Oliva

el nostre
DESEMBRE 2021

La Fona ha rebut el
reconeiximent pendent

Aprovat el projecte bàsic
del nou Centre de Salut

La pandèmia va impedir celebrar l’homenatge que ara s’ha
fet a tot un referent en el món de la cultura del municipi.

La vegetació exterior i interior i el disseny funcional són els dos
grans eixos pels quals pivota el projecte que costarà 3,4 milions.

Yolanda Pastor:
“La legislatura
està essent un
temps perdut”
Pàgines 8 i 9

‘La compra que
no veus’ és la
nova campanya
d’ACCO

Pàgina 19

Oliva tindrà un
Nadal especial
i adaptat a les
circumstàncies

Les Calderes compleixen 75 anys
Es celebraran dissabte dia 15 de gener al Carrer
Sant Vicent i càrrec dels Festers del Carrer Sant
Vicent quan se celebre el 75 aniversari de Les
Calderes. Es faran com és habitual al matí fins al

migdia per a dinar, i aniran junt amb el tradicional
Mercat Artesà d’Època que tindrà lloc en els
carrers del voltant durant tot el cap de setmana.
Pàgina 3

Pàgina 19

La Marató a
l’Escola ret
homenatge a
Toni Climent
Pàgina 23
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AGENDA

OLIVA, desembre 2021

Un centenar de persones
en a la presentació del
llibre de Atiénzar y Palonés

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

ha tingut lloc la presentació del llibre Clau dicotòmica i guia
visual de la flora i la fauna de l’ecosistema litoral (dunesplatja) del sud de València i del nord d’Alacant, dels autors
Francisco Atiénzar y Mónica Palonés.
La presentació, a càrrec de la regidora de Medi Ambient
de l’Ajuntament d’Oliva, Maria Josep Llorens, va comptar
amb la participació del biòleg Jesús Vilaplana, que a més és
l’autor del pròleg del llibre. L’acte, a més, va comptar amb la
presència del director de la UNED del Centre Alzira-València,
Alejandro Cerdà, que va manifestar la “satisfacció per veure
reflectit el treball rigorós, de Francisco Atiénzar i de Mónica
Palonés, en aquesta obra que espere que servisca de guia per
a la ciutadania interessada en la matèria”. Amb 346 pàgines
plenes d’informació sobre el patrimoni de l’ecosistema
litoral i la necessitat de mantindre la seua conservació
amb la implicació de les Administracions afectades, com la
d’Oliva, els autors Francisco Atiénzar i Mónica Palonés, van
explicar al públic assistent els motius pels quals van elaborar
aquesta guia pràctica, com va nàixer la idea.

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

Un moment de la presentació del llibre.

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

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

■ Farmacia Ruíz
■ Farmacia Hnos. Aparisi
■ Farmacia Galiano
■ Farmacia Martí
■ Farmacia Escrivà
■ Farmàcia Catalá
■ Farmacia Ruíz
■ Farmacia Hnos. Aparisi
■ Farmacia Galiano
■ Farmacia Martí
■ Farmacia Escrivà
■ Farmàcia Catalá
■ Farmacia Ruíz
■ Farmacia Hnos. Aparisi
■ Farmacia Galiano

96 285 17 97
96 285 18 36
962 85 15 21
96 285 30 36
96 285 05 83
96 285 01 05
96 285 17 97
96 285 18 36
962 85 15 21
96 285 30 36
96 285 05 83
96 285 01 05
96 285 17 97
96 285 18 36
962 85 15 21

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

C/Poeta Querol, 29
C/ De Dénia, 9
Plaça Casa Alonso
C/ Alcalde Fco. Llorca, 14
C/Passeig Lluís Vives,11
Plaça de l’Ajuntament, 3
C/Poeta Querol, 29
C/ De Dénia, 9
Plaça Casa Alonso
C/ Alcalde Fco. Llorca, 14
C/Passeig Lluís Vives,11
Plaça de l’Ajuntament, 3
C/Poeta Querol, 29
C/ De Dénia, 9
Plaça Casa Alonso

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

oberta dia 17
oberta dia 18
oberta dia 19
oberta dia 20
oberta dia 21
oberta dia 22
oberta dia 23
oberta dia 24
oberta dia 25
oberta dia 26
oberta dia 27
oberta dia 28
oberta dia 29
oberta dia 30
oberta dia 31

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

673 575 832

Harás Bien

JAVIER LLOPIS

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

Nº 13. Dipòsit Legal: A 364 - 2020.

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

+

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.

TRADICIONS

OLIVA, desembre 2021

VA SER L’ANY 1999 QUAN ES VA RECUPERAR LA FESTA

La celebració de Les Calderes de
Sant Antoni compleix 75 anys
E

l vertader artífex de la introducció de la festa de Les Calderes de
Sant Antoni a la ciutat d’Oliva va
ser el capellà rector de Sant Roc Antonio Montagud Garrido. El trenta-tresé
cura que regentava el temple parroquial
del Raval d’Oliva es va fer càrrec del
mateix el mes de desembre de 1.945,
arribant des de la localitat de Museros.
Antonio Montagud era un sacerdot
d’esperit cultivat, gelós del seu deure i
molt en sintonia amb el corrent pastoral de la seua època segons s’indica en
el llibre ‘Sant Roc d´Oliva. Anotacions
històriques’ de José M. Domínguez i
Francisco Pons. Un dels primers objectius que va posar en marxa era la
revitalització de l’Escola Nocturna que
havia fundat el seu antecessor. Per a
això va habilitar el domicili d’Isabel
Morera al carrer Ermita i amb la col·laboració d’alguns feligresos voluntaris
va dedicar aquesta escola a obrers. Es
van inscriure quinze xics entre els 12 i
15 anys a què va impartir cultura general i principalment música. Només va
romandre durant dos cursos.
L’Ermita dels Sants Antonis del Raval
d’Oliva va ser fundada per Juan Vicens
el 2 de març de 1.786. Després de diversos litigis, perquè els hereus desatenien la seua manutenció, la justícia va
adjudicar la mateixa per 8.000 reals al
difunt marit de Rosa Bañó i est, abans
de morir, per a deslliurar de litigis als
seus successors, la va posar en nom de
Carlos Navarro. Finalment va prevaldre
la voluntat del fundador perquè continuara sent un lloc dedicat al culte en el
barri del Pinet i un centre d’educació
religiosa.
Amb el pas dels anys l’Ermita dels
Sants Antonis d’Oliva seguia oberta al
culte amb la missa en els dies de precepte i catequesi infantil impartida per
catequistes del veïnat. En aquell moment la festa de Sant Antoni Abad es
distingia per la tradicional benedicció
d’animals domèstics i es complementava amb el repartiment de garrofes
beneïdes a les cavalleries i la distribució de pa beneït entre els assistents a la
missa, a més dels bons ‘pa-nous’ que
María Mayans Torres preparava amb
molta il·lusió per a l’ocasió.
Però la dècada dels anys 40 del segle
XX va estar marcada per l’escassetat
d’aliments, que en les famílies més pobres de la població vorejava l’autèntica misèria, amb la fam i la desnutrició
aguaitant sempre.
En aquella època al rector Antonio Montagud se li va ocórrer, com a
pal·liatiu, més testimonial que eficaç,
dur a terme les que va denominar ‘Calderes de Sant Antoni del Porquet’ l’any
1.947, és a dir fa ara 74 anys i aquest
mes de gener serà el 75 aniversari.
Aquesta activitat va incrementar la popularitat de la festa en el barri.
Pel que sembla, cada any es va nomenar una comissió de festers que arrancaven les seues activitats demanant a
domicili, modestes quantitats, per a

Imatge històrica de les Calderes, en l’ermita (1960)

Benedicció pel rector de Sant Roc, Javier Català.

Moment de la cocció de les calderes.

Calderes i vestits d’època.

l’elaboració de Les Calderes. Amb la
deguda antelació, a més, se sacrificava
a un porc, pel qual emulaven els carnissers de la barriada. I amb tots els
productes rebuts es guisaven les creïlles amb els principals ingredients de la
carn, les creïlles i l’arròs.
Segons resen les cròniques de l’època
va haver-hi anys en què es va arribar a
guisar fins a un total de dotze calderes,
donant per a menjar a unes dues-centes
persones, amb la reserva sempre d’una
caldera per a la Residència d’Ancians
o Asil i una altra per al Convent de les
Monges Clarisses de la localitat.
Els animadors de la festa van ser Antonio Riera Mena i Bautista Orquín, i amb
gran il·lusió i tenacitat aquestes primeres ‘Calderes de Sant Antoni’ van continuar guisant-se en el domicili d’Isabel
Morera fins que van considerar que hi
havia un millor nivell de vida general i
van deixar si es fes l’any 1968.

LA RECUPERACIÓ FESTERA

Va ser l’any 1999 quan es va recuperar la festa dels Calderes de Sant
Antoni d’Oliva gràcies a la iniciativa
del llavors regidor delegat de festes de
l’Ajuntament d’Oliva Juan Escrivà, conjuntament amb el tècnic cultural Josep
Antoni Santacreu i el representant de la
Comissió de Festes de Sant Vicent Joan
Orquín, que es va mostrar molt interessat per portar avant aquesta proposta.
2016 va ser un exercici molt important, perquè es va batre el rècord de calderes guisades coincidint amb la XVIII
edició des de la recuperació amb 27
calderes i olles que van donar menjar
de «arròs amb fesols i naps» per a al
voltant de 3.500 comensals.També en
2016 es va iniciar la tramitació perquè
Els Calderes de Sant Antoni d’Oliva siguen declarades Bé de Rellevància Local, a l’ésser un acte singular a les Comarques Centrals Valencianes.

L’Alcaldessa
Yolanda
Balaguer,
Joan Orquín
coordinador
de Les
Calderes
i Yolanda
Navarro
regidora de
Festes.

Les Calderes 2022
Seràn el dissabte dia 15 de Gener al Carrer Sant Vicent, com tots els
anys a càrrec dels Festers del Carrer Sant Vicent i amb el patrocini
del Departament Municipal de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. Es faràn
com és habitual pel matí fins el migdía per a dinar, i aniràn junt amb
el tradicional Mercat Artesà d’Època que tindrà lloc en els carrers dels
voltant durant tot el cap de setmana.
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ACTUALITAT

OLIVA, desembre 2021

Estrena de la peça Maese Brines.

Autoritats, organitzadors i premiats.

COMA COMUNICACIÓN

COMA COMUNICACIÓN

Rodatge de À Punt a l’Elca.

