Oliva

el nostre
MAIG 2021

Una inversió de 5,3 milions
busca reactivar la ciutat

Oliva es ven a Fitur com
una destinació segura

Oliva dedicarà els seus estalvis a posar en marxa diferents projectes que afecten a totes les àrees de govern. Pàgina 5

Aposta per fomentar les competicions esportives amb dos
campionats de ‘kite’ i el gran fons Alberto Contador. Pàgina 10

Una exposició
repassa els 100
anys dels Moros
i Cristians
Pàgina 15

Afisa reclama
millor atenció
en el Dia de la
Fibromiàlgia
Pàgina 7

Els Reis porten a l’Elca el
premi Cervantes de Brines

La banda de
música torna a la
vida els carrers
de la ciutat
Pàgina 14

Felip VI i Letizia Ortiz van visitar el poeta a sa casa tí va voler que l’entrega del medalló tinguera lloc en
per a fer-li entrega del guardó que l’acredita com un l’espai que ha servit d’inspiració a Francisco Brines
dels poetes més importants de tots els temps. El des- i on de ben jove es va iniciar en l’escriptura.

Creu Roja busca
a la marjal
exemplars de
‘petxinot’

Pàgines 12 i 13

Pàgina 17
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:
De dilluns a dissabte:
de 10,00 a 19,00 hores
Diumenges: de 10,00 a 14,00 hores

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 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

Units contra
violència
masclista

Els representants de a corporació municipal
d’Oliva van participar, el passat 10 de maig, en
una concentració a les portes de l’Ajuntament
per a condemnar l’assassinat masclista d’una
dona a mans de la seua ex parella a Sagunt. Els
participants van guardar un minut de silenci
per a mostrar el seu rebuig i la condemna
rotunda d’una de les principals xacres de la
societat actual.
Oliva és una ciutat que ha viscut en primera
persona les conseqüències de la violència de
gènere. Per això és tan important que tots els
partits polítics amb representació municipal es
sumaren a un acte que va servir per a donar
una imatge d’unió contra el masclisme. Tot i
les desavinences entre els grups municipals i
les constants crítiques a la gestió, el rebuig a
la violència és una mostra d’unió democràtica
que cal defensar.

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

2

- Farmàcia Hnos. Juan Aparisi

962.851.836

Ctra. Denia, 9

oberta dies: 28m, 3, 9, 15, 21, 27

- Farmàcia Galiano

962.851.521

Raconada d’Alonso

oberta dies: 29m, 4, 10, 16, 22, 28

- Farmàcia Martí

962.853.036

Alcalde F. Llorca 14

oberta dies: 30m, 5, 11, 17, 23, 29

- Farmàcia Escrivà

962.850.583

Passeig Ll. Vives, 11 oberta dies: 31m, 6, 12, 18, 24,30

- Farmàcia Català

962.850.105

Pl. Ajuntament, 3

oberta dies: 26m, 1, 7, 13, 19, 25

- Farmàcia Ruiz

962.851.797

Poeta Querol, 29

oberta dies: 27m, 2, 8, 14, 20, 26

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

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

Institut (I.E.S.) Gregori Maians......96 282 99 90
ALTRES SERVEIS
Correos........................................96 285 15 75
Conservatorio...............................96 285 36 59
Jutjats Oliva..................................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

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien
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Hazte socio de la
Cruz Roja

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

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

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.
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LES REDUCCIONS EN LA PLUSVÀLUA ES CALCULARAN RESPECTE AL VALOR CADASTRAL

Oliva bonificarà l’impost que cobra
per les herències de terrenys urbans
E

ls veïns d’Oliva que hereten dels
seus pares un terreny de naturalesa urbana, no hauran de pagar
unes taxes tan elevades com les que
havien sigut habituals a la ciutat en els
últims anys. El Govern ha decidit modificar l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, un
gravamen conegut popularment com a
‘plusvàlua’, i que suposa una important
font d’ingressos per a les arques municipals, ja que és el Govern local qui la
gestiona directament.
Així es va anunciar en la Comissió
d’Hisenda celebrada el passat mes
d’abril, en la qual la regidora delegada i
vicealcaldessa, Ana Morell, va presentar
una serie de modificacions que entren
en vigor aquest 2021 i que suposaran
una reducció dels impostos que pagaran els ciutadans respecte a l’exercici
anterior.
La proposta té el seu origen en una
acord plenari de 2018, quan a petició
del grup socialista es va acordar modificar aquest impost per tal de beneficiar
als veïns. En aquella ocasió, la regidora
Ana Morell proposava lligar les bonificacions d’aquest impost a la renta, un fet
que ara, més de dos anys després s’ha
substituït per una proposta progressiva
que té en compte altres factors, com per
exemple, el grau de consanguinitat, l’ús
que es fa de la l’habitatge, i sobretot, el
seu valor cadastral.
Així, per exemple, els immobles amb
un valor més baix, de fins 17.900 euros,
tindran una bonificació en aquest impost
del 95 per cent, el màxim autoritzat per
la Llei. Per trams, els béns urbans de fins
26.600 euros, tindran una rebaixa del
75 per cent; els d’entre 26.600 i 44.700

La rebaixa afecta a
les herències entre
familiars de primer
grau i tindrà el valor
màxim per als més
vulnerables

Vista d’un dels carrers de la ciutat, al barri del Raval.

Les bonificacions
que varien del
30 al 95 per cent
segons el valor de
l’immoble i de l’ús
de la vivenda
tindran una bonificació del 50 per cent;
i els que superen aquest valor, d’un 30
per cent.

Aquestes bonificacions s’aplicaran
a les herències entre persones d’una
consanguinitat de primer grau, és a dir,
entre pares i fills, mentre que en altres
supòsits, no seran aplicables. L’ús que
es faça de la herènica també és tindrà
en compte per a calcular aquestes bonificacions, que ens els seus supòsits més
elevats estan pensades per casos d’habitatge habitual. En cas d’altres usos, les
bonificacions es redueixen.
D’altra banda, en el cas de persones
especialment vulnerables, amb discapa-

L’oposició reclama la màxima
reducció per a tots els casos
La proposta de la regidoria d’Hisenda
es va aprovar en el passat ple del mes
d’abril amb els vots a favor dels grups
de Compromís i del PSPV, mentre que
des de l’oposició van criticar la proposta per considerar-la insuficient. De fet,
tant Projecte Oliva com el Partit Popular
van presentar dues esmenes a aquesta
moció per tal que les bonificacions foren aplicables a totes les persones que
reberen una casa en herència, independentment del seu valor.
Així, Pepe Salazar, regidor de Ciudadanos, qui ja havia anunciat que presentaria una moció al plenari per a
rebaixar aquest impost, va defensar la
necessitat d’aplicar la màxima bonificació possible, la del 95 per cent, a totes
les persones d’Oliva, amb l’argument
que l’anterior propietat ja havia tributat
per aquests terrenys.
Des del grup del Partit Popular, Salvador Llopis va carregar contra la regidora d’Hisenda, afirmant que les mo-

dificacions aprovades no suposen una
reducció efectiva d’aquest impost en
prendre com a referència les taxes de
2018, quan es va aprovar l’acord plenari per a rebaixar aquesta taxa. Segons
Llopis, l’increment d’aquest impost en
els últims dos anys ha sigut d’un 150
per cent, una quantitat que va estimar
en un milió d’euros en ingressos i a
pesar de les noves bonificacions, no es
vorà compensat.
També des de Projecte Oliva van criticar que el Govern tracte vendre aquesta
bonificació com una rebaixa d’impostos
quan, segons la seua portaveu, Yolanda
Pastor, els ciutadans han estat suportant un augment desmesurat en aquest
concepte. Pastor va criticar també que,
per exemple, les herències dels immobles de la platja tindran una bonificació
menor pel seu ús, i va criticar el sistema
de trams del valor cadastral ja que, qui
haurà de fer front a aquest impost no és
el propietari, sinó aquell qui l’hereta.

Els grups de
l’oposició critiquen
que aquest impost
ha crescut un 150
per cent des de
l’acord de 2018
Aquest no és el primer debat en torn a
l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana a l’Ajuntament, sinó que al ple s’han presentat
fins a tres mocions diferents que demanaven al govern reduir la pressió fiscal
sobre els ciutadans. Ara, a pesar de la
bona situació econòmica de l’ajuntament i de la crisi de la Covid, Govern i
oposició no acaben de posar-se d’acord
en les mesures més convinents. De moment, la bonificació aprovada suposa
un pas en el marc de l’acord assolit en
2018.

citat o diversitat funcional, les bonificacions seran les màximes previstes.
Morell va destacar que, en tots els
supòsits possibles, les bonificacions es
veuran incrementades respecte la situació actual, ja que l’ordenança vigent fins
ara només contemplava una bonificació
20 per cent.
Aquestes rebaixes en l’impost suposaran una reducció d’ingressos per a
l’Ajuntament de més de 270.000 euros
respecte a l’exercici 2020, una xifra que
arriba al 50 per cent de la recaptació to-

tal per herències en el passat exercici.
La regidora d’Hisenda, no obstant, ja ha
anunciat que aquesta disminució dels
ingressos no suposarà una davallada
en les inversions, ja que aquestes es finançaran en base al superàvit municipal.
Els càlculs de govern, són que, amb
aquests canvis, el 30 per cent de la
població d’Oliva es beneficiaria d’una
rebaixa del 95 per cent en l’impost de
transmissions d’herència en el cas d’habitatges habituals, mentre que per a la
resta d’immobles urbans la bonificació
serà del 70 per cent.
Per franges, la bonificació del 75 per
cent en habitatges habituals i del 60 per
cent en altres immobles afectarà al 38
per cent de la població; mentre que les
millores en un 50 per cent i un 40 per
cent respectivament en l’impost de plusvàlua seran aplicables al 22 per cent dels
veïns i veïnes de la ciutat. El 10 per cent
restant de la població, es beneficiaria de
la bonificació del 30 per cent, deu punts
per damunt de l’actual.
Morell va recordar que aquesta bonificació es suma a altres mesures posades
en marxa en els últims mesos, com la
reducció del 6% del tipus impositiu de
l’IBI, i que s’emmarquen, segons la regidora, en “les dificultats econòmiques
que ha provocat aquesta pandèmia”.
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Projecte Oliva
denuncia
que les
associacions
encara no
han cobrat les
subvencions
de 2020

L’AJUNTAMENT HA INICIAT EL PROCÉS PER A LA SEUA MODIFICIACIÓ

L’ordenança
que regula
els guals,
oberta a
suggeriments
L

’ordenança municipal que regula l’entrada de vehicles a través
de les voreres i vies públiques, a
través d’allò que es coneix com a guals
permanents, es troba en procés de revisió. El consistori ha obert un tràmit
d’informació pública per tal de modificar aquesta regulació amb l’objectiu,
entre d’altres, de mitigar els problemes
d’aparcament que hi ha al centre històric de la ciutat.
El ple del passat mes de febrer va
aprovar modificar el text de l’ordenança per tal que els veïns del centre
històric puguen optar a sol·licitar un
gual permanent sense haver de complir tots els requisits previstos actualment. L’ordenança en vigor estableix
una superfície i dimensions mínimes
per tal de poder optar a un gual permanent, una situació que impedeix
que alguns immobles de la zona antiga de la ciutat puguen sol·licitar-lo.
Ara, la nova redacció estableix, per
a aquests casos, com a únic requisit

que l’espai “puga albergar en el seu
interior un únic vehicle”. Aquest canvi,
afectarà a construccions consolidades
del centre històric i del barri marítim
de la ciutat, on hi ha una major dificultat d’aparcament.
L’actual ordenança es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província en
2003, i posteriorment es va modificar
en 2006 i 2008. Ara, 13 anys després, i
segons recull la providència de l’alcalde, David González, “s’han anat produint diversos supòsits i casuístiques
no recollides a l’ordenança” a les que
cal donar solució. Així, la modificació
de l’ordenança haurà de tindre en
compte aspectes que ara no preveu,
com la reserva d’espais d’estacionament per a persones amb diversitat
funcional, la prohibició d’estacionar
en carrers amb voreres de menys d’1,2
metres d’amplada per a garantir l’accés als habitatges, determinades sol·licituds especials de zones per a càrrega
i descàrrega, o la implantació del ‘pàr-

Un dels guals que hi ha al carrer del Carme.

