Campió del Món.
A més, els dies 25 i 26 de juny, es disputa la Copa d’Espanya Wing Foil Surf
Freestyle, avalada per la Real Federació
Espanyola de Vela i la Federació Valenciana de Vela amb la coorganització del
Club Nàutic d’Oliva.
El regidor de turisme Kino Calafat va
remarcar que “estem orgullosos de ser
la seu d’aquesta copa del món i del treball realitzat, que ens farà poder mos-

Presentació del Mundial de Wing Foil que es disputarà a Oliva.

trar la nostra ciutat i platja als visitants de tot el món”
i també va agrair a Next Generatión el patrocini de la
competició.
Per la seua banda la regidora d’esports Yolanda
Navarro va destacar que “Oliva és una ciutat que
promociona l’esport i amb un xicotet pressupost
treballem perquè estem convençuts que l’esport és

fonamental per les nostres vides. Esteu convidats a visitar-nos durant la Fira del Motor i Nit de Sant Joan”.
Pablo Borho director de màrqueting d’Oliva Nova Beach& Golf Resort va remarcar que “les nostres
platges són cada vegada més reconegudes en el món
nàutic”. En l’acte també estigueren presents Juan Navarro president del C. Nàutic Oliva, José Luis López

campió autonòmic de Wing Foil 2021 i Samuel Méndez campió d’Espanya Surf Slalom Junior 2022.
L’animació durant la competició de la platja serà
important amb diversos esdeveniments que es desenvoluparan de manera paral·lela a la zona de Pau
Pi, al costat de la posta central de la Creu Roja de
la Mar.

S’inicien les inscripcions
de les activitats esportives
per a la gent gran
La Regidoria d’Esports i els Serveis
Municipals Esportius d’Oliva han presentat les noves activitats per a gent
gran, per als exercicis 2022-2023.
Es tracta de cursos de Gimnàstica de
Manteniment, Tai Xí, Balls de saló i
Fibromiàlgia. Les activitats dirigides a
la Gent Gran i persones que pateixen
Fibromiàlgia començaran el pròxim
1 d’octubre.
Les dates d’inscripcions de la Gimnàstica Activa’t, es realitzaven del 13
al 17 de juny a les oficines dels Serveis Esportius Municipals (al Poliesportiu). Les inscripcions de Tai Xí i
Fibromiàlgia seran del 20 al 30 de
juny i de Balls de Saló, del 27 al 30 de
juny. Durant aquests períodes podran
inscriure’s les persones usuàries d’altres temporades. Les persones noves
en l’activitat ho hauran de fer a partir
de l’1 de juliol.
La forma de pagament serà amb tar-

geta bancària a les oficines SEM, al
Poliesportiu Municipal, en horari de
dilluns a divendres de 8.30 hores a
14.30 hores i de 17.30 hores a 20.00
hores.
La regidora d’Esports, Yolanda
Navarro, ha explicat que aquestes
activitats són necessàries i imprescindibles per a la gent gran, ja que suposen una motivació i a més, milloren
la seua bona salut i qualitat de vida.
“Als usuaris d’aquestes activitats els
agrada moltíssim realitzar gimnàstica
i a més, relacionar-se amb gent de la
seua edat. Per això, des de la Regidoria d’Esports seguirem apostant per
una oferta esportiva oberta i amplia.”
Ha explicat Yolanda Navarro.
En el poliesportiu municipal
Totes les activitats per a Gent Gran
es realitzaran al poliesportiu municipal, a la Llar del Jubilat, al Centre

Social de Sant Francesc i Centre UMA.
Es realitzaran en grups, amb un aforament màxim de 25 persones i es
prioritzarà que les persones utilitzen
material propi durant les sessions.
Només podran accedir a les instal·lacions les persones que hi participen i dins del marge de temps
previst per la realització del curs
pertinent. Pel que fa a les mesures
de seguretat, des dels Serveis Esportius Municipals han informat que és
obligació i responsabilitat de cada
usuari complir amb les normes sanitàries. És a dir, qualsevol persona
que presenta símptomes de refredat,
tos o febrícula, no podrà accedir a les
instal·lacions. A més, si algun usuari
dona positiu per Covid, o ha tingut
relació directa amb una altra persona
positiva, haurà de realitzar aïllament
domiciliari i reincorporar-se a l’activitat una volta resulte negatiu.

