Oliva

el nostre
JULIOL 2021

Música per a celebrar els
cent anys de Moros i Cristians

Pintura mural per a donar
color a les parets de l’IES

Un concert amb peces significatives va servir per a commemorar
el centenari d’una festa que haurà d’esperar fins a 2022.

Alumnes del Gregori Maians donen vida a personatges il·lustres de diferents camps entre els quals n’hi ha tres d’Oliva

El Govern
presenta els
pressupostos
per a 2021

Pàgina 11

Un cicle de
concerts porta
la música a la
platja d’Oliva
Pàgina 10

Toc de queda a Oliva i la
resta de ciutats costaneres
L’augment dels contagis en les ciutats costaneres cia per cada 100.000 habitants supera els 700. La
farà que la mesura decretada per Sanitat s’estenga mesura estarà en vigor fins al 16 d’agost i obliga a
a 77 pobles i ciutats. A Oliva, l’índex d’incidèn- estar a casa entre la 1 i les 6 de la matinada. Pàgina 10

La presa del
Gallinera torna
a l’agenda de la
Confederació
Pàgina 7

El nou pla de
residus d’Oliva
busca solucions
per a la ciutat
Pàgina 8

AGENDA

OLIVA, juliol 2021

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

Una
‘bicicletada’
en defensa de
l’horta de la
Safor
El passat dissabte 17 de juliol, l’assoicació Per
l’Horta de la Safor va convocar una marxa en
bicicleta per tal de protestar contra l’ampliació
de la CV-60, una obra que connectarà la
carretera d’Albaida amb el port de Gandia.
El traçat afecta a part de l’horta històrica de
la Safor i veïns de municipis com Potries,
Almoines, Beniflà, Rafelcofer o Beniarjó ja
han mostrat el seu rebuig al projecte. Tot i
que aquesta infraestructura no afecta al terme
municipal d’Oliva, un grup de veïns i veïnes
de la ciutat es va sumar a la marxa per tal de
donar suport a reivindicació i reclamar així
un entrorn natural que done solucions a les
necessitats reals de les persones.

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 Peiró-Sendra
- Farmacia Gimeno
- Farmàcia Farmerle
. Farmacia Avellá
- Farmàcia Peiró-Sendra
- Farmacia Gimeno
- Farmàcia Farmerle
. Farmacia Avellá

96 285 23 46
962. 857.655
962.857.655
962.852 263
96 285 23 46
962. 857.655
962.857.655
962.852 263

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

Roger de Lauria, 16
Oliva Nova
C/ Roderic de Osona
C/ Vía de Ronda 105
Roger de Lauria, 16
Oliva Nova
C/ Roderic de Osona
C/ Vía de Ronda 105

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 22
oberta dia 23
oberta dia 24
oberta dia 25
oberta dia 26
oberta dia 27
oberta dia 28
oberta dia 29
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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ELS PARTICIPANTS HAN VISITAT LES LOCALITATS DE BOCAIRENT, CULLERA I TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Promoció turística local amb
la participació de la gent gran
La ‘ruta de l’arròs’
continuarà després
de l’estiu amb
la visita a noves
destinacions i
ciutats valencianes

P

otenciar el turisme de proximitat i donar a la gent gran
l’oportunitat de visitar algunes
localitats properes per tal de descobrir els seues atractius turístics. Eixe
ha sigut l’objectiu de l’anomenada
‘Ruta de l’Arròs’, una iniciativa posada en marxa pel govern municipal i
que ha permés que un grup de prop
de seixanta persones haja visitat les
localitats de Bocairent, Cullera i Tavernes de la Valldigna.