Les vivendes del
centre històric i de
la platja podran
sol·licitar un gual
permanent sense
disposar d’una
superfície mínima

quing farmàcia’, que regula l’estacionament de vehicles per a l’adquisició
de medicaments.
De moment, i segons marca la Llei, la
proposta de modificació està publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
des del passat 29 d’abril i tots els veïns
poden aportar les seues opinions, suggeriments,propostes addicionals i al·legacions per tal que queden recollits en
la nova normativa.

Projecte Oliva ha denunciat que
les ajudes municipals que el Govern va acordar amb les associacions de la ciutat encara no s’han
fet efectives. El regidor Joan Mata,
va preguntar al passat ple de la
corporació pel pagament d’aquestes subvencions nominatives i de
concurrència competitiva relatives
a l’any 2020, moltes de les quals
encara no s’han pagat més de cinc
mesos després.
En 2020, segons afirmen des del
partit, el Govern va retallar les subvencions que anualment reben les
entitats locals per la frenada de les
seues activitats per la pandèmia.
Ara, en maig de 2021, quan a poc a
poc es recupera l’activitat, les associacions encara no saben quan podran comptar amb les ajudes acordades, amb les conseqüències que
això suposa per a la seua activitat.
“Aquestes associacions es troben
ara en una situació econòmicament molt complicada. Van haver
d’avançar el pagament de moltes de
les activitats que ja han realitzat o
comprometre’s amb les xicotetes
empreses amb les que treballen a
pagar-los quan reberen la subvenció de l’Ajuntament. La realitat és
que el Govern d’Oliva no els informa de quan rebran la subvenció i
això els obliga a fer malabars per
poder afrontar econòmicament la
situació”, expliquen.

Un jutjat obliga
l’Ajuntament a
fer-se càrrec del solar
del centre ecumènic

El Govern dóna
llum verda a la
quarta relació
d’ajudes a
empreses del
Pla Resistir

L’Ajuntament d’Oliva haurà de ferse càrrec del manteniment i l’adequació del solar on hauria d’haver-se construït el centre ecumènic
El Salvador. Un jutjat ha donat la
raó a la comunitat de veïns que havia exigit al consistori que posara
solució a la situació d’abandonament del solar, que provoca, segons
denuncien, la proliferació de plagues i molèsties de tot tipus. En setembre de 2020, el jutjat obligava a
l’Ajuntament a adoptar les mesures
necessàries per a posar fi a aquests
problemes, i el passat mes de gener
una altra sentència dictava l’execució forçosa contra el consistori.
La situació no és senzilla, ja que
tot i que la titularitat del solar és
municipal, l’arquebisbat és el res-

La Junta de Govern va aprovar
el passat 10 de maig, amb el vot
a favor de tots els seus membres,
la quarta relació d’ajudes a autònoms i empreses locals que han
estat especial,ent afectades per la
covid-19. En total, son 62 empreses
de les que s’han sumat a les ajudes
del Pla Resisitr i que es beneficiaran d’una suma de més de 142.000
euros amb els quals es busca mitigar els efectes de la pandèmia.
La regidora d’Hisenda Ana Morell, va explicar a penes un dia després que ja havia donat les instruccions per tal que les transferències
bancàries es feren efectives tan
promte com fóra possible, i una
vegada superat el “ciberatac” que
va deixar inactiva la comptabilitat
municipal momentàniament.

ponsable de la construcció que
s’hi va realitzar. L’Ajuntament ja ha
sol·licitat la seua retirada, però el
cost de l’actuació es calcula en més
de dos milions d’euros i no serà fàcil d’escometre.
La problemàtica ve de lluny.
L’Ajuntament va cedir un solar de
més de 25.000 metres quadrats per
a la construcció d’un centre de referència mundial front al mar. Les
obres van quedar paralitzades poc
temps després de començar i en
2006 l’Ajuntament va sol·licitar la
reversió dels terrenys per incompliment de l’acord. L’Arquebisbat ha
de revertir els terrenys al seu estat
original, però fins que això passe,
el solar continua causant problemes a veïns i administració.
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L’AJUNTAMENT HA APROVAT DIFERNTS MODIFICACIONS DE CRÈDIT EN LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

Més de 5 milions d’euros per
a reactivar l’economia local
El Govern destinarà
el romanent de
tresoreria per a
realitzar inversions
en infraestrucutres i
serveis

O

liva destinarà bona part dels
seus estalvis a realitzar més de
seixanta inversions al llarg dels
propers anys per tal de reactivar l’economia i posar al dia algunes de les infraestructures i serveis de la ciutat. Així
ho van acordar els dos socis de govern,
Compromís i PSPV, que van sumar els
seus vots per tal de donar llum verda a
la que van qualificar com “una de les
majors mobilitzacions d’inversions per
a Oliva en els darrers anys”.
En total són 5,3 milions d’euros que
busquen revitalitzar els sectors econòmics de la ciutat i que afectaran a la
pràctica totalitat de les àrees de govern,
des de Parcs i Jardins fins a Modernització o Agricultura, que comptaran amb
una part del pastís per a posar en marxa aquelles actuacions que consideren
més urgents.
La decisió arriba en plena recuperació de la crisi provocada per la Covid
19, i quan sectors com l’hostaleria o el
turisme recuperen part de la normalitat
que havien perdut des de març de 2020.
La iniciativa té, a més, l’objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i
veïnes, actuant allà on més falta fa.
Per a fer-ho, l’Ajuntament farà recorrerà als seus estalvis. El consistori,
compta des de 2018 amb un superàvit

David González i Ana Morell van presentar les inversions en roda de premsa.

en les arques municipals, un fet que
ha fet créixer el seu romanent de tresoreria fins a més enllà dels 8 milions
d’euros. Ara, i donat que el Govern de
l’Estat va autoritzar e les administracions locals a fer ús dels seus estalvis
arrel de la crisi sanitària, el Govern ha
decidit destinar fins 5’3 milions d’euros
a actuar en alguns punts concrets del
municipi i l’administració.
Així, per exemple, està previst dedicar fins a 2.600.000 euros a millorar
algunes de les infraestructures amb que
compta la ciutat a partir de diferents
projectes. D’aquests, alguns ja havien

El parc de l’Avinguda
del País València
o el nou servei de
recollida de fem,
entre les inversions
més elevades
sigut anunciats en anterioritat, com la
remodelació de la plaça de Sant Roc, la
construcció d’un parc caní, o la construcció d’un memorial a les víctimes

del franquisme; mentre que d’altres
han sigut tinguts en compte per allò que
suposen. Així, entre moltes actuacions,
hi ha previstes grans inversions com la
remodelació del parc de l’avinguda de
València -que compta amb una dotació
de 560.000 euros-, o altres de més modestes i de tipologia molt variada, com
la construcció d’un quiosc en el parc
de l’Hort de la Bosca, la reparació del
passeig, de les fonts de l’avinguda Francisco Brines, o del col·lector del Vall de
les Fonts, que és també una necessitat
urgent per a evitar vessaments.
En l’apartat als serveis, l’Ajuntament

dedicarà prop de 900.000 euros en
inversions que van des de l’adquisició
de maquinària i material per a realitzar
diferents tasques, però també es contempla l’ampliació del Centre Social de
Sant Vicent, al qual se li dedicaran més
de 200.000 euros; o a posar en marxa
un nou servei de recollida de fem que
substituïsca l’actual concessió. Precisament, aquesta operació s’espera des
de fa anys i per a fer-a possible hi ha
previstos 350.000 euros.
Les mesures de protecció contra
la Covid i per a mitigar les seues conseqüències econòmiques comptaran
amb una partida de 870.000 euros,
amb les quals es pretén posar en marxa
un pla d’ocupació local, augmentar la
seguretat en els centres escolars o repartir ajudes als sectors afectats.
Les inversions previstes permetran
també modernitzar l’administració
local, amb la rehabilitació de l’antic
edifici de l’Hort de Palau per a unificar
les dependències municipals; i serviran
alhora per a adquirir de programes
i gestors optimitzen el treball de l’administració. Amb tot, les inversions en
l’administració superen els 900.000
euros, una xifra amb la qual es busca
donar solució definitiva als greus problemes que pateix l’Ajuntament.
L’alcalde, David González, va agrair el
treball fet per les diferents regidories i
va destacar que la capacitat d’arribar
a aquest acord servirà per posar en
marxa actuacions necessàries per a la
ciutat. Per la seua part, la vicealcadesa i regidora d’Hisenda, Ana Morell, va
defensar la necessitat de realitzar una
inversió tan important “perquè la ciutat
ho necessita i la gent del nostre poble
ho mereix”.

Modificacions de crèdit i
sense pressupost per a 2021
La posada en marxa de les inversions anunciades pel govern va fer
necessària l’aprovació de diferents
modificacions de crèdit per tal de
destinar els romanents de tresoreria
a aquelles àrees en les que s’ha decidit actuar. Les modificacions afecten
al pressupost de 2019, que són els
comptes vigents actualment a l’Ajuntament després que el govern acabara el
2020 sense haver aprovat els comptes
anuals i que en 2021 la proposta de
pressupostos encara no estiga damunt
la taula.
Davant aquesta situació va ser necessari dur a terme un ple municipal de
més de sis hores de durada i que es
va allargar durant dos jornades. Finalment, les modificacions es van aprovar
amb els vots favorables dels dos partits
de govern, mentre que des de l’oposició van criticar la improvisació per a

plantejar les inversions anunciades. A
més van acusar al govern de falta de
previsió per treballar encara amb uns
comptes que es van aprovar en un context totalment diferent a l’actual.
Així, tot i mostrar-se partidaris de
realitzar algunes de les inversions
anunciades pel govern, els grups municipals de Ciudadanos, Partit Popular
i Projecte Oliva no van voler votar a favor de les propostes en considerar que
no responen a les necessitats dels veïns
d’Oliva. L’oposició també va retreure al
govern la falta de diàleg per tal d’establir les actuacions prioritàries.
Una vegada aprovades les modificacions, l’executiu té previst posar en
marxa aquestes actuacions tan prompte com siga possible tot i que, en alguns casos, els projectes no podran
ser realitat immediata i s’allargaran
durant tot el que reta de legislatura.