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ I JOSÉ LUIS GARCÍA VAN GUANYAR LA PRIMERA EDICIÓ

Arranquen els Premis Francisco
Brines en un any per a la història
F

rancisco José Martínez Morán i
José Luis García Herrera van rebre diumenge 28 de novembre
al migdia a la Casa Brines situada en
l’Elca, de mans de la neboda del poeta, Mariona Brines, els primers premis
de poesia Francisco Brines 2021 pels
poemaris “No” i “El somrís trist de
SylviaPlath” respectivament que edita
Pre-Textos.
L’acte, organitzat per la Fundació
Francisco Brines que dirigeix Àngels
Gregori, va comptar amb les intervencions de Fernando Delgado, que va
parlar de Brines des del record; Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva; i Julio
Llorca, regidor delegat de Cultura, Música i Biblioteques.
Francisco José Martínez Morán (Alcalá de Henares, 1981) és Doctor en
Literatura Comparada i ha publicat fins
ara quatre llibres de poemes: Variadas
posicionas del amante (2006), Tras
la puerta tapiada (2009), Obligación
(2013) i Tacha (2018).El jurat, integrat per Carlos Marzal, Vicente Gallego, Luisa Castro, Silvia Pratdesaba i
Fernando Delgado, va destacar el seu
text «per a ser més que un llibre reflexiu a l’ús, un llibre contemplatiu, de
poesia concentrada, breu, amb neteja
de dicció i gran sentit de la música i
el ritme».
Per la seua banda José Luis García
Herrera (Esplugues de Llobregat,
1964) és tècnic químic-alimentari i
poeta amb uns trenta treballs publi-

Francisco José Martínez i José Luis García, guanaydors del Premi de poesia Francisco Brines.

cats: La solitud (2011), Crònica de
Pluges(2016) o La llavor de l’òxid
(2017). Enric Soria, Marta Pessarrodona, Àngels Gregori, Marta Nadal
i Manuel Borrás van valorar la seua
proposta com «un llibre ambiciós que
reflecteix l’univers de la poeta Sylvia
Plath i les seues atmosferes».
Cadascuna de les obres premiades,
triades el mes de juny passat entre
1.300 originals rebuts procedents de
diverses parts del món, té una dotació econòmica a més de 6.000 euros,

subvencionats per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Oliva.
ESTRENA DE LA PEÇA MAESE
BRINES

Per la seua part el Conservatori Professional de Música Josep Climent
d’Oliva va dur a terme l’estrena oficial
de l’obra ‘Maese Brines’, de Joan Alborch, en homenatge en el poeta. La
peça s’inspira en “El retablo de maese
Pedro” que Manuel de Falla va dedicar a Miguel de Cervantes i va estar in-

COMA COMUNICACIÓN

terpretada pels professors del propi
centre educatiu José Tomàs Estornell, Cristina Bernal i Telmo Gadea i va
agradar molt al reduït públic que va
poder assistir a l’acte.
À PUNT GRAVA A L’ELCA EL RESUM
INFORMATIU DE L’ANY

La mort del poeta Francisco Brines,
només uns dies després de rebre el
Premi Cervantes, ha sigut una de les
notícies més destacades de 2021. I
l’Elca, l’emblemàtica finca d’Oliva on

Brines va passar l’última etapa de la
seua vida, un dels llocs més icònics de
l’any que està a punt d’acabar. Aquesta alqueria valenciana, envoltada de
tarongers, s’ha convertit en un improvisat plató de televisió per a gravar el
programa resum de l’any que prepara
À Punt Notícies.
L’especial s’emetrà el pròxim dia 27
de desembre i inclou una selecció de
les notícies més destacades del 2021,
contades a través de xicotets fragments dels informatius de la televisió
d’À Punt. I per a comentar els principals fets informatius, À Punt ha reunit
a l’Elca cinc personatges valencians
que d’una manera o altra han sigut
protagonistes i que també són referents en els seus àmbits. Marisa Blasco, cap de les UCI de l’Hospital Clínic
de València; Fernando T. Maestre,
catedràtic de la Universitat d’Alacant i
expert en desertificació i canvi climàtic; Anna Gómez, capitana del primer
equip del València Basket, campió
el 2021 de l’Eurocup, la Supercopa
d’Espanya i la Supercopa d’Europa;
Reyes Martí, pirotècnica de Borriana
i un referent del món de la festa, i Àngels Gregori, directora de la Fundació
Francisco Brines i amfitriona de l’acte. El resum informatiu de l’any està
dirigit per Ivan Esteve, subdirector
d’Informatius d’À Punt, i compta amb
Arturo Monedero en la coordinació de
continguts, Santi López en la realització i Maria Salvador en la producció.

ACTUALITAT
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L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTSN D’OLIVA SORTEJARÀ 6.000 €UR-ACCOS REPARTITS EN 60 PREMIS

ACCO celebra la campanya de Nadal
amb el lema “La compra que no veus”
L
’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) juntament amb Confecomerç i amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç,
Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, que encapçala l’alcaldessa Yolanda Balaguer, ha iniciat la seua campanya de Nadal sota
el lema “La compra que no veus”.
La campanya de Nadal és determinant per als comerços locals i per
això l’Associació de Comerciants d’Oliva, ha volgut llançar aquesta
campanya premiant la compra dels seus clients, ja que se sortejarà entre les compres realitzades des de l’1 fins al 28 de desembre, 6.000 euros que es repartiran en dos grans sortejos, els dies 15 i 29 de desembre, en la plaça de l’Ajuntament, entregant 30 premis en cada sorteig.
“UN VENTAL DE POSSIBILITATS”

Yolanda Balaguer, regidora de Comerç, Mercats i Consum, assegura que “el comerç d’Oliva ofereix un gran ventall de possibilitats
per tal de fer un regal únic aquest Nadal, amb productes de qualitat i
proximitat. A més amb aquestes compres afavorim els nostres veïns i
veïnes amb negocis que en aquestes dates, competeixen amb les grans
superfícies”. L’alcaldessa ha destacat també la qualitat dels negocis
locals que ofereixen productes alimentaris i de primera necessitat que
donen valor al municipi .
Rosa Llopis, presidenta d’ACCO, comenta: “Animem a la ciutadania
a triar al comerç d’Oliva per a les seues compres nadalenques. Una
elecció que repercuteix positivament en tots els ciutadans, negocis i
a la nostra ciutat. Aquesta és la compra que no es veu, però que és la
més important i la que decideix el nostre futur.”
MERCAT DE NADAL

A més de la campanya de Nadal, des d’ACCO, i conjuntament amb la
Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, s’ha organitzat per al diumenge 19 de desembre, el mercat de Nadal del Centre Històric d’Oliva. Un mercat amb un ambient nadalenc molt especial per a fer les
compres de Nadal que disposarà de jocs infantils, música en directe,
botigues de dolços i moltes més sorpreses.

Presentació de la campanya d’ACCO.

Recepció a
estudiants francesos
L’alcaldessa Yolanda Balaguer va rebre el divendres 3 de desembre, la
visita de tres alumnes del batxillerat professional d’administració de
Saint Germain en Laye que han estat fent pràctiques administratives en
les empreses Bamasa , Cosotrans i també a l’Ajuntament d’Oliva; i van
estar acompanyats per la professora coordinadora, representants de
l’IES Gabriel Ciscar i la regidora Maria Josep Llorenç.
L’IES Gabriel Ciscar, té l’acreditació ERASMUS+, amb un conveni
amb centres de les poblacions franceses de Sisteron i Saint Germain
en Laye i l’alemanya d’Ofenburg, per desenvolupar pràctiques del
professorat i alumnat de formacions professionals.

El regidor d’Obres i Serveis i l’alcaldessa han seguit aquestes actuacions en el polígon El Brosquil.

Millora de l’enllumenat en els polígons
Des de la Regidoria d’Obres i Serveis, que encapçala Miquel Doménech, s’està portant a terme l’actuació
de reemplaçament de cablejat i millores d’enllumenat en el polígon El
Brosquil, que continuarà en el de Jovades, per tal de solucionar les zones
afectades per vandalisme i millorar
l’eficiència energètica.

El regidor d’Obres i Serveis i l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, han
seguit aquestes actuacions en el
polígon El Brosquil, amb l’objectiu
d’abastar l’eficiència energètica que
marcava l’auditoria que es va adquirir des de l’àrea d’Obres i Serveis,
l’any anterior.
Yolanda Balaguer ha assegurat

que “el projecte de millora, modernització i dotació d’infraestructures
i serveis del polígon industrial El
Brosquil, sectors 3 i 16 i el polígon Jovades, tenen un cost total de
549.703 euros, dels quals el 50% el
subvenciona l’IVACE”. Es reemplaçaran unes 350 lluminàries a LED per
estalviar 27.375 euros.

Els estudiants estan fent pràctiques a la ciutat.
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Recreació de com serà l’interior de l’edifici una vegada estiga construït.

S’HA APROVAT EL PROJECTE BÀSIC DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PER UN IMPORT DE 3,4 MILIONS D’EUROS

En 2022 comença la construcció
del nou Centre de Salut

E

l Consell ha aprovat el Projecte
Bàsic del nou Centre de Salut
de Sant Francesc, que estarà situat enfront de la nova reguarda de la
Polícia Local d’Oliva que s’ultima actualment. Es fa un pas important en la
història d’aquest projecte, després que
quedara en un calaix en la Generalitat
Valenciana des del 2008 fins a l’any
2016.
Les dades assenyalen que en 2008 es
va fer el lliurament de l’avantprojecte a
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, en 2016 va entrar per primera
vegada en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. L’any 2018, es van
dur a terme les gestions municipals per
a cedir definitivament la parcel·la per a
la construcció del nou Centre de Salut.
L’inici de la redacció del projecte va
tindre lloc en 2019, mentre que ara s’ha
aprovat el projecte bàsic de la construcció del nou Centre de Salut per un
import de 3,4 milions d’euros. Els plans
de la Generalitat Valenciana passen perquè l’any vinent 2022 tinga lloc la licitació i l’inici de les obres tan esperades.

de Gandia, el Consultori Mèdic Verge
del Cap d’Elda ,Hotel Beachfront & Pins
Resort a Altea , Hotel Boutique Albir o
l’Hotel Complex Industrial Sant Carles
en Riopar ,Museu de les Col·leccions
Naturals de la Universitat d’Alacant,
Auditori i Escola de Música MUCA o la
Seu de Relacions Internacionals de la
Universitat d’Alacant entre altres.
A l’hora de dissenyar el nou Centre de
Salut Sant Francesc d’Oliva s’han cuidat amb especial atenció les següents
estratègies arquitectòniques: la unitat i
l’harmonia de l’obra gràcies a un material únic en façana com és la rajola
caravista; el ritme o la sensació de moviment que transmet, la direccionalitat,
la simetria, gràcies a la seriació de buits
i la col·locació d’un sistema de làmines

serveix i qui habitarà aqueix espai. Sent
així més agradables no sols per al vianant que camina pel carrer sinó també
per als treballadors i usuaris del centre
que podran estar en un espai acollidor
i agradable.
A nivell d’accessibilitat és molt més
positiu disposar de tots els usos en un
únic nivell horitzontal. La ubicació de
les sales d’instal·lacions i magatzems
en planta soterrani no sols sectoritza
l’edifici per usos de tal manera que les
labors de proveïment i manteniment no
hagen d’interferir amb l’ús del centre,
sinó que també permet que les labors
de càrrega i descàrrega es duguen a
terme en un altre nivell sense que interferisca visualment ni des de l’edifici
per als treballadors i usuaris, ni des de

nivell del carrer per al vianant.
L’accés a l’edifici es produciró per
planta baixa a través d’una rampa per
un dels espais que queda entre les pintes simètriques que conformen la planta en forma de “espina”. Els diferents
espais de l’edifici s’organitzen com
adherits a l’eix principal, però deixant
buit entre ells de tal forma que queden
separats per pastilles intercalades amb
espais verds oberts que permetran la
ventilació creuada dels espais així com
l’aportació de llum natural en totes les
sales de consultes i altres estades requerides. Tot això permet una relació visual
dels usuaris amb el cel i l’arbratge exterior, la qual cosa humanitza els espais i
fa que l’edifici se senta com un ens ple
de vida.