La iniciativa va arrancar el passat mes
de juny amb la visita a la localitat de la
Vall d’Albaida, i ha continuat aquest mes
de juliol amb la visita a les capitals de la
Ribera Baixa i la Valldigna.
Precisament, la localitat de la Safor va
ser l’ultima parada d’aquesta proposta lúdica i gastronòmica on, el passat
dia 7 de juliol, els veïns i veïnes d’Oliva
van poder visitar alguns dels espais més
representatius de la localitat, com la
seua torre de guaita, una de les últimes
construccions de vigilància construïdes
pels musulmans a la península Ibèrica;
o espais naturals com ullal gran i l’ullal
de les penyetes.
Abans, el 30 de juny, la parada havia
sigut la ciutat de Cullera, on els visitants
van poder disfrutar de la pujada al Castell
i la visita al Santuari, i també d’un recorregut pel Mercat Municipal, i una visita
als refugis antiaeris de la Guerra Civil.
En les dos ocasions, i tal com la proposta indica, les visites han acabat amb
un dinar a base d’un arròs tradicional

Alguns dels moments de les visites a Tavernes de la Valldigna i Cullera.

de les localitats: el de vigília a Tavernes,
i arròs a banda a Cullera.
La proposta turística tanca així la seua
edició, que ha comptat amb la participació no només de les regidories de Turisme i Gent Gran d’Oliva, sinó també de

En marxa el servie de
transformació digital
per a empreses
Oliva compta des d’aquest mes de juliol
amb un punt gratuït d’informació i
assessorament per a empreses i comerços
que necessiten informació i ajuda
en matèria de digitalització. El servei
s’emmarca en l’acord de col·laboració
signat amb la Cámara Valencia, que ha
posat a disposició de d’Ajuntament un
tècnic especialitzat que proporcionarà
solicions digitals a les empreses que
ho desitgen. El servei estarà disponible
mitjançant cita prèvia els dimecres de 9.00
a 12.00 hores a l’edifici de l’Almàssera i
contribuirà a millorar la competitivitat de
les empreses i comerços locals.

les regidories de les localitats que s’han
visitat. Així les regidores de Turisme de
Cullera, i Tavernes, Débora Marí i Lara
Romero, respectivament, han van agrair
la visita i es van mostrar contentes de
poder participar en una iniciativa que

contribueix a estretir els llaços entre les
quatre localitats.
Per la seua part, la vicealcaldesa d’Oliva, Ana Morell, va afirmar que la iniciativa ha sigut un èxit, i va afirmar que
espera poder reprendre-la després de

l’estiu amb visites a noves destinacions.
A més està previst que els veïns i veïnes de Bocairent, Cullera i Tavernes de
la Valldigna retornen la visita a la ciutat
d’Oliva, per tal de conèixer i disfrutar
també dels seus encants turístics.

Una xerrada contra
el mosquit tigre
El mosquit tigre s’ha convertit en un
dels insectes més odiats del moment
degut a les molèsties que ocasiona.
Precisament, amb l’objetciu de donar
a conèixer com minimitzar la seua
presència, la Llar dels Jubilats va acollir el passat 8 de juliol una xerrada que
tenia com a abjectiu donar consells útils
per a evitar la seua presència.
La xerrada, en què van participar una
vintena de persones, va anar acàrrec de
Robert Vilaplana, responsable tèncic de
l’empresa CTL Sanidad Ambiental, que
va advertir que aquest insecte necessita
sang per a viure i els estancaments d’ai-

gua per a poder créixer i reproduir-se.
En aquest sentit, un dels principals consells en la lluita contra el mosquit tigre
és evitar tenir recipients amb aigua, ja
que poden convertir-se en focus de problemes. La presència dels mosquits es
dona tant en domicilis com en espais
naturals.
Val a dir, que durant aquest mes de
juliol l’ajuntament segueix amb la seua
campanya de desifnecció i de lluita
contra les plagues, que inclou mesures
contra aquest mosquit tigre, i també de
sanejament, de desinfecció i de control
de roedors o panderoles.
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VA SER LA PRIMERA DEL SECTOR EN CELEBRAR-SE DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

La Fira del Motor torna al
passeig amb un balanç positiu
La cita va servir per
a reservar i comprar
vehicles nous i
d’ocasió i per a
contractar-hi serveis
relacionats