El parc de l’Av. de València, el Vall de les Fonts, el centre de Sant Vicent o el servei de fem, entre les inversions.
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LES ACTIVITATS VAN TORNAR A LA LLAR DELS JUBILATS I PENSIONISTES DESPRÉS DEL TANCAMENT PER LA PANDÈMIA

La gent gran recupera la normalitat
amb la seua setmana cultural
E

l de la gent gran és un dels
col·lectius que més ha patit les
conseqüències socials de la
pandèmia de la Covid. I no només per
la seua especial vulnerabilitat contra el
virus, sinó perquè les limitacions de les
activitats han afectat especialment al dia
a dia d’aquest grup de persones. És per
això que amb l’evolució de les campanyes de vacunació, els i les majors han
començat a recuperar algunes de les
seues activitats habituals i els seus punts
de trobada habituals, tot i que garantint
encara, totes les mesures de seguretat.
En aquest context, la celebració de la
seua tradicional setmana cultural ha resultat tot un èxit de participació, després
d’uns mesos en què les seues activitats es
van reduir pràcticament a zero.
Els actes van arrancar el passat dia 13
de maig, amb una missa en Santa Maria
en honor a Sant Just, el patró de l’associació de Jubilats i Pensionistes d’Oliva,
la imatge del qual va acompanyar als assistents en l’acte. El mateix dia 13, va tindre lloc un dinar entre els membres de
l’associació, que van poder retrobar-se
al Llar dels Jubilats.
La ràdio és un dels elements que ha
acompanyat aquesta celebració, i el mateix dia 13 Radio Safor FM va dedicar un

Els membres de l’associació van celebrar un dinar al Llar dels Jubilats.

programa especial al col·lectiu.
El dia 14, al Centre Polivalent, els participants van poder gaudir de les actuacions del duo Javi i Nieves, que també va
ser retransmès per l’emissora.
Ja el dia 15, el plat fort va ser l’actuació de Francisco, que celebrava els seus
40 anys sobre els escenaris. Abans, els
assistents també van poder disfrutar de
l’actuació de la cantant Sandra Burman i
del mag humorístic Lumaky.

La regidora de Gent Gran, Ana Morell,
va agrair l’exemplaritat de les persones
que van fer possible aquestes activitats
i va afegir que el col·lectiu s’ha guanyat
les celebracions per “saber esperar el
moment en què podem tornar a eixir i
reunir-nos”. Per la seua part, l’alcalde,
David González, també es va mostrar
convençut que la vacunació i l’experiència acumulada, permetran encetar “un
nova etapa plena de il·lusió i esperança”.

Els centres educatius es
preparen per al nou curs

L

’elecció d’un centre escolar
en concret o decidir-se per
cursar uns estudis o uns altres, és una fet que pot marcar el
futur dels més menuts i dels joves
estudiants, que han de prendre la
seua decisió amb tota la informació possible. És per això que, a
mesura que s’apropen les vacances d’estiu i comença la planificació del curs següent, famílies i
estudiants comencen a valorar les
diferents possibilitats que tenen
al seu abast.
A Oliva l’oferta educativa va de
l’educació infantil a la secundària
amb diferents opcions. De zero a
tres anys, hi ha dos escoletes infantils, ‘El Caragol’ i ‘La Taronja’;
mentre que en el cas de l’educació primària, la ciutat compta amb
sis centres públics i dos centres
privats concertats que imparteixen
també els cursos d’ESO, i en un
dels quals s’ofereix també l’opció
de cursar el batxillerat concertat.
Pel que fa als centres de secundària, l’institut Gregori Maians i el
Gabriel Císcar són els dos centres
de referència, on els alumnes poden triar entre cursar estudis de
batxillerat, cicles formatius i també formació professional bàsica.
L’oferta educativa varia en cadas-

El Gabril Ciscar estrena el grau mitjà de forn, rebosteria i confiteria.

cun dels casos i és per això que,
a diferència d’allò que passa en
els centres de primària, els alumnes han de triar entre un centre o
l’altre en funció de les seues preferències formatives.
Per tal de donar a conèixer
els projectes i particularitats de
cada centre, la regidoria d’Educació ha posat en marxa una
campanya d’informació a partir
de la qual famílies i estudiants
podran conèixer les característiques pròpies de cada centre i
allò que s’hi podran trobar. Així,
per exemple, els CEIP Lluís Vives
i Verge dels Desemparats, i l’IES

Gregori Maians, ja han organitzat
una sèrie de jornades de portes
obertes. Per la suea part, l’IES Gabriel Císcar, ha anunciat la posada
en marxa d’un nou cicle formatiu
de grau mitjà de forn rebosteria i
confiteria, que consolida el desplegament de la família professional d’Indústries Alimentàries a
Oliva.
Des de la regidoria d’Educació
recorden que el procés d’administració per al proper curs es
realitzarà de forma telemàtica a
través del web de la conselleria
d’Educació. El termini d’inscripció arranca aquest mes de maig.

El consell agrari suma dos
noves associacions
El passat mes d’abril es va reunir a Oliva el
Consell Local Agrari d’Oliva, un òrgan consultiu en el qual es dóna compte de la gestió
dels serveis agrícoles municipals, així com
del desenvolupament i execució de les obres
agrícoles previstes. En aquesta cita, a més, les
associacions tenen l’oportunitat de manifestar les seues inquietuds i d’aportar propostes
d’acció perquè l’ajuntament les faça efectives
A partir d’ara, seran més els agents que
participen en aquesta cita, ja que en aquesta
convocatòria es va aprovar la incorporació de
dues noves entitats, el SAT Unió Productors
Cítrics d’Oliva i l’Associació Agrícola els Olivans. El regidor d’Agricultura, Miquel Donménech, va afimar que és una molt bona notícia

comptar amb més veus que representen a més
persones del sector i va explicar que l’esperit
del Consell Agrari és la participació i la transparència.
En la ronda de preguntes, es va exposar la
relació de camins veïnals que l’Ajuntament
d’Oliva repararà en breus, amb un pressupost
de 382.540,11 euros, dels quals, 190.000 euros estan subvencionats pel Ministeri de Política Territorial. Es tracta de les zones afectades
per desbordaments i inundacions per les fortes pluges ocorregudes en novembre de 2018.
A més el regidor Miquel Doménech va anunciar un pla de formació anual per als agricultors, del qual ja s’estan preparant els pròxims
cursos, que seran en juliol i setembre.
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EL 12 DE MAIG ES VA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA

Afisa, des de
2007 treballant
pel benestar de
les persones

L’assossicació
dóna suport a més
de 300 persones
afectades per la
fibromiàlgia de la
Safor i de més enllà

L

a fibromiàlgia és una d’aquelles
malalties poc conegudes que afecten per partida doble a aquelles
persones que la pateixen que, d’una
banda, han de fer front als símptomes
que provoca, i d’altra, han de lluitar
contra l’estigma social que encara hui
l’acompanya. La situació no és senzilla
de suportar, ja que al dolor muscular,
la fatiga o insomni que sol provocar,
s’han de sumar el rebuig i la falta d’informació al seu voltant que hi ha en
torn seu.
Precisament, per tal de fer visibles els
problemes que pateixen les persones
afectades i de donar-los suport en les
seues reivindicacions, en 2007 va nàixer
Afisa, l’Associació Fibromiàlgia de la Safor que des de llavors no ha deixat de
treballar en favor d’aquest col·lectiu. La
tasca no és senzilla, ja que, catorze anys
després, les demandes segueixen sent
les mateixes: una atenció adequada a les
seues necessitats i que el sistema públic
de salut els preste l’atenció multidisciplinar que requereixen, un fet que, de

moment, encara no han aconseguit.
El desconeixement al vontant de l’origen d’questa malaltia no ajuda a trobar
una solució, i els afectats moltes vegades es deriven a especialistes de salut
mental o a metges de capçalera amb
poca formació en aquesta matèria, un
fet que impedeix tractar els símptomes
correctament.
És en aquest punt on Afisa cobra una
major importància, ja que davant la inacció del sistema públic de salut, l’entitat ofereix als afectats informació útil i
un acompanyament que de vegades és
fonamental per tal d’afrontar una malaltia que molta gent viu en soledat. Així
ho explica la presidenta d’Afisa, Luisa
Arias, que reconeix que el suport és fonamental per tal de guanyar en qualitat
de vida. En això, l’associació de la Safor
és una referència, ja que és una entitat
molt activa que sempre està disposada
a ajudar a aquells que ho necessiten.
Només així s’entén que compte amb una
massa social de prop de 300 persones
que inclou també a afectats i afectades
d’altres comarques i comunitats autònomes que troben, en Afisa, un pilar on
aferrar-se en els moments més complicats. “Sempre estem disponibles per a
ajudar amb missatges positius”, explica
Luisa.
El treball incansable de l’associació
ha permés donar una major visibilitat
al problema en els últims anys, tot i
que, segons reconeixen des de l’entitat, encara queda molta feina per fer.