Vegetació fonamental
en el projecte

EL PROJECTE

La vegetació exterior i interior i el disseny funcional pioner són els dos grans
eixos pels quals pivota el projecte del
futur Centre de Salut de Sant Francesc
d’Oliva encarregat per la Conselleria de
Sanitat a l’empresa COR Associats Arquitectes.
Cors Associats Arquitectes és un estudi
d’arquitectura i enginyeria que des d’un
enfocament centrat en l’ésser humà ajuda les organitzacions i a les persones a
innovar i créixer. Tambien són autors
del projecte del CEIP Els Foies del Grau

de formigó prefabricat que modulen la
façana. Tot això permet l’adaptabilitat
de la seua imatge respecte al lloc ja que
aquestes façanes redueixen l’impacte
del volum en el seu entorn, i, finalment,
el color i la textura apreciable amb la
vista i amb el tacte, que fa a l’edifici
amable al ciutadà.
A més, s’ha decidit projectar tot el
programa necessari per a la construcció del nou centre sanitari en una sola
planta, a excepció dels magatzems i instal·lacions que se situaran en planta soterrani. Aquesta decisió ha sigut presa a
causa de diferents factors: d’una banda
els edificis d’una sola planta s’adapten a
l’escala humana, entesa com la proporció de l’espai d’acord amb les dimensions humanes, tenint en compte a qui

Imatge virtual del projecte.

A l’estiu l’evapotranspiració vegetal ajuda al refrescamiento de
l’edifici, contribuint al bon comportament bioclimàtic.
Es proposa no sols la presència de la vegetació en l’exterior sinó també a l’interior dels espais (jardineres) ja que d’alguna manera satisfà una necessitat ecològica i psicològica que tots tenim.
La vegetació és un comunicat important i essencial en qualsevol
espai “humà” ja que ens proporciona un ambient sa i agradable.
Algun dels beneficis que proporciona la vegetació és el de millorar l’equilibri personal ja que s’ha demostrat que els espais que
tenen relació directa amb la vegetació generen un estat de tranquil·litat i assossec en les persones.
La vegetació tant en pati com en la interior millora la sensació
i confort tèrmic en mantindre nivells adequats d’humitat. A més,
en el cas els espais exteriors entre les diferents ales, la vegetació
emmarca les vistes i articula els espais. A més de generar un paisatge propi.
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YOLANDA PASTOR, PORTAVEU DE PROJECTE OLIVA

“La legislatura
està essent un
temps perdut,
sense planificació
ni gestió”
Yolanda Pastor és la portaveu de Projecte Oliva en l’Ajuntament
d’Oliva. Malgrat ser la força més votada a les passades eleccions
municipals amb 3.100 vots, un pacte a última hora entre
Compromís i PSPV PSOE a València li va arravatar l’alcaldia.
Ella segueix amb moltes ganes.
– Quina valoració fa del que
portem de legislatura a la ciutat d’Oliva?
–Aquesta legislatura ve molt marcada pel “pacto a cambio de nada”,
això ho ha condicionat tot. En maig
de 2019 es partia d’una situació de
solvència econòmica i el terreny
preparat per a iniciar la via reformista que l’Ajuntament necessita.
Fet el pacte del pseudo-botànic,
l’ordre de prioritats es dinamita.
A partir d’eixe moment veiem a un
González preocupat per veure quan
aplegava el moment d’anar-se’n, i
un PSOE que es marca com a prioritat rosegar des de dins Compromís per recuperar l’hegemonia
de l’esquerra. Compromís varat i
desubicat. PSOE, en la seua pròpia ambició. Clar , tot això fa que
les necessitats de fons el municipi
passen a un segon o tercer pla. No
hi ha el clima dins del govern per
afrontar-ho. Aquesta legislatura està
essent un temps perdut, sense planificació ni gestió. Feia temps que
no es notava una falta de projecte
de ciutat tan clar.
– Creu que s’ha portat bé la
situació tan difícil que hem
passat pel tema de la Covid-19?
– Primer, cal emmarcar bé la realitat. Açò ha sigut una pandèmia mundial sense precedents, on els principals actors han sigut la UE, l’Estat i ,
a Espanya, sobretot, les autonomies.
El paper dels Ajuntaments ha estat
més bé reduït, però sobretot, i això
si ha sigut important, poder estar al
costat dels veïns, conéixer les seu-

es necessitats i, dins les possibilitats
d’un Ajuntament, oferir el màxim
possible.
Davant d’aquesta situació, contràriament al que la sra. Morell va
dir a este periòdic, vam inclús, presentar una bateria de propostes per
si ajudaven a prendre decisions. El
govern mai va comptar amb l’oposició per a res, i en el tema de la pandèmia, tampoc. No se’ns ha escoltat,
i no se’ns ha informat de la situació,
com calia en moltes ocasions. Tot
denota una por a no ser protagonistes de la situació. Pense, sincerament que si el govern ha volgut fer
de la crisi una oportunitat, però una
oportunitat partidista. I clar, així no
sempre s’han pres les millors decisions.
– Que haguera canviat si vosté haguera sigut alcaldessa?
– Per començar, haguera fet un
consell de crisi on totes les forces
polítiques estigueren representades,
i els tècnics municipals i externs
també presents. D’aquesta forma,
haguera procurat decisions ben consensuades i haguera sumat esforços.
Un cas concret fou el protocol sanitari. El govern va portar a plen un
protocol i, sense donar-nos l’oportunitat a res, el van implantar. Ens vam
abstenir, clar, no ens havien donat
oportunitat a res.
L’aplicació d’aquest protocol, després, fou molt millorable. No s’compassaven bé les situacions sanitàries
amb l’aplicació d’aquest. Com fou en
el cas de l’Hort de la Bosca o la Font
Salada. A més, aquest protocol es ba-

sava en una instrucció de l’Estat, de
març de 2020. En aquest moment es
pensava que la principal via de contagi era el contacte en superfícies.
Mesos més tard, quan ja s’havia explicat que la principal via de contagi
eren els aerosols, l’Ajuntament d’Oliva continuava aplicant el protocol de
2020. En aquell moment, nosaltres
vam dir que dedicarem els esforços a
assegurar una adequada ventilació i
no a arruixar amb lleixiu els carrers
del polígon a les 6 del matí.
Què haguérem fet?. Doncs el que
anàvem proposant a mesura que
avançava la pandèmia. Era més important crear una brigada d’informació que garantira que els restaurants
i locals comercials tingueren l’adequada ventilació, que arruixar lleixiu
al carrer.I quant a ajudes als sectors
afectats ho hem suggerit als plenaris.
No té cap sentit que el govern cobre
impostos als hostalers per després
donar-los una ajuda. Era més senzill
no cobrar els impostos i així no saturàvem l’administració. Haguérem
apostat per l’agilitat de les mesures,
l’actualització dels protocols i compartit més i millor informació amb
totes les parts.

Yolanda Pastor de Projecte Oliva, la força més votada en les passades eleccions.

– Fa falta una reforma total del personal que depén de
l’Ajuntament d’Oliva per optimitzar els recursos i millorar
l’atenció al ciutadà?
– Per suposat. I ho portàvem al
nostre programa electoral. Dos
punts clau assenyalàvem: esclarir
els desmans urbanístics i iniciar una
gran reforma administrativa. Açò és

molt clau, perquè no es pot avançar
sense posar solucion a eixes dues
situacions. Fer la gran reforma administrativa és imprescindible, molt
necessària, perquè no es poden dur
a terme projecte de ciutat amb solvència sense una administració forta. Però sobretot, l’activitat privada,
i les necessitats dels ciutadans, que
es veuen dia a dia molt ressentides

perquè l’administració no xuta.
A més, és una necessitat democràtica. Una administració que complisca
els termines, que conteste les sol·licituds dels ciutadans dins el termini
i en la forma escaient, que tinga capacitat de complir amb els estàndard
de transparència és una urgència. Fa
falta funcionar amb igualtat i eficàcia.
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“M’agradaria trobarme amb un govern més
sensat, més dialogant i
més humil, que sabera
valorar les propostes
de l’oposició, no
rebutjar-les de pla”
El Centre Olivense, que està degradant-se dia a dia per estar les obres
a mig fer. El Teatre Olimpia necessita
una reforma integral, com hem insistit de fa molt de temps, i Compromís,
promocionant, sense tirar endavant
res. En més calat, executar la nova
Depuradura és necessari, amb el pla
integral de reutilització de l’aigua. La
construcció de la presa del Gallinera, fonamental perquè sinó el sistema hidràulic planificat no funciona
com cal. I una cosa molt important
seria fer un nou Pla General d’Ordenació Urbana per donar més previsibilitat i transparència al possible
desenvolupament de la ciutat. Però
sobre tot, és molt necessari revisar
i planificar un seriós sistema estructural de comunicacions, definint les
principals vies de comunicació poble-platja, i platges i ciutat amb els
municipis veïns. Tot això abans de
que la improvisació, tan habitual i
llastrant en aquest poble, acabe per
impossibilitar un disseny modern i
còmode de ciutat i de mobilitat. Tal
com van portar a plenari i aprovat
per unanimitat, la connexió Oliva-Piles per la costa no pot reduir-se a un
camí rural, ha de fer-se una avinguda ampla amb les corresponents infraestructures i equipaments.