L

a XXXI edició de la Fira de Motor
d’Oliva celebrada el passat mes
de juny va servir no solament per
a recuperar una de les tradicions més
arrelades a la ciutat i que en 2020 es va
haver de suspendre per la pandèmia, sinó també per a donar un impuls real a un
sector que ha patit de prop els efectes de
la Covid. Aquesta oportunitat de negoci,
sumada a l’alliberament que suposava
reprendre la fira després de dos anys, va
suposar una xicoteta al·legira per a clients
i comerciants. Les mesures van tindre èxit
i la regidora de consum, Yolanda Balaguer,
va voler fer un balanç positiu de l’organització, que va ser la primera del seu estil en
celebrar-se.

Els empresaris van agrair l’oportunitat d’apropar els seus productes al públic, i la bona organització i seguretat
del recinte, que va permetre una bona
afluència de públic. L’acollida de la ciutadania també va ser molt positiva, i els
clients van aprofitar les bones ofertes
per a reservar i comprar vehicles nous i
d’ocasió, material d’automoció, i serveis
relacionats amb el sector de l’automoció, com ara assegurances, manteniment
i reparació.
El recinte comptava també amb la tradicional participació d’organitzacions
i entitats que es van sumar als expositors. Entre aquestes, les associacions
del Barri del Pinet i del Raval-Gerreria

En la cita hi van participar assocacions locals i també l’institut Gabriel Císcar que va exposar el treball dels alumnes.

van organizar una exposició amb les
maquetes de vehicles fets de material
reciclat, per tal de donar idees i recuperar l’any vinent la tradicional ‘baixada
de carretons’, mentre que associacions
solidàries com ara Espurna, el Bastidor

i Cáritas també van participar amb la
venda de material artesà, plantes i altres
productes. La Fundación Alma de Acero
també va estar present per a col·laborar en la investigació per a combatre el
càncer, iva recollir firmes per reclamar

a una màquina de radioteràpia per a
l’hospital de Gandia.
Per la seua part, l’IES Gabriel Ciscar va
presentar els treballs del seu alumnat,
que inclouen projecte d’electrònica,
peces tallades en metall i mostres d’art.

Una altre de les organitzacions que va
participar va ser Obrint Camins, una entitat local que amb els seus vehicles 4x4
col·labora en els àmbits mediambiental
i social, amb accions de neteja del medi
ambient i de salvament, entre altres.

Rebaixes i sortejos d’estiu per
a fomentar les compres locals
L’estiu és també un bon moment per
a fomentar les compres als comerços
locals, una època on la presència de turistes i visitants contribueix a fer créixer
els diferents sectors econòmics de la
ciutat. Així, després de les diferents iniciatives posades en marxa en matèria de
comerç al llarg de l’any, en estiu, les rebaixes i els sortejos són els protagonistes
per tal d’incentivar les compres en els
comerços locals.
L’Associació de Comerciants d’Oliva,
en col·laboració amb l’Ajuntament, ha
programat dos sortejos per valor de
2.000 euros que es repartiran entre els
clients dels establiments associats. En
concret, els participants podran guan-

yar deu premis de cent euros cadascun.
El nom dels afortunats es donaran a
conèixer en dos dates assenyalades, el
31 de juliol i el 31 d’agost, per tal que tot
aquell qui passe per Oliva i faça les seues
compres als comerços col·laboradors
durant els mesos d’estiu tinga l’oportunitat de participar en el sorteig.
Aquesta iniciativa se suma a una altra
posat en marxa durant aquest mes de juliol, en què s’han repartit dos premis de
cinquanta euros per a consumir en els
comerços especialitzats en publicitat i finances, i en oci, cultura i esport d’Oliva.
Amb aquesta proposta, els comerciants
busquen seguir donant al·licients a veïns
i visitants per tal que miren al seu entorn

més proper a l’hora de fer les seues
compres, una acció que contribueix a
millorar tot el teixit de la ciutat.
RENOVACIÓ DE LA JUNTA

El passat 14 de juliol va tindre lloc l’assemblea general d’ACCO, que no s’havia pogut reunir des de 2019 degut a la
Covid. La cita va servir per repassar les
actuacions dutes a terme en els últims
mesos i també aquelles previstes per al
futur. La trobada, en què va estar present
la regidora de comerç, Yolanda Navarro,
va ser molt emotiva, ja que l’entitat afronta ara una nova època amb la renovació
de la junta directiva que porta més d’onze anys al front del col·lectiu.