Precisament, el passat 12 de maig es
va celebrar el Dia Mundial de la fibromiàlgi i, del síndorme de fatiga crònica, de la sensibilitat química múltiple i de l’electrohipersinsibilatat,
les malalties que hi van associades.
La jornada, en torn a la qual es va
organitzar un conferència digital, va
servir per recordar també les reivindicacions d’un col·lectiu que s’ha vist
especialment afectat per la pandèmia.
Segons explicaven en el seu manifest, els efectes de la Covid han deixat
seqüeles en algunes de les persones que s’hi han vist afectades i que
temps després segueixen sofrint una
sensació de fatiga, dolors musculars
i dificultats per a respirar. Aquests
símptomes són molt similars als que
pateixen els afectats per la fibromiàlgia, una situació que demostraria que
l’origen de la malaltia es troba el sistema immunològic i no en un problema de salut mental. Ara, queda per
vore quina solució es dóna a aquests
pacients als qui, en cas d’estat diagnosticats per fibromiàlgia, no se’ls
dóna cap alternativa.
Val a dir, que en la Comunitat Valenciana hi ha més 124.000 diagnosticats
de fibromiàlgia, una xifra a la que cal
sumar aquells que no compten amb
un diagnosi clar. La xifra serveix per
a fer-se una idea de la magnitut del
problema i cal recordar que segons
l’OMS, no ha deixat de créixer en els
útlims anys.
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EL PAS DE LA NACIONAL PEL NUCLI URBÀ D’OLIVA HA SUPOSAT HISTÒRICAMENT UNA BARRERA URBANÍSTICA

Demanen huit nous passos per a
creuar la carretera amb seguretat

E

l pas de la carretera nacional
nucli urbà d’Oliva ha suposat
històricament una barrera urbanística que ha dividit en dos meitats la
ciutat i també els seus habitants. Els milers de vehicles que hi circulen a diari
en totes direccions no només suposen
una molèstia per a aquells qui han de
travessar la ciutat, sinó que dificulten de
forma molt greu la mobilitat i el trànsit
de les persones que hi habiten, arribant
fins i tot a produir greus accidents amb
fatals conseqüències.
Aquesta situació suposa no només una
degradació de la salut de les persones
pels elevats nivells de CO2 que emeten
els vehicles, sinó també una greu afecció a la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat que porten molts anys
suportant un trànsit excessiu.
L’alliberament de l’AP-7 en 2020 va
suposar una considerable reducció del
trànsit rodat per la ciutat, però la quantitat de turismes i camions que hi circulen continua sent un greu problema a
l’hora de garantir una correcta mobilitat. La construcció del futur enllaç sud
d’Oliva haurà de contribuir més encara
a solucionar aquesta situació, evitant
que els vehicles que arriben ara a Oliva
des de localitat com Ondara, el Verger
o Pego hagen de creuar també la ciutat.
Aquesta nova variant obri tot un ventall de noves possibilitats per tal de fer
la carretera un poc més humana al seu
pas pel nucli urbà d’Oliva, i treballar
així per a convertir-la en un autèntic eix

La proposta respon
a una petició de
l’Agenda 21 i busca
millorar la seguretat
i la mobilitat dels
vianants

Un dels punts on se situarà un nou pas de vianants, entre els carrers de la Puríssima i Sant Lluís.

vertebrador de la ciutat.
El primer pas per a aconseguir-ho ja
s’ha fet, i susposarà la creació de fins
a huit nous passos de vianants al llarg
dels prop de dos kilòmetres de la via.
L’Ajuntament ha sol·licitat a la Demarcació de Carreteres de l’Estat una
autorització per senyalitzar de forma
adequada els punts on es podrà creuar
la travessia i millorar així la seguretat
dels veïns.
Aquests huit punts, que no està previst

que vagen acompanyats de semàfors,
complementaran els passos actuals i es
distribuiran en aquells punts més conflictius.
PUNTS ESTRATÈGICS

De nord a sud, el primer d’aquests
passos de vianants està previst a l’altura
del carrer del Bisbe Joan Osta, abans de
l’encreuament amb el carrer Barranc.
Més avant, el segon pas estarà situat al
carrer Alejandro Cardona, just abans de

l’accés a l’Avinguda Vicente Parra, un
punt que també sol causar problemes.
Un altre pas estarà situat a l’altura del
carrer de l’Enginy; mentre que el quart

pas de vianants permetrà creuar la carretera entre els carrers de la Puríssima
i Sant lluís.
Més enllà de la ‘corba del segonero’, i
ja en direcció a Dènia, està previst connectar el carrer Governador amb el de
Sant Ferran amb un nou pas. Una altra
de les novetats estarà a l’altura de la
Porta del Sol, on es permetrà creuar la
carretera, abans de l’encreuament amb
el carrer de Niño. També hi ha previst
un nou pas a l’altura de l’actual centre
de salut de Sant Francesc; mentre que el
huitè estarà a l’altura de carrer Pius XII,
abans de la gasolinera.
L’Ajuntament es fa així ressò d’una proposta de l’Agenda 21 de la ciutat i de les
reclamacions d’altres associacions locals
com Carretera No, Circumval·lació Ja! o
Oliva 30, que havien demanat l’adopció
de mesures de pacificació del trànsit rodat
i de protecció als vianants. Amb aquesta
inicaitiva es busca donar seguretat als vianants, als qui és habitual verure crear la
carretera en llocs on està prohibit fer-ho,
davant l’escassetat de passos habilitats.

El nou encreuament de
‘la peladora’, més a prop
Un dels punts negres de la N-332, el
de l’encreuament amb la CV-678, està
cada vegada més a prop de ser història.
El traçat previst per a eliminar definitivament aquesta connexió en l’anomenat
Hostal de Sant Jaume ha quedat aprovat
després del termini d’informació pública. Es tracta d’un pas més en consecució d’una reivindicació històrica dels
veïns d’Oliva i de Pego que han reclamat
durant dècades una solució definitiva
per a quest perillós encreuament.
El camí per a que sega una realitat,
però, encara serà llarg. Ara, la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana haurà de redactar el
projecte constructiu, per al qual hi ha,
això sí, una partida pressupostària des
de 2018 de 229.700 euros. Una vegada
aprovat pel Ministeri de Transports, ja
serà possible iniciar la licitació d’unes
obres molt esperades per aquells qui
utilitzen aquesta via.
I val a dir que en són molts, ja que
la CV-678 és l’eixida natural dels veïns
de Pego a la platja, i la forma directa

El nou traçat ja està
aprovat i preveu dos
kilòmetres de carrils
d’incorporació en
els dos sentits de la
carretera
de comunicació de les urbanitzacions
del sud del terme municipal d’Oliva.
Aquesta carretera que travessa la marjal, a més, és una de les rutes habituals
dels aficionats al ciclisme; i l’accés als
camps de tarongers, a les terres d’arròs
i la fàbrica coneguda popularment com
‘la peladora’ fa que també siga habitual
el trànsit de camions.
Precisament per això, els usuaris han
demanat la supressió d’aquest encreuament durant dècades i han sigut nombroses les mobilitzacions secundades
pels Ajuntaments d’Oliva i Pego que
s’han produït en els últims anys. Pre-

cisament, la força de la reivindicació va
fer que el Ministeri adjudicara les obres
d’un nou enllaç en 2007, però la crisi va
fer que es paralitzara l’actuació. Quasi
10 anys després, va ser de nou la mobilització ciutadana la que va fer que els
pressupostos de l’Estat atengueren una
demanda que, això sí, posa d’acord a
totes les forces polítiques de al ciutat.
Modificacions al projecte
El traçat que ara s’ha aprovat incorpEl
traçat que ara s’ha aprovat incorpora
diferències respecte al que estava previst. Així, al pas elevat i les dos redones
d’accés que hi havia projectades, s’hi
sumen ara dos carrils addicionals que
es construiran a banda i banda de la carretera de dos kilòmetres de llargada.
Aquesta nova calçada permetrà eliminar
els actuals accessos als camins existents
i facilitar així la incorporació a aquesta
via que compta amb una elevada intensitat de vehicles. El nou projecte té un
pressupost estimat de 6,4 milions d’euros.

L’encreumant està considerat com un dels més perillosos de la N332.
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LA CIUTAT PARTICIPA EN LA FIRA DE TURISME AMB LA MARCA ‘VALÈNCIA TURISME’

Oliva es ven a Fitur com el lloc
ideal per a disfrutar de l’esport
El campionat
d’Espanya de kite
surf i el gran fons
Alberto Contador,
les princials cites
dels propers mesos

E

l turisme de masses, amb les
imatges de platges de gom a gom
i sense llocs on plantar el para-sol semblen ser cosa del passat. La
pandèmia del coronavirus i la necessitat
d’establir una distància de seguretat mínima entre les persones ha impulsat un
nou model de turisme més relaxat, en el
qual Oliva, amb els seus kilòmetres de
platja verge i un vast terme municipal,
busca fer-se un lloc.
Almenys eixa és la imatge que la ciutat ha buscat transmetre en la 41 edició
de Fitur, que se celebra aquests dies a
Madrid, i en la qual Oliva ha volgut convertir el benestar, la seguretat i la salut
en els eixos principals de la seua oferta
turística.
La proposta turística arriba en un any
crucial per al sector, després de mesos
d’incertesa, i quan les perspectives són
bones per a una destinació com Oliva,
on bona part dels turistes i visitants que
arriben a la ciutat provenen del mercat
nacional. “La gent té ganes d’eixir de
casa, de fer esport, de disfrutar de de
la platja i de la natura, però amb totes
les mesures de distància i de seguretat,
unes mesures que a Oliva complim en
tots els àmbits i territoris”, assegurava
el regidor de Turisme, Kino Calafat, que
va voler definir la ciutat com una des-

tinació on “tornar a sentir, respirar i
disfrutar de la vida”.
En aquest posicionament estratègic
l’esport juga un paper destacat al voltant de dos disciplines, el kite surf i el
ciclisme, els aficionats a les quals troben a Oliva les condicions perfectes per
la seua pràctica.
En el cas del kite surf, les amples
platges d’arena i el vent que s’hi dóna
habitualment la converteixen en un dels
punts preferits pels amants d’aquest
esport, fins al punt que la ciutat ha
acollit en el passat proves a nivell nacional. Enguany, la competició torna a
Oliva amb la Spain Kiteboarding Leage,
que reunirà als millors ‘riders’ nacionals i internacionals de l’1 al 4 de juliol. Aquesta no serà l’única prova que
s’hi disputarà, ja que com a novetat,
la ciutat ha presentat a Fitur una nova
competició que se celebrarà de forma
paral·lela. Es tracta de la segona prova
del Circuit Nacional de Wing Foil, una
modalitat que permet als participants
arribar a velocitats de fins a 50 kilòmetres per hora. Amb aquestes dos competicions Oliva busca situar-se com un
referent internacional per a la pràctica
dels esports de vent.
Pel que fa al ciclisme, la ciutat espera poder recuperar enguany una de les
proves més esperades del calendari
i que l’any passat es va haver de suspendre per la pandèmia. Es tracta del
Gran Fons Alberto Contador, una prova
ciclo-turista en la qual participen centenars d’aficionats de tot l’Estat i que, en
paraules de Calafat, “es converteixen en
els millors ambaixadors de la ciutat”.
Val a dir, que les carreteres d’Oliva
i del seu voltant s’han convertit en un
lloc habitual d’entrenament per a molts

Ana Morell, vicealcaldessa, i Quino Calafat, regidor de Turisme, en l’estand d’Oliva en FITUR.