– Des del seu punt de vista,
quins projectes haurien de
ser prioritaris per a la ciutat
d’Oliva?
– Sense la gran reforma de l’administració, els gran projectes i promeses dels governs són una quimera. La
capacitat d’executar projectes, ara
mateix, és molt reduïda. Per això vegem un govern de molta foto i molt

de sarau. Ara mateix, acabar el Pla
Edificant de les escoles, que va quedar aprovat la passada legislatura,
amb més de 5 milions d’euros, és
imprescindible. Aulari d’infantil del
CEIP Alfadalí, ampliació del Conservatori, nou gimnàs de l’IES Gregori
Maians, reforma de l’EPA, i el CEIP
La Carrasca la reforma i rehabilitació integral.

– Caldria consensuar entre
totes les forces polítiques locals un llistat de projectes necessaris per Oliva perquè independentment de qui governe es
puguen fer realitat?.
– La legislatura passada es va fer.
Es van fer unes memòries valorades
de les necessitats urgents que tenia
la ciutat, de tal forma que, governara qui governara, hi hauria un camí
obert a seguir. I sobretot es tindria
tot adequadament planificat perquè quan vingueren diners d’altres
administracions, tindre-ho tot previst. Per exemple l’acabament del
Passeig Joan Fuster, aparcaments al
Casc Antic, adequació de l’Hort de
la Bosca, la Mitja Galta, el Centre
Social de la platja, etc. Ara mateix
eixos projectes estan parats. Oblidats a algun calaix. L’actual govern
Compromís-PSOE ha recuperat les
velles formes de governar: fer iniciatives sense consensuar en ningú
i desconsiderar tot el planificat. I
així, com sempre, un entra fa el seu,
i ve un altre i ho desfà. L’eterna roda
equivocada, i gastant els diners de la
vidriola sense consensuar en ningú.
– El pròxim 2022 arriba la
finalització de l’eixida sud

“El transport públic
entre municipis és
una competència
autonòmica, i el tren
de l’Estat, i als polítics
d’eixes instàncies els
importa ben poc Oliva”
de l’AP-7 i, per tant, l’actual
N-332 per dins d’Oliva es podrà transformar. Que creu que
s’hauria de fer?.
– Cal pensar molt bé el que s’hauria de fer. Crec que si et diguera el
que cal fer és ampliar voreres i posar arbres quedaria molt bé. Però
no seria prudent. És evident que pot
convertir-se en un Bulevard i ser una
via de comunicació principal, i per
això és necessari tindre una bona
previsió estructural del disseny de la
ciutat.
– La millora del transport
públic és una de les demandes
ciutadanes. De quina forma
creu que es podria solucionar
el tema dels enllaços amb autobús amb Gandia i seguir reivindicant el tren de Gandia fins a
Oliva?
– El transport públic entre municipis és una competència autonòmica,
i el tren de l’Estat, i crec que per als
polítics que estan en eixes instàncies
els importa ben poc Oliva. Són massa anys de ninguneig. Recorde en el
plenari d’investidura, quan la sra.
Morell li deia a González que el seu
pacte era necessari perquè els seus
partits manaven a Madrid i València
(això denota que els Ministres es
guien per interessos partidistes i no
per necessitats dels ciutadans). La
realitat és que el transport a Oliva
és lamentable. Oliva s’ha de saber
reivindicar millor. Anar a València o
on siga amb insistència i pressionar
pels interessos de la ciutat. Algú creu
que el pseudo-botànic d’Oliva, amb
tot el agraïts que deuen estar amb els
seus superiors, van a ser reivindicatius i valents front al Botànic?. Clar
que no, tot al contrari. Oliva s’ha de
fer valdre i saber introduir a l’agenda autonòmica i de l’Estat les necessitats de la ciutat.
– L’ economia d’Oliva fins ara
ha estat basada en l’agricultura i en el turisme. De quina
forma creu que s’hauria d’encarar el futur de la ciutat?
– L’ agricultura i el turisme continuen sent molt importants per
la ciutat. El sector serveis a Oliva
és rellevant. I la transformació de
l’economia és fonamental, la seua
industrialització, però això és competència de la Generalitat i l’Estat.
Per millorar la nostra economia cal
agilitzar l’administració. Ara mateix
emprendre una obra en Oliva és una
odissea. No tenim les condicions
per atraure inversions. Això s’ha
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“L’actual govern ha
recuperat les velles
formes de governar:
fer iniciatives sense
consensuar en ningú
i desconsiderar tot el
planificat”
de treballar moltíssim. És capital. A
més dissenyar millor les platges, la
seua comunicació, la urbanització,
el manteniment i els serveis és clau
perquè les platges atraguen visitants
i empresaris. Hem de preparar-nos
millor
– Un altre tema crucial és la
neteja ciutadana i la millora
dels jardins i espais públics.
Com abordaria aquesta qüestió?
– Els serveis bàsics són essencials
per a la ciutat. És fonamental que
el nou contracte de la neteja i de
recollida de fem isca ja. Vivim una
situació insostenible. Respecte als
jardins, s’ha de racionalitzar, ser
conscients de la capacitat de manteniment que disposa l’Ajuntament.
Aquest govern està fent jardins per
tot arreu, però després no es poden
mantenir. Això és un fracàs. Cal tindre un pressupost ben elaborat i que
assegure la possibilitat i viabilitat a
mitjà termini per poder mantenir i
cuidar la realitat de la ciutat. Els
pressupostos no miren per això, i
es nota quines són les prioritats del
govern. L’actual govern local només
mira per la foto i la promoció. El
manteniment , la neteja i la cura
dels parcs passa quasi desapercebut.
Però la gent no vol flors d’un dia, sinó una ciutat neta i netejada sempre.
-Finalment , com li agradaria que
el govern municipal abordara la recta final de la present legislatura?
Des de PRO esperem poc d’aquest
govern. Així ho han demostrat durant tota la legislatura. S’han trobat
les arques sanejades després del
desbalafiament que van fer PSOE i
Compromís abans de 2015. M’agradaria trobar-me amb un govern més
sensat, més dialogant i més humil,
que sabera valorar les propostes de
l’oposició, no rebutjar-les de pla. Un
govern que no estiguera en constant
campanya electoral, i que es parara a planificar bé una estratègia de
ciutat. Però crec que ja és tard, per
tot això. Només voldria que, per fi,
aprovaren un pressupost en condicions, que no han fet durant tota la
legislatura, que pararen les pujades
d’impostos sense cap millora, i que
escoltaren més la veu de la gent,
el sentir general de què viu la gent
d’Oliva dia a dia, i no estiguen preocupats tan sols escoltant-se entre ells
i preocupats de fer callar a l’oposició. M’agradaria un bot qualitatiu
que redundara en una millora de la
ciutat, cosa que no ho veig possible
a aquestes altures, malauradament.
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Compromís reclama
una solució urgent per
al bus Oliva-Gandia
Oliva espera de fa anys el nou contracte de la línia d’autobusos Oliva-Gandia de la Conselleria d’Obres Públiques i Mobilitat amb el què passaríem de
tindre una freqüència de 6 autobusos diaris a 16. Aquest contracte es licitava
al 2018 però una empresa el va impugnar i du judicialitzat des d’aleshores.
Des de Compromís han exigit que es done una solució d’urgència fins
que acabe el conflicte legal. Aquests contractes d’urgència si s’han posat en
marxa en temps rècord en altres casos, per exemple, amb les recentment
estrenades línies d’autobús creades per a tapar la vergonya dels diferents
governs estatals, tant del PSOE com del PP, i la desfeta a la què estan abocant
les rodalies valencianes.
La més propera, la nova línia Gandia-València amb 17 autobusos diaris que
s’estrenava poc després de les pitjors setmanes per al tren GandiaValència
en molt de temps. L’Alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, ja ha sol·licitat
una reunió amb el Conseller, Arcadi Espanya, per tractar aquesta solució
d’urgència que suposaria un gran avanç en una millor mobilitat per a Oliva i
la Safor, pública i sostenible.

Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva.
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El PSOE encoratja la
tasca de la regidora
d’igualtat Anna Mena

L

a darrera setmana
de noviembre es van
celebrar unes jornades
#contralaviolènciadegènere a la
ciutat d’Oliva, organitzades per
la Regidoria d’Igualtat i que van
ser tot un èxit de participació i
reivindicació al nostre poble.
Van estar uns dies plens d’activitats
per a denunciar la violència contra
les dones i contra els fills i filles
de parelles en les que una part
implicada és un maltractador. La
#violènciavicària que ha crescut
exponencialment per desgràcia
a la nostra societat, assassinant
fins a 5 xiquets i xiquetes en el
que portem d’any i 37 dones.
Per això, des del departament
d’#Igualtat de l’ Ajuntament
d’Oliva , que dirigeix la companya
socialista, Anna Mena, és fomenta
l’#aprenentatge i l’#educació
en igualtat, amb #respecte, amb
#empatia i sense rencors.Des del
Pspv-Psoe Oliva van agraïr a totes
les persones per involucrar-se i
participar en cada acte. I també
han donat l’enhorabona a la tasca
reivindicativa feta per Anna Mena.

Tots sabrien
que les millors
cistelles
de nadal
les tens tu
Per anunciar-te: 673 57 58 32

Anna Mena amb la mà pintada de color violeta.
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Paco Llopis amb el cartell de la primera exposició en La Fona d’Antoni Miró.