ACCO va celebrar el passat dia 14 la seua assemblea general.
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L’ABANDÓ DE LES TERRES ÉS EL PRINCIPAL PROBLEMA

Un pla estratègic busca donar
oportunitats al sector agrícola

L

’Ajuntament d’Oliva continua treballant per tal que l’agricultura recupere la importància que tenia en l’economia local en dècades passades. El repte
no és senzill, ja que sector necessita poder
adaptar-se als nous temps i als nou reptes
per tal d’oferir oportunitats als agricultors i
que els camps no acaben abandonats. Precisament, la lluita contra l’abandó, que es
calcula en prop del vint-i-cinc per cent de
les terres, és una de les principals preocupacions de l’Ajuntament, no només per la
disminució de la rendibilitat que suposa,
sinó també pels problemes que origina i
que van, des de l’afectació paisatgística del
territori, fins a la contribució a la proliferació de les plagues.

Per tal de buscar les sol·lucions possibles, la regidoria d’Agricultura està
treballant en la redacció d’un pla estratègic que té com a objectius principals
els de consolidar i facilitat la continuïtat
de l’activitat agrària, la recuperació de
les parcel·les ermes i facilitar la posada
en marxa de projectes que permeten generar nous llocs de treball al camp. Els
primers avanços en aquest pla de treball
provenen d’un l’estudi per a la diagnosi de la situació del camp a Oliva que
l’Ajuntament va presentar fa uns mesos.
L’empresa encarregada de redactar el
document va presentar les línies estratègiques d’aquest proposta de desenvolu-

L’última reunió celebrada del Consell Agrari.

pament sostenible en l’última reunió del
Consell Agrari municipal per tal que els
membres i associacions que en formen
part pogueren aportar els seus punts de
vista. Ara, aquestes consideracions es
tindran en compte a l’hora de redactar
el document definitiu. El regidor d’Agriculutra, Miquel Doménech, va explicar
que l’empresa “analitzarà i valorarà les
aportacions extretes d’aquesta sessió
participativa”, per tal d’incloure-les
en una proposta de treball que hauria
d’estar llesta “en un marc de temps molt
definit”.
L’abandó de les terres és un dels
grans problemes del sector. Així, per

xemple, des de la Unió de Llauradors
ja van presentar fa uns mesos al Consell
Agrari d’Oliva una proposta per a crear
un cens de terres abandonades i poder
prendre les mesures pertinents per a
evitar aquesta situació. Des del sindicat
insisteixen en què els camps abandonats suposen una font de problemes per
a tot el sector, ja que aquestes terres
son un reservori de plagues i de males
herbes que es tradueixen en un cost de
producció més elevat per als camps dels
voltants. A més contribueixen a augmentar la presència de porcs senglars
que troben en aquests terrenys nous
llocs on viure.

Conéixer el ‘corriol’ per a
preservar el seu habitat
La platja Rabdells va acollir el passat dissabte dia 17 una jornada per
tal d’explicar i sensibilitzar a la població de la presència del corriol,
una espècie protegida que té un dels
seus habitats de nidificació a les platges del terme municipal. La xerrada
va comptar amb la participació de
la Societat Espanyola d’Ornitologia
(SEO BirdLife) i va servir per aprendre a identificar els nius i les petjades
que les aus deixen a la sorra del mar
i que ajuden a preservar el seu espai.
Aquesta és només una de les moltes iniciatives de conscienciació que
es duen a terme al territori valen-

cià i que han contribuit a que, per
exemple, la presència del corriol en
espais com l’Albufera de València
haja passat de les 40 parelles que hi
havia fa uns anys a les 57 censades
actualemnt. Treballar per a mantindre el cordó dunar que protegeix la
fauna i la flora, i conscienciar a la
ciutadania de la importància de preservar aquestes espais són accions
fonamentals per a la supervivència
del corriol. La regidora de Medi Ambient, Maria Josep Llorens, va assegurar que Oliva seguirà treballant per a
garantir la supervivència de l’habitat
d’aquesta espèci amenaçada.