Les festes, la
gastronomía, els
xiringuitos i l’entorn
natural, entre els
principals atractius
de la ciutat
equips professionals que aprofiten l’emplaçament i el clima mediterrani per a
preparar les competicions durant els
mesos d’hivern, una pràctica que ara,

amb l’auge del turisme, es busca ampliar a aficionats de tot el món.
GASTRONOMIA D’ALT VOLTATGE

I com que la pràctica de l’esport requereix d’una alimentació saludable, la
gastronomia més tradicional del municipi s’ha presentat a Fitur com un altre
dels reclams turístics d’Oliva. Així, si
en edicions anteriors la ciutat va voler
mostrar en la fira de turisme alguns dels
seus plats més reconeguts com les pebreres farcides o les coques, aquest any
el protagonisme ha sigut per les calderes de Sant Antoni, una festa que supera

l’àmbit culinari per a convertir-se en tot
un esdeveniment social que enguany
s’ha buscat promocionar amb la participació d’aquells que més la coneixen,
els festers del carrer Sant Vicent.
Val a dir també, que des del departament de Turisme s’han dut a terme al
llarg dels últims mesos diferents iniciatives que buscaven apropar als veïns i
visitants la riquesa gastronòmica de la
ciutat, amb propostes com la setmana
del peix, de la carn, de l’arròs o de la
cullera, una experiència que de segur
ara servirà per a afrontar amb garanties
la temporada estival.

Les platges com a
referència de qualitat
Més enllà de l’esport i la gastronomia,
les platges d’oliva segueixen sent una
part fonamental dels atractius turístics
de la ciutat, que no podria entendre’s
sense elles. En aquest sentit, la sostenibilitat i la qualitat de les aigües, així com
els serveis disponibles per als usuaris,
es presenten com un fet distintiu que
cal tindre en compte. Així, Oliva es presenta com el municipi de la Safor amb
més banderes blaves, després d’haver
aconseguit renovar els quatre distintius
de qualitat amb què ja comptava l’estiu
passat.
La tasca, segons reconeix el regidor
Kino Calafat, no ha estat senzilla, ja que
els efectes dels temporals o la presència
de tonelades de posidònia al litoral han
obligat al departament a treballar de valent per tal de complir les expectatives.
En total són nou els quilòmetres de cos-

La ciutat ha renovat
les quatre banderes
blaves amb què
comptava i és el
municipi de la Safor
amb més distintius
ta que hi ha al terme muncipal i que es
divideixen en les quatre platges que han
rebut el màxim distintiu.
Les festes de Moros i Cristians, declardes d’interès turístic autonòmic són
atres de les particularitats de la ciutat a
les quals s’ha fet referència en Fiutr, a
pesar que les celebracions no podran
celebrar-se amb normalitat degut a la
pandèmia. També altres paratges amb

Una imatge promocional de la platja d’Oliva.

un encant particular, com el parc natural de la marjal Pego-Oliva, el manantial
de la Font Salada o el ric patrimoni arquitectònic de la ciutat, s’han presentat
com a algunes de les parades obligades
per als visitants.

Oliva s’ha presentat en aquesta edició de Fitur sota la marca de València
Turisme, junt a altres quatre municipis
valencians: Gandia, Cullera Canet d’En
Berenguer i Sagunt. La cita, tot i representar un pas endavant per al sector,

s’ha celebrat amb restriccions i per
exemple, els habituals follets informatius, s’han hagut de subsituir per materials digitals, un fet que no ha impedit
oferir una imatge d’optimisme de cara
al futur.

ACTUALITAT
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Un curs convida
a fer de
l’agricultura
una experiència
turística

Un fotograma del vídeo de promoció de la Oliva Film Office.

Una destinació
turística de pel·lícula
Oliva es presenta com una destinació atractiva no només per als
turistes, sinó que ha buscat posicionar-se també com un lloc on poder
realitzar rodatges audiovisuals de tot
tipus, als quals, la ciutat ofereix les
seus platges verges, paratges naturals, un centre històric amb un ric
patrimoni arquitectònic i urbanístic,
o un vast terme municipal, entre
molts altres atractius.
Per tal de captar l’atenció de les
productores, la ciutat va posar en
marxa en 2020 Oliva Film Office, un
servei vinculat a l’Oficina de Turisme i que en poc més d’un any i mig
de vida ja ha gestionat fins a prop
de deu rodatges, entre gravacions
de pel·lícules, curtmetratges i spots
publicitaris.

El balanç positiu convida a seguir apostant per l’audiovisual, en
un moment en què la digitalització
i la imatge juguen un paper cada
vegada més important en la comunicació. De fet, en aquesta edició
de Fitur, Oliva participa en uana
competició de vídeo organitzada
per Landing-Madrid, a la qual ha
presentat tres peces: una dedicada
als xiringuitos de la platja, una altra
a les activitats de turisme actiu, i una
tercera utiitzada per a la promoció
de la pròpia Film Office.
Es tracta d’una aposta decidida
per l’audiovisual que no ha impedit,
per exemple, que l’Ajuntament haja
editat recentment una nova guia turística diriga als visitants i empreses
del sector.

L’agricultura pot convertir-se també
en un atractiu turístic afegit que sumar
a la rica oferta del municipi. Exemples
en aquest camp n’hi ha molts que ja
han demostrat el seu èxit i que van des
visites a explotacions agrícoles fins a
propostes en què els participants cultiven i recol·lecten els seus propis fruits i
aliments, en una experiència única que
permet posar en contacte els visitnats
amb l’essència pròpia de la destinació,
una pràctica que a Oliva, amb un terme
muncipal extens i variat, ofereix tota una
sèrie de possibilitats mútliples i variades.
Precisament, amb l’objectiu de donar
a conèixer les particularitats d’aquestes
propostes que poden ser complemntàries als cultius habituals, el departament d’Agricultura ha organitzat un curs
que, amb el títol ‘Claus per a la creació
d’una empresa agroturística’, pretén informar i assessorar les persones interessades en la creació de noves empreses
agroturístiques i agroalimentàries.
La jornada es tindrà lloc l’1 de juny, de
18.00 a 21.00 hores, en el Saló de Plens
de l’Ajuntament i anirà a càrrec Juan
José Llisó, que explicarà on dirigir-se,
com formar-se, i on poder trobar informació relacionada amb aquest camp.
La inscripció per a participar es podrà
fer fins al 28 de maig.

Oliva aposta per la
modernització en el
Tour Territori Digital
Oliva acollirà el proper 25 de maig
la segona jornada del Tour Territori
Digital, conisderat com el principal
esdeveniment de digitalització per
a PIMES i emprenedors. Organitzat
per Cambra de Comerç, la Diputació
de València i set ajuntaments, la iniciaitva inclou un cicle de 7 sessions
en línia gratuïtes amb tallers pràctics, que busquen formar els emxicotets empresaris i emprenedors a
potenciar els seus negocis utilitzant
la tecnologia i fixant-se en les útlimes tendències en xarxes socials i
publicitat digital.
Així, en cadascuna de les set sessions previstes, s’aboraran diferents
temàtiques segons les característiques de cada ciutat participant: Albaida (18 de maig), els continguts
van girar al voltant de la indústria; a
Oliva (25 de maig), el protagonista
serà el turisme; a Alzira (1 de juny),
els continguts se centraran en les
finances; a Llíria (8 de juny), en el
sector energètic. La jornada prevista
a Utiel (15 de juny) versarà sobre
agroalimentació, la d’Almussafes
(22 de juny) se centrarà en el sector del motor i la de Manises (29 de
juny), en E-Commerce.
Aquestes jornades de formació

suposen pa primera part del projecte. Així, una vegada finalitzades
les sessions es posarà en marxa
el servei de l’anomenada Oficina
de Transformació Digital que oferirà assessorament a les empreses
en cada municipi participant. Així,
serà a partir de l’1 de juny quan tots
els consultors començaran la seua
activitat en els respectius centres.
A Oliva, la consultoria es realitzarà
els dimecres de 9 a 12 hores, mitjançant cita prèvia amb consultes
presencials.
Aquesta servei proporcionarà solucions digitals a les empreses que
ho desitgen a través de consultes
sobre implantació de tecnologia, recomanació de proveïdors o ajudes,
elaboració de plans personalitzats
d’estratègies o transformació digital.
El regidor d’Ocupació i Empresa, Joquín Calafat, ha expicat que
l’aposta per la digitalització i modernització en les empreses, el comerç
o el sector turístic és una necessitat, i ha afegit que “en l’escenari
econòmic actuals, la digitalització
una palanca de creixement per als
negocis”. Per això, ha animat a tots
els interessats a participar en aqueta
iniciativa.

vens cotxes...???
posant-los ací arribaries a més clients
Per anunciar-te: 637 77 89 00
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Una visita Reial
FELIP VI I LETIZIA ORTIZ VAN PORTAR FINS A L’ELCA EL PREMI CERVANTES ATORGAT A FRANCISCO BRINES

H

o havia anunciat el ministre
Uribes el 23 d’abril en la celebració del Dia del Llibre, quan
habitualment es fa entrega del premi
Cervantes. Només l’anunci ja va causar
sensació: els Reis d’Espanya visitarien
Oliva per a fer entrega del guardó mes
important de la llengua hispànica al seu
últim guanyador Francisco Brines, que
no havia pogut desplaçar-se a Madrid
a rebre el premi pel seu delicat estat de
salut. L’acte seria a sa casa de l’Elca,
rodejat dels tarongers amb què comerciava el seu pare i que a ell li van servir
com a font d’inspiració. “Justícia poètica”, van afirmar des de la Fundació, en
entendre que el reconeixement a un autor que ha dedicat tota la seua vida a la
poesia no podia tindre un final millor.
La visita reial va tindre lloc el passat 12
de maig i Felip VI i Letizia Ortiz van estar
acompanyats pel ministro de Cultura,
José Manuel Rodríguez Uribes; el president de la Real Acadèmia Espanyola de
la Llengua, Santiago Muñoz Machado; la
directora general del Llibre, María José
Gálvez; i el president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig; que van participar en un acte íntim on també estaven la
neboda del poeta, Mariona Brines; l’alcalde d’Oliva, David González, i la directora de la Fundación Francisco Brines,
Àngels Gregori. Tota la plana major de
la cultura reunida en torn a la figura de
Brines.

El president Ximo
Puig i el ministre de
Cultura, José
Manuel Uribes,
també van estar
presents en l’acte
La visita va deixar una imatge per la
història amb la comitiva fent la seua entrada pel majestuós jardí, que tenia les
cadires preparades per a l’ocasió des
de feia setmanes. Felip VI es va dirigir
al poeta afirmant que era una alegria

poder visitar-lo a casa seua, que va comparar amb un “xicotet paradís”. Brines,
emocionat per la visita, va poder conversar amb els Reis i els va agrair la seua
proximitat i la visita.
Una altra de les imatges que seran
recordades és la del Rei imposant la
medalla del guardó a qui és ja el primer
premi Cervantes valencià de la història.
Precisament, Brines una vegada amb
el premi al coll, va voler compartir-lo
amb tots aquells que té al seu voltant i
als qui ha dirigit també tota la seua obra
poètica.
La generositat és una constant en
l’obra de Brines i en eixe sentit, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va
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Felip VI: “Qué
alegría poder
venir y gracias
por acogernos
en su casa. Es un
pequeño paraíso”.
voler destacar la seua persona com un
lloc de trobada, afirmant que la seua
obra és “mediterraneïtat” i que és capaç
de generar “pau, libertat i convivència”,.
Tot i que l’acte amb els reis va ser
privat i íntim, Brines va voler compartir el un brindis amb els membres de la
Fundació, de la corporació municipal
i amics propers, que el van acompanyar en una data tan assenyalada. Tots,
van voler destacar la figura del poeta i
de la importància que té per a la ciutat
comptar amb una de les principals figures mundials de la literatura actual, un
fet que, recorden, cal valorar en la seua
justa mesura.
A Oliva, els veïns, tot i sentir-se partícips d’un guardó amb tanta importància
i que el poeta va voler compartir amb
ells des del primer moment, es van haver de conformar amb la imatge dels
cotxes amb la matrícula de la Casa Reial
creuant per la carretera, una fotografia
que va córrer com la pólvora.