“L
La Fona ha
rebut el
reconeiximent
de tota la
ciutat

a Fona som tots” va assenyalar Francesc
Llopis a les portes de la seua jubilació
el dia 31 de març de 2020 i el tancament de tota una institució cultural a Oliva i la Safor.
La pandèmia va fer que no se poguera celebrar l’homenatge organitzat pels amics que tant l’estimaven i
que finalment es va realitzar el passat divendres 12
de novembre.
Després de la mort de Franco, van créixer
en aquesta localitat les iniciatives dels joves
per la cultura, l’art i l’ecologisme. Van nàixer
proposades com el ’Cinema Club Diàleg’, la
revista ‘Intent’, l’Associació Cultural d’Oliva,
el Grup de Cultura Valenciana, xarrades d’un
advocat laboralista en un local cedit al carrer
Salvador Mestre Parra i un grup de joves es
va tancar en la Parròquia de Sant Roc, amb el
suport del rector Francisco Pons per a rebutjar
la concentració parcel·lària que el Iryda volia fer
en la Marjal de Pego-Oliva.
Enmig d’aquell panorama cívic Vicent Mestre
Bertomeu “Vejambre”, que va ser durant un cert
temps corresponsal del diari Levante a Oliva, li

va proposar al seu amic Francesc Llopis, que
estava en l’atur, muntar una llibreria animats
per la pionera a la Safor que va ser Concret
Llibres de Gandia. Aquest, que era un enamorat
de l’art, va ser el que va voler que fora una
Llibreria-Galeria d’Art i així el 20 de Novembre
de 1977 naixia la Llibrería La Fona, que va obrir
amb una exposició extraordinària del reconegut
pintor alcoià Antoni Miró, en el carrer Puríssima
número 25 del cor d’Oliva.
Des de la seua obertura, La Fona va ser el
centre cultural i social més important de l’Oliva
de la transició. Es feien festes en cap d’any i
van ser part dels promotors del Carnestoltes
de la ciutat. També va ser on es van gestar els
primers projectes culturals com la I Fira del
Llibre a la Safor, l’I Concurs Fotogràfic d´Oliva,
importants mostres artístiques, conferències,
presentacions de llibre, concerts de cantautor i
també el germen de la gestació de les formacions
polítiques nacionalistes de la ciutat: PSAN, UPV,
Bloc… Dels moviments ecologistes com el CES
(Col.lectiu Ecològic de la Safor)i posteriorment
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el grup ecologista Samaruc, que es va fusionar
amb Acció Ecologista-Agro.
Per les seues instal·lacions han passat els més
grans escriptors del País Valencià: des de
Joan Fuster, que va estar convidat a una edició
de la Fira del Llibre en la qual va oferir una
conferència en l’IES Gregori Maians, mitjançant
l’amistat que tenia amb la professora olivense
Lluïssa Parra, que va fer un treball sobre
“Sor Isabel de Villena”. Però també va estar
Vicent Andrés Estellés, en la inauguració d’una
extraordinària mostra de l’artista Artur Heras
denominada ‘Bandera, bandera’, els olivers
Francisco Brines, Joan Navarro i Enric Sòria, en
diverses ocasions, Josep Piera, Gil Albert, Jaime
Gil de Biedma, Alfons Roig, Toni Mestre, Boro
Miralles, Salvador Balcells, Jaume Roig, Fina
Cardona, Gaspar Jaén i Urbán, Salvador Jàfer,
Gonçal Castellò, Joan M. Monjo, Marc Granell,
Amadeu Fabregat, Joan Bonet o Lluís el Sifoner,
entre altres.
També grans artistes valencians han exposat
en les seues parets, al costat d’Antoni Miró i
Artur Heras, han estat Amorós, Manel Boix,
Antoni Durà, Alberola, Castejón, Joan Sasgar,
Albert Agulló, Azorín, Crist i l’artista mexicà que
va estar establit uns anys a Oliva Julio Farell.
A destacar la mostra col·lectiva que es va fer
en la Fira de 1981 en la qual van participar
els artistes locals Vicens, Gallardo, Guillermo
Pastor, Fausto, Peris i Navarro. També les
exposicions de ceràmica de Mari Carmen
Payà o de tapissos de Julia Bertomeu, entre
altres.
En l’acte d’inauguració de la I Fira del Llibre de
la Safor es van donar cita en La Fona el llavors
conseller de cultura de la Generalitat Valenciana
Ciprià Ciscar, l’alcalde Vicente Llopis i la reina
de la Fira i Festes d’aquell any, juny de 1982.
A més s’han presentat en La Fona les Edicions
del Cingle, la col·lecció L’Eixam de l’Editorial
Huguet o la Biblioteca d’Autors Valencians de
la Institució Alfons el Mägnànim, entre altres.
També va estar en La Fona el cinematògraf
valencià Toni Canet.
La Galeria d’Art va durar uns anys, però l’alt
cost que suposava la despesa elèctrica, i els
socis finalment van apostar perquè La Fona
fóra solament llibreria, en tots els seus àmbits:
llibres de totes classes, llibres de text, però
també discos i CD´s de música i pel·lícules i
documentals, a més d’un apartat de papereria
i premsa. Vicent i Paco actuaven com a
consellers dels lectors que acudien a comprar
els seus llibres de lectura.

Un dels molts actes celebrats en La Fona.

EL PRINCIPAL LECTOR DE LA FONA

Vicent Mestre i Paco Llopis fundadors de la Llibreria La Fona d’ Oliva.

Vicent Mestre en els primers anys de La Fona.

Amb Ciprià Ciscar i l’exalcalde Vicent Llopis.

Un moment de l’homenatge.

La llibreria tenia un lector important des del
primer dia que va obrir: Josep Ramón Sanchis.
Es tractava del col·leccionista de llibres, art,
pel·lícules i discos “era una persona amb un
bagatge cultural impressionant perquè cultivava
tots els gèneres literaris i llegia de tot” va
assegurar Paco Llopis. Fins que va morir no
va parar durant tota la seua vida d’adquirir les
principals novetats de tot això que arribaven a
la llibreria olivera. Per intecesió de l’exregidor
nacionalista Vicent Malonda, la família va cedir
el seu llegat a la Biblioteca Pública i Arxiu
Municipal “era un llegat global, no hi havia res
en l’art, la literatura, la música o el cinema que
no li interessara”.
Al costat de Vicent Mestre i Paco Llopis han
tingut diversos col·laboradors durant anys,
entre ells Salvador Sendra, la poeta Àngels
Gregori, l’escriptor Jose Vicente Sala, Toni i
Cristina, Ferran Martí, Vicen Moñinos , i Martí
Escrivà.
“Oliva ha prosperat i hem guanyat molt durant
aquests anys”va assegurar Paco Llopis a les
portes de la seua jubilació. El poeta Joan
Navarro i el metge ja jubilat Francesc Devesa
van promoure inicialment l’organització d’un
Sopar Homenatge a tota la trajectòria de la
Fona, que finalment tenía lloc divendres 12 de
novembre al Centre Polivalent d’Oliva.
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ES PRETÉN DINAMITZAR EL CONSUM EN BARS I RESTAURANTS

Oliva és pionera amb els
Gastroxecs a l’hostaleria local
La promoció
arrancava el
6 de desembre i es
prolongarà fins el
proper dimecres dia
22 del mateix mes

A

mb la campanya “Amb el teu
Gastroxec, 10€ valen per 20€”
l’Ajuntament d’Oliva, a través
del Departament de Turisme, pretén
dinamitzar el consum en bars i restaurants injectant un suport econòmic
que beneficia tant a clients com a establiments participants. Es tracta d’una
iniciativa pionera en tota la Comunitat
Valenciana en el sector hostaler i que,
després de la seua preparació durant
els últims mesos, per fi veu la llum els
dies previs al Nadal.
Terrassa d’un establiment hostaler de la ciutat.

A LA VENDA 2.000 GASTROXECS

La promoció arrancava el passat dilluns 6 de desembre, incloent així el
Pont de la Constitució, i es prolongara
fins el proper dimecres 22 de desembre, període en el qual estaran a la venda els 2.000 gastroxecs a la disposició
de veïns i visitants.

En col·laboració amb l’entitat Caixa
Ontinyent, s’ha desenvolupat una web
que serveix de plataforma perquè els
clients puguen comprar i descarregar-se els bons, i els bars i restaurants,
per part seua, gestionar aquestes peticions. També col.labora FAES en la ges-

tió dels tràmits.
La dinàmica és senzilla, n’hi ha prou
amb prémer en l’enllaç habilitat en la
web que dóna suport i visibilitat a la
campanya i realitzar la compra de la
consumició en el local triat. Nou Celler,
Bar Califòrnia, Burguers Manbys, Pub

L’OLIVER ESTÀ AL FRONT DE L’ENTITAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Recepció a Vicent Faro, president
del Comité d’Agricultura Ecològica
El nou president de CAECV, el Comité
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana, l’oliver Vicent Faro, va ser
rebut per l’alcaldessa d’Oliva Yolanda
Balaguer Pericàs i el regidor delegat
d’Agricultura, Miquel Doménech Cardona . Vicent Faro és a més productor
ecològic local, president de l’Associació
Valenciana d’Agricultors a Oliva (AVA) i
responsable de la sectorial ecològica de
AVA de la Comunitat Valenciana,
Vicent Faro és membre fundador de
l’associació IMPULS SA, associació
sense ànim de lucre per a la difusió de
l’educació alimentària més sana i la revaloració de la figura de l’obrador a través dels horts escolars, els horts urbans
i la creació d’esdeveniments per a una
major difusió agroalimentària.
Durant la visita, es van tractar diversos
temes sobre l’agricultura del municipi, com per exemple el Pla Estratègic
d’Agricultura amb alguns dels paràmetres a escala local i nacional, i els objectius d’impulsar el cultiu i el producte
ecològic. “Com a principal productors
ecològics en l’àmbit mundial no podem
permetre estar a la cua en el consum
d’aquest producte”, assegurava Faro.

Arrova, Bar Evaristo, El Lloc, Super 7,
El Pelut, Nou Fase, Mandala, Els Dues
Llunes, Café del Poble, Bar Iri el Roch,
Bar Garrofí, El del Vi, A Diari Gastrobar, Blat i Sucre, La Duna Gastrobar i
Bar Cordovés són els establiments on es
desenvolupa la campanya.

FAES celebra a Oliva
la Gala d’entrega
de premis 2021
La Fundació d’Associacions
d’Empresaris de la Safor (FAES)
ha celebrat a Oliva, el recentr 15 de
desembre, la Gala d’entrega dels
premis als empresaris de la Safor
2021, que ha tingut com escenari
el Centre Polivalent del nostre municipio.
Les persones i entitats premiades
d’enguany són: Agrios Selectos,
de l’Associació d’Empresaris de la
Safor (AES), el premi a l’empresa
socialment compromesa; J. Climent
Molina (Cafés Climent), del Centre
Històric, el premi a la trajectòria

Recepció a Vicent Faro.

A més, el regidor delegat d’Agricultura, Miquel Doménech, va destacar
el foment del cicle formatiu per a impulsar el futur agrari més professional
i l’impuls de l’agricultura ecològica.
“Cal reforçar aquest punt per a posar

en valor els nostres camps i l’agricultura sana, per a eliminar els productes
fitosanitaris i aconseguir una alimentació més saludable i mantindre el nostre
objectiu de cuidar el camp de manera
sostenible”.