ACTUALITAT
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REPRENEN LES REUNIONS AMB ELS RESPONSABLES DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER

Oliva demana
recuperar el
projecte de
la presa del
Gallinera
O

liva ha reprès els contactes amb
la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer per tal de buscar
una solució als problemes d’inundabilitat que pateix el municipi i que impedeixen, entre altres coses, dur a terme
actuacions urbanístiques en zones com
la dels polígons industrials, si no es solucionen abans els riscos derivats de les
grans avingudes d’aigua.
Una de les principals amenaces en
aquest sentit ve de la rambla del Gallinera, que en cas de pluges torrencials
pot acumular una gran quantitat d’aigua
i arribar a algunes zones de la ciutat.
El perill no és nou, i per això la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va
dur a terme una gran actuació que va

Les característiques
del terreny van
obligar a suspendre
les obres en 2014
i buscar una nova
alternativa
permetre donar a aquesta rambla una
eixida al mar que minimitzara els riscos
d’inundació d’aquest barranc i també
del Alfadalí.
El projecte previst, però, no es va dur
a terme en la seua totalitat. Una de les
infraestructures previstes, la de la presa

de laminació que hi havia previst construir al llit del barranc, no es va poder
construir en descobrir que el material
del sòl era diferent a l’esperat. Això va
ser en 2014, i des de llavors els intents
per desencallar la situació no havien
tingut resultat.
Ara, la vicealcaldessa, Ana Morell, i
el regidor de Planejament Urbanístic,
Miguel Monzonís, han représ les reunions amb els tècnics administratius de
la Confederació i han exigit una solució
tècnica diferent a la prevista en el projecte original.
En la cita hi van estar presents el
comissari del projecte, Marc Garcia, i
també el director tècnic, Diego Irles,
que es van mostrar disposats a estudiar

Una imatge dels treballs inicials per a la construcció de la presa.

la situació i aportar una solució definitiva al problema de la ciutat.
PLA DE GESTIÓ

La reunió arriba just quan el BOE ha
publicat el nou Pla Marc de Gestió de
riscos d’inundació, que es revisen cada sis anys i que estarà en vigor en el
termini de 2022 a 2028. La intenció del
Govern municipal és que la Confedera-

ció incloguera a Oliva en les actuacions
previstes per tal de fer possible la seua
expansió urbanística.
El regidor Monzonís va explicar que,
fins que no es trobe una solució definitiva a aquest problema, la ciutat no pot
dur a terme algunes actuacions urbanístiques necessàries, com la renovació
dels seus polígons, situats molt a prop
d’aquest barranc.

L’últim tràmit per a acabar el
nou edifici de la Policia Local
El nou edifici de la Policia Local
d’Oliva està més a prop de ser una realitat. L’Ajuntament ha licitat ja les obres
necessaries per a la finalització d’aquesta infraestructura que, si tot va tal com
està previst, podrà estar acabada en 6
mesos des de la signatura de l’acta de
replanteig.
El termini per presentar les ofertes
finalitzava el passat 5 de juliol i les actuacions previstes estan valorades en
un total de 1.153.740 euros, dels quals
l’ajuntament n’aporta fins a 224.000,
mentre que la Generalitat Valenciana i
la Diputació de València es fan càrrec
de la resta dels costos.
L’alcalde, David González, i els tècnics municipals van organitzar una visita
a l’edifici amb els possibles contractistes per tal de comprovar l’estat actual
de l’edifici i poder presentar així ofertes
més ajustades a la realitat. Precisment,
un dels reptes de la nova licitació de
l’edifici serà reparar part de les actuacions realitzades amb anterioritat i que
han patit els efectes del pas del temps. A
més, el nou projecte de construcció de