Un participant en les activitats esportives per a la gent gran.
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VAN REBRE EL XEC DEL PREMI PER VALOR DE 2.000 EUROS

Oliva, pioner en el Dia de l’Esport,
rep el premi Trinidad Alfonso
O

liva ha sigut l’exemple a seguir, per ser
pioners en l’organització del Dia de
l’Esport en tota la Comunitat Valenciana”va assenyalar Daniel Olmos, director de projectes de la Fundació Trinidad Alfonso en l’acte
de deslliurament del premi atorgat a aquesta
localitat de la Safor en la primera edició del
concurs per municipis “Dia de l’Esport”, sent
l’únic de la província de València, mentre que
la resta de guardonats van ser Pego per Alacant
i Vinaròs a Castelló.
Va destacar la gran tasca duta a terme pel departament d’esports d’Oliva en matèria de promoció de l’esport de base i va assenyalar que
en la mateixa Fundació Trinidad Alfonso “es
posa a Oliva com a exemple de bones pràctiques esportives” i és per això que des de moltes
localitats de la Comunitat Valenciana s’ha visitat
aquesta localitat de la Safor per a conéixer de
primera mà el seu treball en la matèria.
Van rebre el xec del premi per valor de 2.000
euros tant l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer, la regidora d’esports Yolanda Navarro,
l’edil d’educació Maria Josep Llorens, el regidor d’hisenda Miguel Monzonís i representants

de tots els centres educatius de la ciutat d’Oliva.
L’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer va mostrar la seua satisfacció per aquest reconeixement públic i va agrair la labor de “Yolanda
Navarro, de tot el departament d’esports i de
la implicació de tots els centres educatius de la
ciutat” perquè aquest premi haja sigut possible.
També es mostrava molt contenta la regidora
d’esports Yolanda Navarro qui va recordar que
“aquest premi és de tota la comunitat educativa
d’Oliva i de tots els Serveis Esportius Municipals
i els clubs que tenim a la ciutat. Perquè entre
tots estem fent una cosa important com és entrellaçar el sistema educatiu, tant públic com
concertat, amb el moviment esportiu local, la
qual cosa ens fa tindre cada vegada clubs més
competitius i una major demanda de la pràctica
de l’esport a Oliva”.
Va dir que l’ajuda de 2.000 euros es decidirà
si es reparteix entre els centres o s’implementa
a les activitats del Dia de l’Esport del pròxim
any i va recordar que a més tots els centres educatius d’Oliva rebran de la Fundació Trinidad
Alfonso un lot de material esportiu valorat en
cent euros al setembre.

Oliva ha sigut pionera en l’organització del Dia de l’Esport.

Run Càncer, una cursa
competitiva i a la platja
El circuit RunCàncer d’Oliva se celebrarà el 9 de juliol amb dues carreres
de 5k i 10k nocturna. Oliva es prepara per a acollir la pròxima carrera solidària i familiar Run Càncer, dins del
circuit del AECC, que tindrà lloc el 9 de
juliol.
El passat 10 de juny va tindre lloc la
reunió preparatòria de la carrera benèfica, que enguany se celebrarà el 9 de
juliol, amb la presència i participació de
Jordi Ripoll, corredor i organitzador de
l’acte, representants de l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Oliva (AECC
Oliva) i de l’Associació de Veïns de les
Platges d’Oliva, enclavament on es desenvoluparà aquesta pròxima carrera
RunCàncer.
A més també va comptar amb l’assistència de Josep Escrivà, regidor de Participació Ciutadana, el regidor d’Agricultura i Serveis, Miquel Doménech,
representant de la Policia Local d’Oliva
i tècnics del Departament de Participació Ciutadana, encarregat aquest últim
d’organitzar l’esdeveniment des de fa
diversos anys. En aquesta ocasió s’ha
comptat amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de les Platges d’Oliva, que paral·lelament està organitzant
activitats culturals en la zona marítima,
amb motiu de les festes del barri, la Verge del Carmen.
Així mateix, el corredor olivense Jordi
Ripoll, el qual va guanyar el XXIV Circuit
a peu de la Marina Alta, s’ha mostrat interessat a organitzar una carrera 10k en
la localitat. És per aquesta raó, i per la
influència del mateix corredor, i perquè
atraurà un gran nombre d’esportistes
interessants, que s’ha decidit unificar