L’exposició que recorda
Brines estarà a Oliva
Tot i que Franciaco Brines no va poder
acudir el 23 d’abril a Madrid per tal de
recollir el premi, la seua figura sí que va
estar present a la Universitat d’Alcalà,
l’escenari on tradicionalment ha tingut
lloc la cerimònia. Una exposició sobre
l’obra del poeta va servir per a apropar
la fugura de l’insige oliver als ciutadans
i aficionts a la literatura de tot l’Estat. La
mostra, comissariada per Àngels Gregori, repassa tota la trajectòria del poeta
a partir d’objectes personals, de, de
fotografes i de textos que ajuden a respresentar l’univers vital amb el suport de
les obres de Carmen Calvo, galardonada
con el Premio Nacional de Artes Plásticas.S’hi poden vore des d’una màquina
d’escriure antiga fins a retrats del poeta
al llarg de la seua vida o imatges que reflexen l’entorn de l’Elca, convertit en font
de la seua inspiració.
La mostra, que porta per títol ‘Francisco Brines: la certidumbre de la poesía’,
es podrà visitar al museu Luis González
Robles de la universitat d’Alcalá de Henares fins el proper 2 de juliol i ha servit
per a a apropar la poesia i la creativtat
als més menuts en diversos tallers.
Per a visitar-la no serà necessari viatjar
a Madrid, ja que està previst que la mostra es trasllade en juliol a Oliva per tal
d’apropar, més si cap, la figura del poeta
als seus veïns. De moment els representants de la corporació municipal i de la
Fundació Brines ja han pogut disfrutar
en primera persona d’aquesta mostra.
Una comitiva de la ciutat va voler estar
present en la inauguració de l’exposició
davant l’absència del protagonista.

La comitiva d’Oliva va visitar l’exposició el passat 23 d’abril.

Oliva tindrà una
escultura en honor al
seu poeta més universal
La ciutat comptarà amb un monument singular que recordarà la
figura de Franciaco Brines. Així ho
va acordar la corporació municipal
que va donar el vist-i-plau per reconeixer així al poeta i fill predilecte
de la ciutat.
En concret, la proposta que es va
presentar en el passat ple municipal,
preveu la construcció d’una escultura en forma de banc que s’ubicarà
en l’avinguda que porta el nom del
poeta, per tal d’immortalitzar amb
aquest monument, un lloc per a recordar la seua figura i per a posar en

valor la seua obra.
La proposta va nàixer de la vicealcaldesa i regidora de Patrimoni Ana
Morell, que va explicar que ja hi ha
hagut contactes amb Presidència de
la Generalitat per tal que les dos institucions puguen col·laborar en fer
realitat aquest projetcte.
L’Avinguda Francisco Brines connecta els nuclis urbans de la platja i
el poble i és per tant una de les vies
més transitades del municipi tant pels veïns com pels turistes i visitants,
un fet que contribuirà a donar a
conèixer la figua del poeta.

Una pancarta a l’ajuntament celebra el premi Cervantes.
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L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICAL D’OLIVA VA REPRENDRE LES ACTUACIONS AMB EL SEU CONCERT DE PRIMAVERA

La música de banda
torna la vida a la ciutat
El festival de
música festera o
el concert d’estiu
seran les pròximes
actuacions de la
formació

L

a música és un art que té la capacitat d’emocionar per partida
doble: a aquells que la componen
i la interpreten, i també a aquells que
l’escolten i la disfruten, una simbiosi
màgica que transporta a músics i oients
a un temps i un espai diferents. Això és
precisament el que va ocórrer el passat
diumenge 9 de maig, quan els membres
de la banda simfònica de l’Associació
Artístico Musical d’Oliva i els seus seguidors es van donar cita al passeig Jaume
I per a tornar a gaudir de la música simfònica en directe.
L’ocasió era especial perquè suposava
la tornada a l’activitat de la banda de
música d’Oliva després de més de sis
mesos d’aturada degut a la pandèmia.
L’últim concert de la formació va ser en
octubre, i les ganes de recuperar part de
la normalitat perduda es van fer sentir
en l’ambient des primer moment. De
fet, el centenar de cadires que s’havien
preparat al recinte del concert amb la
distància necessària es van quedar curtes, i van ser moltes les persones que
van seguir el concert des de la distància.
L’actuació no va deixar ningú indiferent. Els músics, sota la direcció d’Omar
Sala, van interpretar clàssics com ‘Amparito Roca’, de Jaume Teixidor; la ‘First
Suite,’ de Gustav Holst, escrita originalment en 1909 per a banda militar; i les
obres ‘Virginia’ i ‘Ross Roy’ de Jacob de
Haan, un dels compositors més prestigiosos del moment. Però el moment
més emotiu de l’actuació va arribar amb
la interpretació del pasdoble ‘Eduardo
Borras’, convertit en un dels himnes
oficiosos de la banda, i que va tornar a
sonar a la ciutat després d’un llarg silenci forçós.
L’obra té un significat especial per als
músics d’Oliva, ja que Francisco Esteve
el va compondre en 1973 en honor a
Eduardo Borràs, qui va ser un destacat
director de la societat musical i fins i
tot va aconseguir refundar la banda en
un moment complicat. El pasdoble va
guanyar el segon premi de composició
en el X festival de música festera d’Alcoi
i des de llavors s’ha convertit en una de
les obres preferides dels músics i també
del públic.
La peça, en aquesta ocasió, va sonar
sonar fins a dues vegades. El director
havia triat el pasdoble per a obrir l’actuació, però una vegada acabat el repertori i acomiadat el concert, el públic
seguia assegut a les cadires, sense ganes

Quatre generacions unides
per un pasdoble
La música és un art que tradicionalment es transmet de generació en
generació. En aquest cas, però n’han
fet falta quatre perquè la nissaga dels
Borràs torne a fomrar part de la família de l’Associacio Artístico Musical d’Oliva. En el concert del passat
diumenge 9 de maig hi van coincidir
el fill, el nét i rebesnet d’Eduardo Borràs, que hui toca el clarinet i és un

dels joves integrants de la banda.
La imatge posa de manifest la gran
tradició musical que hi ha a la ciutat
des de fa més de cent anys i també
l’esforç i dedicació que ha sigut necessària per a mantnir-la viva durant
tot aquest temps. De moment, les
noves generacions treballes perquè
l’AAMO puga sobreviure fins i tot a la
pandèmia de la Covid 19.

El concert va tidnre lloc al passeig Jaume I.

de donar per conclosa la cita, en una
mostra de les ganes de música que hi
havia a la ciutat. Va ser llavors quan la
banda va tornar a interpretar el pasdoble, fent les delícies del públic que, això
sí, podrà gaudir de nou de l’agrupació
en els propers mesos.
La presentadora de l’acte, Àngela Lle-

ches es va dirigir als assistents desitjant
“que no torne a parar la música”. De
moment el desig és una realitat i està
previst que la banda actue en el concert
de música festera de juliol, i en el tradicional concert d’estiu d’agost a la platja,
dos dates que músics i públic, ja tenen
marcades a l’agenda.

El director, Omar Sala, amb els descendents d’Eduardo Borràs.
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UNA EXPOSICIÓ REPASSA L’EVOLUCIÓ DE LA FESTA QUE ES REMUNTA AL 2 DE MAIG DE 1921

El centenari dels
Moros i Cristians
pren els edificis
del centre històric
L

a dels Moros i Cristians és una de
les celebracions més arrelades a
la ciutat d’Oliva.Tant que els seus
orígens es remunten a la segona dècada del segle XX, quan un 2 de maig de
1921 va tindre lloc el primer acte d’una
tradició que hui s’ha traduït en una festa
d’interès turístic autonòmic, l’essència
de la qual ha anat passant de generació
en generació fins a congregar a milers
de persones al seu voltant.
Les festes de hui, però, poc tenen
a veure amb aquelles de fa cent anys.
Després de dos etapes inicials, les festes tal i com les coneixem en l’actualitat
van arrancar en 1975 i des de llavors es
van celebrar ininterrompudament fins
l’aturada obligada per la pandèmia de
la Covid en 2020. De tot aquest temps
són moltes les imatges, els objectes i els
records que encara es conserven i que
posen de manifest l’evolució de la festa,
un canvi que ara la Federació de Moros
i Cristians d’Oliva ha volgut presentar en
una exposició que repassa el centenari
festiu.
En total són set sales les que hi ha dedicades a aquesta mostra, que recull fotografies, audiovisuals, vestits, armes de
diferent tipus, estendards i tota classe
d’objectes que els Moros i Cristians han
fet servir per a la festa al llarg d’aquest
segle de vida. També es pot trobar un
recull de les peces de música festera
dedicades a Oliva, o els cartells que han
acompanyat a les celebracions des dels
anys 50, entre moltes altres curiositats.
El treball de recopilació de materials
per a fer possible aquesta mostra no ha
estat senzill. El comissari de l’exposició,
Diego Mestre, va explicar que van ser
molts els mesos de treball necessaris
per a organitzar el material. De fet, en
pocs mesos es van recopilar més de
3.000 fotografies, moltes de les quals
formen part d’aquesta mostra i del catàleg que també s’ha editat de forma
complementària.
El resultat és el d’una exposició plena d’història i de records que es distribueix en quatre edificis diferents i
que ha despertat infinitat de records i
sentiments entre les moltes persones
que ja l’han visitada des que es va inaugurar el passat 30 d’abril. Alguns
festers, per exemple, s’han retrobat
amb la bandera que solien portar quan
eren xiquets; mentre que d’altres, han
reconegut els vestits amb què els seus
pares solien desfilar temps enrere. De
fet, segons ha explicat Diego Mestre, un

Un recorregut per la
història de la ciutat

L’exposició ocupa set sales repartides en quatre edificis diferents.