El regidor de turisme, Kino Calafat va
assenyalar la importància d’aquest projecte, que s’ha preparat conjuntament
amb els hostalers locals “per a intentar
ajudar-los després del període que van
haver d’estar tancats amb motiu de la
pandèmia de la Covid-19”.

empresarial; Auti Ingenieros SLU,
d’AES, el premi a la innovació;
Cañamás Hermanos, d’Empresaris del Brosquil d’Oliva, el premi
d’internacionalització empresarial;
Just Odontologia, del Cercle d’Economia de la Safor (CES), el premi
d’empresari emprenedor; i el premi que entrega l’Escola Politècnica
Superior de Gandia, a Viajes Gandia.
A l’acte van acudir representats
del sector empresarial, autoritats
i una amplia representació de la
societat de la zona.
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XXXI PREMIS DELS ESCRIPTORS VALENCIANS 2021

Els escriptors Joan Navarro i Maria Dolors
Pellicer, reconeguts en els Premis de la Crítica

D

os escriptors olivers Joan Navarro i Maria Dolors Pellicer
han sigut reconeguts en el
marc dels XXXI Premis de la Crítica
dels Escriptors Valencians 2021 en un
acte que es va desenvolupar en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània
de València. Es tracta d’uns guardons
que avaluen les millors obres publicades durant els últims dotze mesos
i que convoca des del 1991 l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
(AELC) del País Valencià.
En aquesta ocasió l’escriptor homenatjat pels seus companys de professió ha sigut el poeta, traductor i professor de filosofia Joan Navarro per
tota la seua trajectòria literària des
que va començar en aquest món.
En la categoria infantil el treball
guardonat enguany ha sigut el llibre
de Maria Dolors Pellicer “Poemes
amb llum de lluna” d’Edicions Bro-

mera, amb il·lustracions de Paco Giménez, una obra que persegueix que
desapareguen “totes les pors dels
xicotets quan arribe l’hora d’anar a
dormir”segons la seua autora.
El jurat va estar compost per Josep
Millo, David Navalón, Eduard Ramírez
i Mercé Viana en les categories de
poesia, literatura infantil i literatura
juvenil. Amb 28 edicions a la seua esquena aquests premis s’han erigit com
un dels més rellevants del panorama
literari valencià.
VAN REBRE UN DIPLOMA

Els premiats van rebre un diploma
honorífic i una escultura de l’artista
plàstic Jordi Albiñana, en l’acte oficial de deslliurament de premis que
va tindre lloc en el Centre de Cultura
Contemporània Octubre i que es va
ajornar des d’el mes de juny passat a
causa de la pandèmia del Coronavirus.

Entrega dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians 2021.

13 estudiants de l’IES
Gabriel Císcar reconeguts
pels seus expedients
acadèmics

Presentació del tradicional concert.

L’IES Gabriel Císcar d’Oliva va fer lliurament, de la carta de reconeixement dels seus Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic que atorga
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les Mencions honorífiques
que des dels centres educatius es van concedir per al curs 2020/2021,
amb la presencia de la vicealcaldesa i regidora d’educació Ana Morell.
En aquest cas, aquestes persones conformen l’alumnat premiat de
Primària dels diferents centres escolars però que ara mateix es troben
cursant Secundària a l’IES Gabriel Císcar: Maria Font Sempere, Ana Maria
Nicolaica, Mariana Amparo Sanchez Sanchis, Roger Fenollar Gregori,
Adriana Pacurari Dragoi, Ainhoa Ramirez Todolí, Pau Aitana Compañ Soria, Marta Pérez Canet, Aitana Vizcaíno Martínez, Claudia Herraiz Climent,
Júlia Sanchis Bort.

AL PARC DE L’ESTACIÓ

MENCIONS ESPECIALS

El Conservatori de música
convida a participar en el
concert de Tubes i Bombardins
El conservatori municipal d’Oliva Josep Climent ha organitzat per al dilluns
20 de desembre, a les 18’00 hores, el
tradicional concert de Tubes i Bombardins al parc de l’Estació. Aquest esdeveniment comptarà amb la col·laboració
de les Regidories d’Educació i de Cultura, Música i Biblioteques encapçalades per la vicealcaldessa, Ana Morell i
el regidor Julio Llorca. Aquesta serà la
16a edició d’aquest emblemàtic concert
que comptarà amb la participació d’al
voltant d’uns 30 músics i músiques ja
confirmats.
L’equip directiu del centre, encapçalat
per Tomás Estornell ha convidat, en la
presentació del concert, “ a tota aque-

lla persona que vulgui participar que
vinguen proveïts de la tuba o bombardí, un faristol, un barret de Pare Noel,
i moltes ganes de passar-ho molt bé”.
Mentre que el cap d’estudis del Conservatori, Rafa Donet també ha volgut
fer partícips als interessats i interessades en participar en aquest concert
que “ho facin a l’assaig general que
tindrà lloc el mateix dia del concert a
les 16:30 hores. Després del concert hi
haurà berenar per a tots. Us esperem”.
BENVINGUDA A LES FESTES

La regidora d’Educació, Ana Morell ha destacat “la necessitat emocional i cultural que té la música per a

donar-nos la benvinguda a les festes
nadalenques. La pau i la bona armonia que ens proporciona la música és
incomparable, és una necessitat i hem
de recuperar aquest esperit i fer-lo
durar tot l’any”.
Per la seva banda, el regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Julio Llorca, ha volgut remarcar que “aquest
acte ja forma part de la programació
nadalenca de tots els anys, on els
membres del conservatori ambienten
la vesprada amb temes nadalencs que
ens apropen d’una manera especial
en aquest Nadal encara atípic, respectant, com no, les mesures sanitàries
vigents”.

Pel que fa a les Mencions Especials, l’alumnat que ha rebut aquesta
distinció acadèmica està format per aquestes persones: Andrea Ramirez
Vilches, David Puig Escrivá, Maria Castaño Boscá, Pau Morató Pastor,
Maria Savall Camps, Lydia Carriazo Sebastiá, Alexia Gabriela Sved, Heba
Chkardad El Khadra, Mar Pérez Ibanez i Aitana Tarazona Mira.

L’IES Gabriel Císcar d’Oliva va fer lliurament, amb la presencia de
la vicealcaldesa.
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Héctor Cabrera en la ràdio.

L’alumnat del
CEIP Santa Anna
entrevista al
campió olímpic
Héctor Cabrera

Projecte del CEIP Lluís Vives per a la instal·lació de plaques solars.

PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES FOTOVOLTAICS APROFITANT ELS SOSTRES DE LES ESCOLES

La regidoria d’Educació proposa
el projecte ‘Escoles Solars’
Té com a objectiu
obtenir energia solar
per a autoconsum
però també per a que
l’excedent puga servir
per a alimentar altres
edificis municipals

L

a regidoria d’Educació d’Oliva,
que dirigeix la Vicealcaldessa de
la ciutat Ana Morell, ha treballat des de fa mesos amb l’elaboració

d’aquesta proposta per a la instal·lació
de sistemes fotovoltaics aprofitant els
sostres de les escoles municipals
La Innovació, la Tecnologia i la Investigació com a base dels projectes
de futur per a Oliva. Aquestes són les
premises amb les que pretén treballar
l’Ajuntament d’Oliva i des de la regidoria d’Educació que encapçala la Vicealcaldessa, Ana Morell, volen que els
centres tinguen l’oportunitat d’oferir
en els seus propis edificis una mostra
al seu alumnat.
El projecte #EscolesSolars pretén instal·lar sistemes fotovoltaics aprofitant
els sostres de les escoles municipals. Ja

en una primera fase s’instal·larien als
CEIP Alfadalí, La Carrasca, Santa Anna,
Lluís Vives, Verge dels Desemparats,
Hort de Palau, l’Escoleta El Caragol i
l’edifici que alberga les dos EPA
D’aquesta iniciativa, que naix del Departament d’Educació de l’Ajuntament
d’Oliva, ha sigut informada la Junta de
Portaveus del passat 24 de novembre
per la pròpia regidora d’Educació, Ana
Morell, qui ha explicat que “aquest projecte té com a objectiu obtenir energia
solar per a autoconsum dels mateixos
centres però també per a que l’excedent
puga servir per a alimentar altres edificis municipals”.

Quinze estudiants
premiats a l’IES
Gregori Maians
L’IES Gregori Maians d’Oliva va dur a terme el lliurament dels seus
Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic que atorga la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport i els Esments Especials que des dels centres
educatius es van concedir per al curs 2020/2021 amb la presència de la
regidora d’educació Ana Morell.
En aquest cas, l’alumnat que ha sigut premiat de Primària dels diferents centres escolars però que ara mateix es troben cursant Secundària
en l’IES Gregori Maians són: Andreea Denisa Ganea, Enric Malonda Climent, Merce Parra González, Iris Dorado Fornet, Rubén García Zamora,
Iker Garrido Faus. I la premiada de Secundària és Carla Garrido Faus.
Mentre que la guardonada amb el premi extraordinari de batxillerat ha
sigut per a l’expedient de Nuria Plaza Hernando.
Quant als Esments Especials, l’alumnat que ha rebut aquesta distinció
acadèmica és: Aitor Collado Collado, Ana Colomar Mena, Roser Lloret
Berbegall, Sonia Caudeli Just, Mar Sastre Santonja, Andreu Millet Vicens
i Camila Tueros Cavero.

Alumnes Gregori Maians i Ana Morell.

FONS EUROPEUS

A més, la titular d’Educació ha remarcat la importància de poder comptar
amb l’ajuda dels fons europeus per
poder dur aquest tipus de projectes
de ciutat i de futur endavant, ja que
“l’objectiu és poder fer realitat aquest
projecte amb el Co-finançament de subvencions de fons Europeus i aconseguir
que a Oliva siga un referent en matèria
d’energies renovables, sostenibilitat i
protecció medioambiental com a claus
d’aquesta visió de futur que tenim per a
la nostra ciutat i a la que esperem que
tots els grups municipals es sumen” ha
remarcat Morell.

Un dels darrers podcasts de Santa
Anna ràdio ens porta fins a les nostres cases a Héctor Cabrera, un campió olímpic, que acaba de publicar
un llibre que porta per títol Un don
extraordinario. En aquesta entrevista, els alumnes li preguntaran tots els
interrogants sobre la seua vida, els
seus projectes i com s’aconsegueix
arribar tan alt combatent dificultats
que altres no tenen. Cabrera, tot un
exemple de superació, ha descrit
com és la vida d’un atleta des d’un
punt de vista personal i que ha calat
profundament entre el professorat i
l’alumnat del centre. I és que el campió olímpic ha volgut commemorar
amb nosaltres el dia de la diversitat
funcional, celebrada arreu del món
el tres de desembre. Ràdio Santa
Anna convida a parlar de la diversitat funcional d’una manera oberta i
honesta, com sols són capaços de fer
veure els ulls d’un xiquet o xiqueta,
lluny de prejudicis i altres tabús.
Els podcasts de Santa Anna ràdio,
albergats dins d’Ivoox o a la seua
pàgina web (www.santaanna.es),
tracten tots els temes d’actualitat
que apareixen al calendari, com el
dia contra la violència de gènere,
el dia de la pau, festivitats, etc. En
el canal d’aquesta escola trobareu
entrevistes a personalitats tan importants com Héctor Cabrera, David
Ferrer (finalista de Roland Garros i
campió de masters 1000), escriptors premiats i reconeguts de les
nostres terres, heptacampiones nacionals d’escacs i un llarg etcètera.
Des del CEIP Santa Anna reconeixen que muntar un estudi de
ràdio dins una escola és un treball
complicat. En principi cal tindre
un professorat implicat en un projecte d’innovació que necessitarà
d’una gran dosi de formació, d’implicació i treball fora d’horaris. Al
CEIP Santa Anna d’Oliva, aquest
treball ja està fet i ara estan fent
un pas endavant perquè els xiquets
creen continguts que li donaran
sentit al projecte i amb la intenció
d’arribar no sols a la seua pròpia
comunitat educativa sinó també a
altres públics. Uns continguts on
els protagonistes són els xiquets
que aprenen des dels tres anys a
enfrontar-se als micròfons, a participar en debats, a fer entrevistes
a altres o contestar les preguntes
dels altres. Com diu la seua sintonia... “No deixes d’escoltar-los i
subscriu-te al canal”.