El guanyador, Felipe Rubio, amb el gos.

Presentació de la Run Càncer

tots dos esdeveniments, donant una
part dels beneficis obtinguts pels dorsals d’aquesta carrera a la AECC.
Aquest esdeveniment de RunCàncer
comptarà, per tant, amb dues carreres: una per a caminantes de 5k que
començarà a les 20.00 h, i una altra
nocturna per a corredors, de 10k,
a les 21.30 h. El lloc d’eixida, d’altra
banda, estarà en la plaça d’Europa, a
pesar que falta concretar el recorregut
complet; el preu dels dorsals variarà en
funció de la carrera que es vulga realitzar, amb l’opció de comprar la samarreta oficial per 6 euros. Com a novetat,
s’està estudiant la possibilitat que la
carrera de 10k figure en la Plataforma
Crono4 i Somsport perquè la distància
recorreguda en la carrera estiga acreditada oficialment.
El regidor de Participació Ciutadana,
Josep Escrivà, s’ha mostrat molt satisfet

Felipe Rubio guanya
la carrera solidària
junt al seu gos Gus

després d’aquesta reunió i ha volgut
mostrar el seu agraïment a totes les
associacions que han manifestat el seu
interés, voluntat i suport a la celebració
d’aquest esdeveniment esportiu. “Des
de l’Ajuntament d’Oliva, i concretament
des del departament que encapçale,
treballem conjuntament amb aquestes
associacions per a dur a terme la RunCàncer d’Oliva des de fa molt de temps,
i certament sempre ha tingut molt bona
benvinguda entre el veïnat, el teixit associatiu i els visitants i esportistes interessats a participar i col·laborar amb la
causa”. D’altra banda, l’edil d’Esports,
Yolanda Navarro, assenyala que “la
RunCàncer, de caràcter totalment solidari, és un acte esportiu multitudinari
on veiem, any rere any, com d’implicada és la ciutadania d’Oliva amb la lluita contra el càncer i això és un motiu
d’orgull com a poble”.

F

elipe Rubio Cots, amb el dorsal 23, va ser el guanyador de
la carrera solidària de la VIII Trobada Vedama amb la seua
mascota Gus, un gos mestís de quatre anys , en la qual van eixir
al voltant de 120 persones amb gossos, uns corrent i altres
passejant, tal com es preveu en la convocatòria. Va rebre el premi
de mans d’Héctor Cabrera.
Un total de 109 gossos amb els seus corresponents amos o
acompanyants es van donar cita en l’edició de la recuperació de
la cursa o caminada camina. En la desfilada dels adoptables van
participar un total de sis gossos que actualment estan en la protectora
amb el propòsit que alguna família els adopte.
El total recaptat en aquesta Trobada Solidària va ser de 545 euros,
amb els tikets de la cursa i les aportacions realitzades per diversos
ciutadans de la ciutat segons va destacar la regidora de benestar
animal Anna Mena , que al costat de VEDAMA es va encarregar de la
coordinació de les activitats que es van dur a terme.
Agraïment especial a totes les associacions que han participat enguany,
a Ritual Kan per les meravelloses exhibicions, al grup de patinadores
d’Oliva per a participar activament, a Hèctor Cabrera per a ser present
i fer lliurament dels premis, als comerços que han col·laborat i a tots
els participants en la carrera/caminada solidària en benefici de les
nostres mascotes.
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