L’exposició inclou
vestits, fotografies,
audiovisuals,
partitures i objectes
que evoquen
l’evolució de la festa
dels espais que més emocions desperta
és el de la recreació de les vestimentes antigues que utilitzaven els primers
Moros i Cristians de la ciutat, que s’han
confeccionat a partir de les fotografies
existents. L’objectiu era, segons Mestre,
aconseguir evocar records entre aquells
que visitaren l’exposició, un repte que,
sense cap dubte, s’ha aconseguit.
L’exposició es pot visitar de dimarts

a dissabte de 10.00 a 13.30 hores i de
16.00 a 19.00, mentre que el diumenge
l’horari és d’11.00 a 13.30 hores. Això
sí, com que les obres es distribueixen
en diferents edificis, hi ha diferències
entre els uns i els altres. En qualsevol
cas, per a aquells qui vulguen endinsar-se en la història dels Moros i Cristians, la Federació ha organitzat una
sèrie de visites guiades que tenen lloc
els caps de setmana. De moment, cal reservar plaça i hi ha llista d’espera per a
les properes setmanes.
L’exposició estava previst que estiguera oberta fins el 31 de maig, però
davant l’èxit i l’expectació que ha despertat entre els veïns, tot apunta que
es podrà visitar també durant el mes
de juny. La feina està feta, i ara cal que
tanta gent com siga posible puga gaudir d’ella.

El centenari de la feta dels Moros
i Cristians a Oliva és només una
mostra de la història d’una ciutat
amb passat comtal i que es mostra
orgullosa dels seus veïns més il·lustres. L’exposició que commemora
els primers cent anys de la festa
n’és un exemple, ja que la mostra
es troba dividida en quatre edificis
que recorden l’esplendor de la ciutat en èpoques passades.
Així, l’exposició proposa un recorregut que permet descobrir al mateix temps la història de la festa i i
l’evolució de la ciutat, a través de la
visita d’alguns dels espais més emblemàtics del centre històric i que
han estat restaurats recentment.
La primera parada de la mostra
és a la Casa dels Maians, antiga casa de la cultura i que va ser la cuna
d’un dels personatges més importants de la ciutat, Gregori Maians.

La segona parada és al Palau dels
Centelles, un espai que es va construir al segle XV i que ara s’ha habilitat per a poder visitar. En concret,
l’exposició es pot visitar a l’anomenada Torre de la Comare, que també s’ha restaurat.
El museu etnològic, en ple centre
històric d’Oliva es una altra de les
parades de la ruta, que acaba en
el restaurat enginy del sucre, un
exemple de l’arquitectura industrial dels segles XV i XVI i que és
una mostra de l’epoca daurada de
la ciutat.
Des de les regidories de Cultura
i de Festes i des de la pròpia Federació de Moros i Cristians, han
volgut aprofitar esta exposicio històrica sobre la festa per a donar a
conèixer també el ric passat de la
ciutat i els treballs que s’han dut a
terme per a traure’l a la llum.

El renovat enginy del sucre és un dels edificis que acull l’exposició.
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Oliva acorda la posada en marxa del seu
Consell Municipal de Cultura i Patrimoni
L’Ajuntament d’Oliva ha aprovat la posada en marxa del Consell Municipal de
Cultura i Patrimoni d’Oliva, una entitat
que naix amb l’objectiu de promoure la
participació, la coordinació i el seguiment dels diferents agents de dinamització del sector que treballen al municipi i
de també contribuir al desenvolupament
cultural de la ciutat.
El sector cultural ha sigut un dels principals afectats per la crisi derivada de la
pandèmia de la covid-19. Ara, la creació

d’aquest Consell permetrà abordar les
polítiques municipals de recuperació
del sector des del consens i la participació
En la nova entitat tindran representació les diferents associacions culturals
i festives del municipi, i els agents relacionats amb el món cultural i del patrimoni. El regidor de Cultura, Julio Llorca, ha explicat que serà “una ferramenta
que donarà participació i consens a
l’hora d’establir les directrius a seguir

des del consistori”.
El ple del Consell Municipal de Cultura
es reunirà, com a mínim, dues vegades
a l’any i haurà d’analitzar la realitat cultural i patrimonial del municipi. També
està previst que el·labore un pla municipal d’acció cultural que dissenye les
línies d’actuació en matèria cultural a
curt, mitjà i llarg termini. A més, la nova entitat servirà per a establir aquelles
mesures que ajuden a enfortir i dignificar l’activitat cultural.

L’App de contes
infantils de la
Fundació Caixa
Ontinyent supera
les 10.000
descàrregues
L’Aplicació interactiva de la Fundació
Caixa Ontinyent ‘Els contes de Dino’ ha
superat ja les 10.000 descàrregues, una
xifra que demostra el bon acolliment
que ha tingut l’aplicació i el compliment del seu objectiu divulgatiu.
De moment, aquesta eina compta
amb tres dels cinc títols que composen
la col·lecció de contes infantils d’educació financera: “La llegenda del pacte
de fraternitat”, “Dino i els diners” i “El
porquet estalviador”. I està prevista la
incorporació dels dos contes restants
en les pròximes setmanes: “Històries
de l’explorador” i “Calixta la periodista”.
L’aplicació, que es va estrenar el mes
de juliol de 2020, té per objectiu acostar conceptes bàsics als més xicotets
d’una forma divertida i a través de les
noves tecnologies.
Està destinat a xiquets de fins a 12 anys i es pot descarregar en els Stores tant
d’Android (Play Store) com d’Apple
(Apple Play). A més, està disponible en
tres idiomes: castellà, valencià i anglès
i permet triar entre llegir o escoltar el
conte. D’altra banda, i complint amb
la seua finalitat educativa, en finalitzar
la lectura es poden realitzar activitats
relacionades amb la lectura per a afermar coneixements.
CONTES PREMIATS

Aquesta col·lecció de contes ha merescut el premi a la divulgació financera, atorgat per la Fundació d’Estudis
Borsaris i Financers (FEBF), i el Premi
a la millor Obra Social i Educació Financera de 2018 concedit per la Revista Actualitat Econòmica.
El treball està impulsat des de la Fundació Caixa Ontinyent, a través del seu
programa d’educació financera, posat
en marxa en 2016 i que realitza una labor de formació i divulgació destinada
a públics de diferents perfils, amb prop
de 60.000 usuaris. El programa compta
a més amb activitat online a través del
seu web i les seues xarxes socials, en
les quals difon aspectes d’actualitat i
acosta, de manera amena informació
i recomanacions, conscient que com
més gran siga el coneixement més fàcil
resultarà gestionar l’economia personal i familiar.

MEDI AMBIENT
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LA POTOMIDA LITTORALIS ÉS UN MOLUSC QUE VIU ALS RIUS I ZONES HUMIDES DE LA CONCA MEDITERRÀNIA

Es busquen a la marjal exemplars
d’un ‘petxinot’ desaparegut
Creu Roja d’Oliva
durà a terme els
treballs per a
identificar individus
en zones protegides
com el ‘Galapatar’

L

a Potomida Littoralis és un
d’aquells ‘petxinots’ que tradicionalment ha poblat els rius i
zones humides de l’àrea mediterrània.
Una espècie la supervivència de la qual,
com passa en tants altres casos, s’ha
vist amenaçada en els últims anys per la
degradació dels seus habitats naturals
fins al punt que, tot i formar part del catàleg de fauna de la marjal Pego-Oliva,
la seua conservació havia arribat a posar-se en dubte en aquest espai davant
l’escassetat d’exemplars.
La situació, però, va canviar fa uns
mesos, quan un bussejador de l’oceanogràfic en va aconseguir identificar un
exemplar. El descobriment ha portat a
posar en marxa un projecte que busca
crear un cens per tal d’identificar els
individus que puguen haver-hi a la zona.
El repte no és senzill, ja que per tal
de pentinar tota la superfície del parc
natural cal comptar amb el material necessari i un personal qualificat que siga
capaç de dur a terme una feina meticulusa, dos requeriments que compleix
l’assemblea local de Creu Roja d’Oliva,
que serà l’encarregada de realitzar els
treballs.
Aquesta no és la primera col·laboració
de l’entitat amb l’àrea de Parcs Naturals
de la Generalitat, sinó que Creu Roja és
una de les organitzacions que formen
part de les anomenades ‘ambaixadores
de la marja-mama’ , un grup d’entitats i
associacions que col·laboren en la ha-

bitualment en la conservació d’aquest
paratge natural.
Els treballs està previst que comencen en maig i continuaran durant el
mes juny. Per a dur-los a terme l’entitat compta amb un grup d’entre 12 i 15
voluntaris que ja han completat les dos
jornades de formació previstes: una en
torn a les característiques del parc natural; i una altra específica per a aquest
projecte i que permetrà localitzar i identificar els exemplars de potomida litoralis. El repte no és senzill, ja que a la
marjal existeixen altres moluscs similars
que poden portar a confusió, com l’anodonta amatina, de majors dimensions,
o l’unio mancus, que té unes característiques molt similars.
Per tal de dur a terme una busca exhaustiva, l’àrea de la marjal es dividirà
en diferents zones, i es posarà especial
atenció en aquelles més susceptibles de
comptar amb poblacions de potomida
littoralis, com la del ‘galapatar’, que
compta amb una especial protecció i
que serveix de porta d’entrada a altres
canals d’aquesta zona humida. A més,
els voluntaris estaran dividits en dos
grups i mentre uns es posaran l’equip
de busseig, d’altres realitzaran tasques
de suport en la superfície.
NETEJA DE RESIDUS

Aquesta no és la primera actuació
del col·lectiu de Creu Roja a la marjal,
sinó que l’entitat ja ha participat en altres iniciatives, com les que s’han dut
a terme per a controlar la proliferació
de turtugues exòtiques, o per a la retirada de residus d’aquest espai protegit.
Precisament, l’objectiu de l’entitat és
aprofitar aquest treball de recerca del
mol·lusc per continuar amb els treballs
de neteja de residus i aprofitar així les
immersions dels bussejadors.
Un dels tècnics de l’associació que
participa en aquest projecte, Àlex Carri-

zonsa, ha explicat que les troballes de
potomida littoralis, tot i ser una magnífica notícia en cas de produir-se, no
estan assegurades ja que els mol·luscs
tenen cada vegada més depredadors i
l’èxit depén de diferents factors. Un
d’ells serà, per exemple, la claredat de
l’aigua, un fet que obliga als especialistes a treballar a contra-corrent per a evitar remoure el fons i dificultar la visió.
SORTEIG DE L’OR

A menys d’un més que comence la
campanya de protecció i socorrisme a
les platges de la localitat, l’assemblea
d’Oliva està ja immersa en l’anomenat ‘sorteig de l’or’, un dels principals
mecanismes de finançament amb què
compta l’entitat a nivell global i que permet fer realitat alguns dels projectes en
què participa.
A Oliva, per exemple, l’activitat és
frenètica i a més dels serveis que l’enti-

Un projecte reforçarà les
poblacions d’escriba palustre
L’escriba palustre és un au que deu el seu particular nom a
la decoració de la superfície dels seus ous, que simula les línies del manuscrit d’un escriba. Habita en zones palustres de
la península ibèrica i té en la marjal de Pego-Oliva i en altres
aiguamolls de la costa mediterrani, un dels llocs habituals de
nidificació. Els canvis en l’agricultura de les últimes dècades
per la degradació de les seues àrees de cria han provocat
una disminució de les poblacions de parelles d’entre el 43
i el 56% respecte a 2005 un fet que, ha portat a l’Institut
Cavanilles a posar en marxa una iniciativa per a garantir la
seua supervivència.
L’objectiu és crear un programa de conservació “ex situ” a
partir d’individus silvestres i alliberar-los en diferents aiguamolls de la Xarxa Natura 2000 de la Comunitat, tot reforçant
la seua població. L’institut aposta així per la cria en captivitat
i la reintroducció de parelles, i té previst també dur a terme
el marcatge i el seguiment dels individus, així com la millora

de la vegetació i els usos hídrics dels aiguamolls, i el seguiment de l’ocupació de l’hàbitat i de les poblacions.
El projecte es durà a terme al llarg dels anys 2021 i 2022
en diferents zones humides de la Xarxa Natura 2000 de la
Comunitat Valenciana, com la marjal de Pego-Oliva. Està cofinançat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri, la conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana i la de Medi
Ambient de les Illes Balears. L’equip investigador està format
per set científics i gestors especialistes en la conservació
d’aquesta espècie, en la cria en captivitat o en la comunicació a la ciutadania de la informació del projecte.
El responsable del projecte i professor del Departament de
Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València, Juan
S. Monrós, ha explicat que “recuperar les poblacions de l’escrivà palustre, desaparegudes per problemes derivats de la
gestió dels aiguamolls, serà un indicatiu que estem millorant
eixa gestió i portant-la a un punt adequat”.