18

OLIVA, desembre 2021

PUBLICITAT

NADAL

OLIVA, desembre 2021

19

SSMM ELS REIS MAGS D’ORIENT ARRIBARAN EL 5 DE GENER A LES 11 HORES AL CLUB NÀUTIC

El Nadal d’enguany serà especial
i adaptat a les circumstàncies
L

a regidora de Festes, Yolanda
Navarro, ha presentat la programació de les festes nadalenques
a Oliva, amb varietat d’esdeveniments
i tots ells adaptats a les circumstàncies
sanitàries.
Es tracta d’una mena d’actes inclusius,
diversos i per a tots els públics. Sobretot, des de l’Ajuntament d’Oliva s’ha
primat la seguretat de la ciutadania, i la
regidora de Festes ha puntualitzat que
tots els actes estaran a cancel·lacions
o adaptacions, d’acord amb les informacions aportades per les autoritats
sanitàries.
Els actes més nadalencs començaran
el dissabte 18 de desembre, al Parc de
l’Estació, on es trobarà el Pare Noel,
que inaugurarà a les 17 hores, amb el
concert de Nadal de l’Associació Musical Santa Cecília d’Oliva. A més, el Pare
Noel també es podrà visitar el diumenge
19 de desembre, de 17 h a 21 h.
Oliva tindrà també el Mercat Solidari,
que es realitzarà el pròxim 19 de desembre, de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h,
al carrer Major, on participaran associacions, fundacions i el comerç local
de mà de l’Associació de Comerciants
d’Oliva (ACCO), que donaran un percentatge de les seues vendes a AEFAT.
A més, per amenitzar el mercat, a les
12 hores, al pàrquing de l’Enginy, l’Associació Artístico-Musical d’Oliva farà el
seu tradicional concert de Nadal i a les
18 hores, serà el Modern Espai Gospel
Cor (MEGOC) l’encarregat de posar la
música al mercat.
ACTIVITATS ESPORTIVES

L’esport també estarà present aquest
Nadal amb activitats com el Festival de
Nadal de l’Escola de Patinatge, que tindrà lloc al Centre Polivalent d’Oliva el
pròxim 20 de desembre a les 17 hores,
o el taller de Dansa Urbana, que tindrà
lloc el 27 i 28 de desembre al Centre de
Participació Ciutadana.
Des del Departament d’Educació també han organitzat el tradicional Nadaltubes, el concert de tubes del Conservatori d’Oliva, que tindrà lloc el dia 20 a les
18 hores, al Parc de l’Estació. I des de
la Regidoria de Joventut, el tradicional
Certamen de cartes i dibuixos als Reis
Mags, que faran el lliurament de premis
el dia 29 de desembre a les 18.30 hores

Moment de la presentació dels actes per a celebrar el Nadal.

al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Oliva.
La Regidoria de Festes, la Junta Central de Germandats de Setmana Santa
d’Oliva i Associació Betlemista d’Oliva
també faran lliurament dels Premis del
Certament de Betlems el pròxim 22 de
desembre a les 18.30 h en la Cripta de
Santa Maria.
I per la seua banda, l’Associació Barri El Pinet farà lliurament el mateix dia
dels guardons del concurs de façanes
nadalenques.
MERCAT DE NADAL

Oliva també tindrà el Mercat de Nadal d’Artesania, que començarà el 21
de desembre i finalitzarà el 23. Estarà
ubicat al passeig de Lluís Vives, i les
persones que hi acudisquen podran
participar en tallers infantils, gaudir de
la ludoteca, les atraccions i el mercat
d’artesania.
El 24 de desembre, tindrà lloc la cercavila del Pare Noel i La Pietat. Tant les
persones majors com les xiquetes i xiquets gaudiran d’una vesprada màgica

al carrer de Beatriu de Centelles, a partir de les 16.30 h.
Des del Departament de Biblioteques
també s’han volgut organitzar esdeveniments per als xiquets i xiquetes d’Oliva,
com ara els Contes amb la Bruixa Xocolata a la Biblioteca de l’Envic, el 23
de desembre a les 17.30 h, o els Bebecontes, el 4 de gener a la Biblioteca de
Tamarit amb dues sessions, una a les 11
h i l’altra a les 12 h.
També hi haurà temps per gaudir del
Circuit d’obstacles Marvel, que s’ubicarà al Parc de l’Estació el pròxim 28 de
desembre de 10 h a 14 h i de 15 h a 17
h, on els xiquets i les xiquetes d’entre 8
i 14 anys podran gaudir de les activitats
programades.
Oliva acomiadarà l’any amb la Nit de
Cap d’Any, el pròxim 31 de desembre,
al Centre Polivalent. Hi haurà música en
directe de la mà de JotaJaybers i a més,
ambientació musical.
Aquesta festa disposarà de les mesures de seguretat marcades per les
autoritats i podrà ser cancel·lada o

modificada per part de l’Ajuntament
d’Oliva, si les autoritats sanitàries
ho consideren. Serà imprescindible
el certificat de vacunació i hi haurà
aforament limitat. L’entrada serà gratuïta i accessible fins a la una de la
matinada.
ARRIBA EL CARTER REIAL

El carter Reial estarà el dia 2 de gener
al seu Campament, ubicat al pàrquing
de l’Enginy, d’11 h a 14 h i de 16 h a 19
h; les xiquetes i xiquets podran visitar-lo
i fer entrega de les cartes que volen
adreçar a ses majestats, els Reis Mags.
Des de la Regidoria de Festes s’ha
organitzat una zona de multijocs al
Centre Polivalent que s’inaugurarà el
pròxim 3 de gener a les 16 h, i els xiquets i xiquetes podran jugar fins a les
20 h. També estarà en funcionament el
4 de gener, d’11 h a 14 h i de 16 a 20
h. Hi haurà aforament reduït i es faran
complir les mesures de seguretat.
I per fi, el 5 de gener, SSMM els Reis
Mags d’Orient arribaran a les 11 h al

Club Nàutic d’Oliva per començar la
seua visita a les esglésies, a la residència d’ancians i a les Monges Clarisses.
Per a finalitzar, a les 18.30 h començarà la Cavalcada dels Reis Mags.
La desfilada arrancarà des del passeig
de Jaume I, el passeig de Lluís Vives, el
passeig de Juan Carlos I, voltejarà la
font cap al carrer del Pare Antoni Selelles. Finalitzarà al Parc de l’Estació.
La regidora de Festes, Yolanda Navarro, ha volgut agrair a totes les Regidories de l’Ajuntament d’Oliva que
han estat involucrades en la programació d’aquest Nadal segur. També
ha remarcat la implicació de les associacions, fundacions i el comerç local.
“Cada any es demostra que Oliva és un
poble unit, i que amb la col·laboració
de moltes persones es poden realitzar
grans esdeveniments. No ha estat fàcil a causa de les circumstàncies sanitàries actuals, però entre totes i tots
hem aconseguit que Oliva se senta
orgullosa de la seua programació” ha
afirmat la regidora de festes.
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La Batalla del Vernissa

EL 25 DE JULIOL DE 1521, FA JUSTAMENT CINC-CENTS ANYS, VA TENIR
LLOC LA BATALLA DEL VERNISSA

1521: Bateig o mort

XAVIER CANYAMÀS

E

l 25 de juliol de 1521, fa justament cinc-cents anys, va tenir
lloc la batalla del Vernissa, un
episodi de la nostra història inserit en la
revolta de les Germanies (1519-1522).
Parlar de la Germania, un revolta social
promoguda pels menestrals de València i les classes populars vers la noblesa i els mudèjars, ens duria bastant de
temps, i com que hi ha literatura més
que suficient per a conéixer aquest
enfrontament social del segle XVI, ens
limitarem a recordar els trets principals
de la revolta i la seua incidència a Oliva.
La Germania fou una unió fraternal
que va sorgir a València l’any 1519. Les
causes en van ser diverses: la decadència del sistema gremial, el buit de poder
que va provocar una epidèmia de pesta,
l’encariment dels productes bàsics i el
temor a un desembarcament de corsaris barbarescos en les costes valencianes. Primerament la Germania aglutinava els menestrals, i posteriorment es van
unir els llauradors. La finalitat del moviment era posar fi als abusos nobiliaris
i les injustícies, i reclamava reformes
socials, polítiques i econòmiques. Sens
dubte, fou un atac directe al sistema
feudal amb efectes sobre l’organització
municipal.
La direcció del moviment agermanat
va estar en mans de la Junta dels Tretze, integrada per síndics dels diferents
gremis i liderada pel peraire Joan Llorenç. A causa de l’oposició del virrei i
els nobles a les reformes, el moviment
agermanat es va dividir en dos bàndols:
els moderats i els radicals. El líder més
destacat dels primers fou el sucrer Joan
Caro, qui va estar nomenat capità general del poble. El sector radical, per
contra, s’organitzà sota les ordres del
velluter Vicent Peris.
A mitjan juliol de 1521, Peris va sotmetre militarment el castell de Xàtiva
i, tot seguit, fixà el seu objectiu a la
Safor, on restava el virrei, el comte
de Mélito. El duc de Gandia, Joan de
Borja, i el comte d’Oliva, Serafí de Cen-

Bateig de mudèjars Felipe Bigarny, ca. 1521, Capella Reial de Granada.

telles, van decidir fer front a les tropes
de Peris, aleshores ambdós exèrcits
van topetar al pla del riu Vernissa, entre Palma i el Real de Gandia. El xoc es
va decantar prest a favor dels agermanats, els quals avançaren a saquejar els
pobles saforencs. El virrei, el duc i el
comte van fugir per Dénia i embarcaren en direcció cap al nord del regne.
A Oliva, com en altres pobles, els revoltats s’afanyaren a batejar a la força
els mudèjars, la dicotomia no era altra
que bateig o mort. Més d’un musulmà
va ser cremat viu mentre els saquejos
es repetien pertot arreu, palau comtal
inclòs. A més a més, Peris no va dubtar
en nomenar un nou Consell Particular
format per individus proclius a la causa agermanada.
La batalla del Vernissa va significar
l’única victòria dels agermanats, ja que
les tropes reialistes s’imposaren en altres enfrontaments. Dies després de la
batalla, la Junta dels Tretze es va dissoldre i el bàndol moderat donà l’esquena
a Peris i es rendí al virrei. Amb açò i la
posterior caiguda de Xàtiva i Alzira, fins
llavors en mans dels radicals, fracassà
la revolta definitivament en 1522. Aviat
el rei Carles va nomenar Germana de
Foix lloctinent general del regne en
substitució del comte de Mélito. Aleshores s’inicià una dura repressió contra

els líders de la Germania, amb confiscació de béns i condemnes a mort. Tant
Caro com Peris van ser ajusticiats; a
més, el velluter fou esquarterat i el seu
cap exposat públicament.
Malgrat tot, el moviment agermanat va
tenir conseqüències, com ara una pèrdua de poder de l’oligarquia nobiliària,
la reducció dels drets del poble valencià
o el reforç del centralisme absolutista,
entre d’altres. Per als vassalls mudèjars,
el bateig forçós els convertí en cristians
nous o moriscos, i per això es negaren
a satisfer les càrregues senyorials de la
manera que ho feien anteriorment com
a musulmans. Si bé en un principi els
senyors dubtaven de la validesa dels batejos, una junta de teòlegs els van decretar vàlids en 1525.
El Regne de València va haver d’esperar fins a 1693 per a viure una nova
revolta antisenyorial, ara protagonitzada
pels camperols, una insurrecció coneguda amb el nom de Segona Germania.
També aquesta vegada les demandes de
les classes populars es van veure abocades al fracàs, i qualsevol acció dirigida
a millorar les seues condicions de vida
semblava més aïna un somni utòpic. No
obstant això, les diferents postures entre
uns i altres no canviarien i es farien patents uns anys més tard durant la Guerra
de Successió.
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ORGANITZADA PER LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CEIP LA CARRASCA

Èxit de la I Marató a l’Escola per
lluitar contra el sedentarisme
L

a Comunitat Educativa del CEIP La Carrasca va
organitzar, amb tot luxe de detalls, per al passat divendres, 3 de desembre, la Primera Marató Escolar del seu centre. Aquesta activitat estava
relacionada amb la Marató de València que enguany
compleix el seu 41 aniversari i que tenia la seua celebració el diumenge després, 5 de desembre.
Segons l’equip directiu, encapçalat per Fani Tur,
“aquesta Marató Escolar es realitza per tal de treballar i
aconseguir els objectius de fomentar l’educació integral
de l’alumnat, mitjançant la millora de la qualitat educativa i d’activitats que fomenten la interacció, el companyerisme i la superació respectuosa. També pretenem
lluitar contra el sedentarisme i l’obesitat que és una de
les xacres que actualment tenim en la societat i de la qual
molts i moltes joves sofreixen quasi sense adonar-se’n.
“A més, i com a objectiu global, des de l’equip docent
i directiu destaquen que aquesta activitat està dissenyada per demostrar que “la cultura de l’esforç” sí que
té recompensa, per això la defensem des del centre i la
promovem amb activitats físiques que suposen un repte
per a l’alumnat i per a l’equip docent.
Així, la iniciativa començava a les 11 hores al carrer
dels Centelles i ocupava tota la via publica en un circuit
d’anada i tornada. En arribar a la línia de meta, els corredors i corredores tenien un avituallament d’allò més
sa i saludable, amb fruita variada que els professors i
voluntaris repartien als campions i campiones que finalitzaven la prova reina de l’atletisme, la “Marató Escolar”
del CEIP La Carrasca.
Des del centre van convidar als veïns i veïnes del barri
i de tota la ciutat a participar d’aquesta festa de l’esport
que uneix sacrifici, motivació, superació i alegria perquè
tots i totes aconseguisquen el repte de la seua primera
marató escolar.
Aquesta extraordinària iniciativa completa la programació d’activitats que està duent endavant el centre escolar, ja que en la jornada de dijous, 2 de desembre,
es van realitzar també uns tallers d’alimentació per tal
de conscienciar a l’alumnat de la conveniència de tenir
hàbits alimentaris saludables per a una millor qualitat
de vida.

Participants en la prova disputada el 3 de desembre.

Corredors al seu pas per l’avituallament.

Escolars durant el calfament previ a la carrera.

Nova edició dels Jocs
Esportius Municipals per
als Centres Educatius
Des de la Regidoria d’Esports, que
encapçala Yolanda Navarro, a través
dels Serveis Esportius Municipals,
s’han organitzat els Jocs Esportius
21-22, seguint les Bases Generals
publicades pel Consell Valencià de
l’Esport.
Aquestes activitats i encontres
s’ofereixen a tots els alumnes dels
Centres Escolars de la nostra població en la modalitat d’esports
col·lectius, i també a les entitats i
associacions esportives legalment
constituïdes en la modalitat d’esports
individuals.
Yolanda Navarro ha assegurat que
“des de la Regidoria d’Esports pretenem que tots els i les alumnes tinguen garanties, possibilitats i varietat
d’activitats físiques. És per això, que
dediquem gran part del nostre esforç

a promoure aquest tipus d’activitats
esportives en col·laboració amb tots
els centres educatius, AMPA, clubs
esportius i pares i mares interessades en aquest projecte.”
En aquesta edició participaran
tots els centres educatius que tinguen cursos de tercer fins a sisé de
primària; Col·legi el Rebollet, Hort
de Palau, Desemparats, La Carrasca,
Sant Josep de la Muntanya, Santa Anna, Lluís Vives, Alfadalí. A més per a
les activitats recreatives i individuals
també participaran els centres de
l’ESO com l’IES Gregori Maians i
l’IES Gabriel Ciscar.
Els esports que es promocionen estan dividits entre esports col·lectius:
vòlei, bàsquet, handbol, futbol. I els
esports recreatius/individuals: atletisme, pàdel, golf, natació, escacs,

Instalacions esportives municipals.

tenis de taula i raspall.
La participació pot variar en funció
de les activitats que es duen a terme,
que generalment sol ser menor en
els esports col·lectius. A més, la regidora ha destacat que “malgrat que

la situació pandèmica ha fet que la
participació siga menor a altres anys,
es preveu una participació de més de
500 xiquets agrupats entre benjamins,
alevins, infantils i cadets.”
Aquestes activitats es realitzaran, de

manera generalitzada, tots els divendres (excepte els períodes festius); i
s’iniciaven el passat divendres, 26 de
novembre, en les modalitats d’atletisme i pilota valenciana, fins a la seua
cloenda, programada el 10 de juny.
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Imatge de la Marató del CEIP Verge dels Desemparats.
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La vídua de Toni Climent, Inma Mengual i la vicealcaldessa, Ana Morell.

EL DOCENT VA SER, DURANT MOLTS ANYS, LA MILLOR MARCA DE LA SAFOR I UNA DE LES MILLORS DE LA COMUNITAT

La primera Marató a l’Escola del Verge dels
Desemparats ret homenatge a Toni Climent

E

l passat dijous 2 de desembre
tingué lloc al CEIP Verge dels
Desemparats d’Oliva la “I Marató a l’Escola” per retre homenatge
a Toni Climent, antic professor d’Educació Física del centre.La ciutat d’Oliva va reconéixer la figura esportiva de
Climent en premiar-lo com a millor
esportista de l’any en 2010.

El docent va ser, durant molts anys,
la millor marca de la Safor i una de
les millors de la Comunitat Valenciana en una marató, amb un temps de
2.29.59. Per això, el CEIP Desemparats ha denominat la seua Marató a
l’Escola com a Memorial Toni Climent.
La prova va realitzar-se pel Passeig ,

i ho van fer sumant esforços i per relleus, els diferents cursos del centre.
L’eixida fou al migdia des del propi
col·legi en el barri del Rebollet i es
va partir de la següent forma: infantil
des de la porta de l’escola fins al Mercat, primer i segon des de el Mercat
fins al Parc de l’Estació, tercer i quart
des de el Parc de l’Estació al gimnàs

“Vive Oliva” i cinqué i sisé arribàren
fins a la Floristeria l’Arbre.
AVITUALLAMENT SA I NUTRITIU

A la tornada, els altres grups anaven
sumant-se a la cursa fins a retornar
de nou a l’escola on estava ubicada
l’arribada.En finalitzar hi hagué un
avituallament sa i nutritiu de plàtans

de Canàries i taronges de la nostra
terra que feren les delícies dels participants en aquesta Marató a l’Escola.
Des del centre es va demanar la participació la població, ànims i suport
als corredors, per intentar aconseguir
el repte previst segons assenyalava la
directora del CEIP Verge dels Desemparats d’Oliva, Isabela Soler.

Endavant el
Campionat de
Raspall d’Aficionats
La regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Oliva informa que el Trinquet
Municipal d’Oliva acull tots els dissabtes, a les 16.30 hores i també
tots els diumenges des de les 10 hores les partides corresponents al
Campionat de Raspall d’Aficionats 2021-22.
El Club de Pilota Oliva participa un any més en aquesta important
competició amb diversos equips, que suposen la pràctica de l’esport
autòcton dels valencians, on la nostra ciutat és una de les que més
figures han donat a la història en la modalitat del raspall.

A punt el Christmas Urban Dance Oliva
El ballarí oliver Enric Sanjuan Orquín coordina una nova edició de Christmas Urban Dance Oliva, que es durà a
terme els dies 27 i 28 de desembre en el Centre de Participació Ciutadana del Pinet d’Oliva i que portarà a Oliva
i la Safor alguns dels més famosos ballarins del territori
nacional.
Es tracta concretament del professor basc Sergio Berreteaga, la ballarina veneçolana establida a València Cristy
Cortez Viafara i de la catalana Irene Temprado Moreno.Es
dirigeix especialment a xiquets i xiquetes i joves a partir

dels 8 anys i sense límit d’edat, els nivells s’adaptaran als
participants. De 9,30 a 13.30 hores intensiu de huit hores
amb places limitades.
El preu és de 45 euros i es permetia pagar ara 15 euros
i reservar plaça fins al dia 15 de desembre en les oficines
dels Serveis Esportius Municipals d’Oliva.Dona suport a
l’activitat la Colla Esportiva El Corriol d’Oliva i l’objectiu
és que menuts i majors sàpiguen ballar dansa urbana en
diversos nivells i amb professionals de talla nacional com
els que hi venen enguany.

Partida de pilota al trinquet d’Oliva.
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