Creu Roja d’Oliva col·labora en diferents projectes a la marjal.

tat presta habitualment, ara se li sumen
almenys dos noves iniciatives. Així, en
els propers mesos, l’assemblea local de
Creu Roja té previst organitzar un tor-

neig de handbol platja o la tradicional
carrera solidària, dues iniciatives per a
les quals compta amb la col·laboració
de diferents associacions locals.
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LA RUTA CONNECTA TERRANOVA AMB EL CASTELL DE SANTA ANNA

De la mar a la muntanya en
tres quilòmetres i mig

E

ls més de huit kilòmetres de platja que té Oliva són un atractiu
turístic de primer ordre que fa
les delícies dels visitants que arriben
a la ciutat cada estiu. Però més enllà
d’aquesta imatge tan icònica, el d’Oliva és un terme municipal de contrastos
que estan més a prop del que sembla.
En poc més de tres kilòmetres, els que
separen la platja de Terranova de la
muntanyeta de Santa Anna, és possible
descobrir paisatges diferents, episodis
històrics i fins i tot exemples de la fauna
i la flora autòctona, en un recorregut
que es pot fer amb poc més d’una hora
i que és accessible per a tots els públics.
La ruta arranca a la platja de Terranova, entre el càmping Kiko i el port
esportiu i segueix el curs de la canal del
Vall de les Fonts al llarg dels prop de kilòmetres que hi ha fins arribar al poble.
Es tracta d’un passeig per una zona jardinada que van crear els participants en el
taller d’ocupació Centelles de jardineria
i en la qual, segons l’època de l’any s’hi
poden vore exemplars de garses, polletes
d’aigua, ànecs i fins i tot tortugues, que
aprofiten la vegetació per a protegir-se.
Seguint el camí i una vegada dins del
nucli urbà, cal avançar cap al centre
històric del poble mentre es va guanyant
altura a poc a poc. En aquest tram s’hi
poden descobrir alguns dels racons més
especials de la ciutat. L’Ajuntament o
el renovat enginy del sucre són alguns
dels edificis que queden més a prop de
la pujada al castell. Els carrers estrets i
empinats de l’antiga vila contrasten amb
la imatge de l’eixample de la ciutat, i la
pena escllir cada vegada un itinerari diferent per tal d’enfilar la definitiva pujada
al castell.
L’ascenció s’hi pot fer per diferents
punts: es poden buscar els carrers que
condueixen fins a l’escola de Santa Anna,
per l’antic Palau dels Centelles i la torre
de la Comare; es poden pujar les escales
que hi ha al carrer Sant Rafel; o es pot
seguir el camí del calvari, que va guanyant altura a poc a poc. Les tres opcions
arriben al mateix punt, als peus del castell i a la vista de les últimes estacions del
tradicional Via Crucis de Setmana Santa. Des d’ací, un camí escalonat permet
salvar els últims metres abans d’entrar a
la fortalesa del castell, fent un pas en la
història de la ciutat.

El castell el va construir Francisco Gilabert de Centelles, comte d’Oliva, en 1546
per a protegir la ciutat atacs per parts de
turcs i berbers que arrasaren cultius i
saquejaren pobles. El castell es va edificar en el lloc on abans estava l’ermita de
Santa Anna, una atalaia des d’on vigilar
tot el terme municipal i que ofereix una
visió privilegiada de la costa.
Del castell i de l’antiga ermita a penes
queden hui unes parets en peu i sembla
que l’obra mai es va culminar completament. Les resetes, però permeten fer-se
una deia de com han canviat el temps.
L’evolució de la ciutat salta a la vista i
en un únic colp d’ull es poden comparar
els sinuosos carrers del centre històric
amb les illes de cases de l’eixample. Una
imatge que demostra la riquesa cultural i
històrica d’una ciutat que reuneix el millor del mar i de la muntanya.

El recorregut ofereix visites a la ciutat i el seu terme municipal.

CARLES SÁNCHEZ
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Els esportistes d’Oliva
participaran en el Campionat
d’Espanya de Tir Olímpic
El primer cap de setmana de maig es
va celebrar la segona fase de la Copa de
la Federació Espanyola de Tir Olímpic
en les modalitats d’Armes Històriques.
Els esportistes del CTO Oliva van participar en les diverses modalitats existents
i van obtenir diversos pòdiums i llocs
destacats.
En concret, Juan Luis Martín Escrivà
es va fer amb l’or, Robert Julià Mollà
amb el bronze i Manuel Martín Escrivà, amb el diploma de cinquè classificat. Tots ells en la categoria d’escopeta
d’avantcàrrega d’encesa de percussió.
En la categoria d’escopeta d’avantcàrrega d’encesa de purna, Juan Luis
aconseguia la plata; i Manuel, el bronze.
Ja en la segona jornada, celebrada en
Náquera, va tindre lloc la competició en
les modalitats de precisió, on els jugadors del CTO Oliva tornaren a estar presents al pòdium. Robert Julià va aconseguir la quinta posició de Castre Civil,
fusell de cartutx metàl·lic de pólvora
negra. Manuel Martín va aconseguir el
bronze de mires obertes, ambdós a 50

metres.
Per la seua banda, Juan Luis Martín
obtingué el bronze en Witworth Réplica,
fusell d’avantcàrrega lliure a 100 metres i bronze en Freire i Brull, fusell de
cartutx metàl·lic de pólvora negra 100
metres.
Cal destacar, la participació de quatre
juniors femenines en les competicions,
que van participar en diferents modalitats.
Amb aquesta fase acaba la classificació per al campionat d’Espanya d’Armes
Històriques, que tindrà lloc en Granada
del 2 de al 5 de juny.
ENTREGA DE DIPLOMES

D’altra banda, el cap de setmana del
8 de maig, va tindre lloc l’entrega dels
trofeus del Campionat d’Espanya de
Jovenes Promesas a les instal·lacions
esportives del Club de Tir Olímpic d’Oliva. A l’acte estagueren presents l’alcalde
de la ciutat, David González, la regidora
d’Esports, Yolanda Navarro, junt amb
els membres directiva del Club i presi-

Tres tiradors del
Club de Tir d’Oliva
van aconseguir
medalles en la
segona fase de
la Copa de la
Federació
dent de l’ALEEO. La cita va servir per a
reconéixer el treball dels joves esportistes del club, que al llarg de tota la
temporada han aconseguit importants
triomfs en les seues respectives categories: Gloria Fernández, primera classificada; José Luis París, primer classificat;
Aina Paris, segona classificada; Nerea
Alemany, 17a posició; Mayo Prieto, 20a
posició; Jaume Morató, 8a posició; Pere Picornell, 11a posició; Mayo Prieto,
12a posició; Fabián Andrei, 6a posició;
Ainhoa Pérez, 10a posició; i José Sdor,
10a posició.

L’equip de tennis taula d’Oliva
es quedà a les portes de l’ascens
El Club de Tennis Taula El Corriol
d’Oliva va tancar el passat mes d’abril
la tempordada amb una derrota que va
impedir que els de la Safor aconseguiren l’ascens a la segona divisió nacional, un objectiu que van tindre a l’abast
fins a l’útlima jornada de la lliga de la
superdivisió autonòmica valenciana.
El club de tennis taula La Nau de Manises i el Corriol d’Oliva es disputaven
una plaça en el play off d’ascens. Un
empat o una victòria hauria servit a
l’equip oliver, però no va poder ser.
Els jugadors Miguel Jorda Garcia , Ximo Montesinos i Pierre Guitart, dirigits
per David Gonzalez Santana, van fer tots
els possibles per tal d’aconseguir l’hombrada, però no ho van aconseguir. Els
jugadors de la Manises, amb una gran
experiènica en la segona divisió es van
imposar després de tres hores de partit
i amb un resultat molt ajustat.
Tot i la derrota, des del club estan

El Club d’Escacs, en
la divisó d’honor
molt contants i orgullosos pels resultats
aconseguits i van destacar l’evolució
dels joves Ximo i Miguel, amb un gran
futur per davant, i la constància del veterà Pierre Guitart.
Els bons resultats s’han aconseguit a
pesar de les dificultats que l’equip ha
tingut per a poder entrenar al llarg de
la temporada degut al tancament per
la pandèmia, un fet que els ha obligat

a jugar sempre de visitants i amb taules,
pilotes i il·luminació diferents a les dels
entrenaments, amb les complicacions
que això suposa.
Des del club s’han mostrat esperançats de poder resoldre el problema
de cara a la temporda vinent i poder així
presentar més equips a la competició. A
més, han volgut també agrair el suport
del seus patrocinadors.

El Club d’Escacs Oliva jugarà, per
tercera vegada en els seus 49 anys
d’història, en la màxima categoria
dels escacs valencians, la ‘Divisió
d’Honor’. Abans, ho havia fet en
2009 i 2010.
A causa de la Covid-19, enguany es
jugarà el campionat amb unes condicions molt restrictives tant per al
públic com per als mateixos jugadors, i per això, des del club ja han

anunciat que posaran totes les facilitats per a tots aquells que acostumeu
a seguir-nos durant els encontres.
La competició va arrancar el passait diumenge 16 de maig amb la
visita al club alacantí de Sant Vicent
del Raspeig.
La regidora de Festes, Yolanda Navarro ha volgut felicitar el Club d’Escacs d’Oliva i desitjar sort a tots els
esportistes.
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