Llum verd al nou traçat de
l’encreuament de la CV-678
L’alcalde, David Gonzáez, i els tècnics, en una visita a l’edifici.

l’edifici ha hagut de donar solució als
canvis de la normativa vigent i que no
estaven previstos en la proposta inicial.
González ha mostrat la seua satisfacció
per aquest pas tan determinant que permetrà més d’una dècada després acabar
una infraestructura tan important per a

la ciutat i que porta paralitzada des de
gener de 2011. L’alcalde ha insistit en
què aquest edifici es traduïrà en una
millora considerable de les condicions
de treball de la Policia Local, l’atenció a
la ciutadania i, en definitiva, del servei
públic de seguretat.

El BOE va publicar el passat 5 de
juliol l’aprovació definitiva del traçat
del nou encreuament entre la N-332
i la CV-678, que ha de donar una solució definitiva a un dels punts negres
de la xarxa viària al terme municipal
d’Oliva.
Així, la nova construcció transcorrerà al llarg de dos kilòmetres a
banda i banda de l’actual carretera
nacional, amb la creació de dos vials
auxiliars que donaran sortida als ca-

mins existents i que conduiran els
vehicles fins a la nova infraestructura
que substituirà a l’encreuament existent.
El projecte contempla la construcció d’un pas elevat al qual s’accedirà
des dos redones, l’una en la direcció
a Pego, i l’altra en el camí que dona
accés l’urbanització Les Bassetes, a
tocar del centre eqüestre d’Oliva Nova. L’actuació té un pressupost de 6,4
milions d’euros.
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EL NOU PLA LOCAL DE RESIDUS, EN PROCÉS D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

L’Ajuntament busca ordenar el
servei de recollida de residus
La normativa obliga
als consistoris
a instal·lar
contenidors per
a la recollida de
material orgànic

Cada habitant
genera 465 quilos
de residus a l’any,
sense comptar els
envasos, el vidre o
el paper i cartró

E

l del tractament adequat de residus
és un dels problemes més grans
als que ha de fer front la societat
actual. De fet, l’increment en la quantitat
de residus que es produeix a escala mundial ha portat a que l’ONU incloga entre els
seus objectius per a 2030, diverses iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i
la producció de deixalles, que haurà de
reduir-se al màxim en els propers anys.
Aquesta necessitat té també la seua traducció a escala local i els ajuntaments han de
fer front a la necessitat d’oferir un servei
eficaç de recollida de deixalles i també de
complir amb la normativa vigent en qüestió de reciclatge.

A Oliva, el tractament dels residus segueix sent una assignatura pendent de
l’administració local, que té pendent fer
front a una nova contracta de recollida
de residus i també implementar algunes
de les mesures que reclama la normativa
autonòmica i algunes de les quals haurien d’estar ja vigents.
Per tal de posar ordre en tot aquest
complex entramat, l’Ajuntament té previst aprovar un Pla Local de Residus que
haurà de guiar les mesures a emprendre
almenys fins a desembre de 2022, data
fins a la qual estarà vigent l’actual Pla
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. El document ha estat redactat
per l’empresa Imedes i està actualment
en procés d’exposició pública abans de
la seua aprovació definitiva.

Un dels punts de recollida de residus a la ciutat.

L’empresa
encarregada
del reciclatge
compensa a
l’Ajuntament per
menys contenidors
dels que disposa
El treball fa una diagnosi de l’actual
servei de residus a la ciutat d’Oliva i proposa una sèrie de mesures que haurien
de contribuir no només a millorar el
tractament de residus a nivell local, sinó

Una revisió salarial per als
treballadors de la contracta
de la recollida de fem
La tardança en la renovació del contracte de recollida de residus urbans a
Oliva no només afecta al Govern i als
ciutadans, sinó que també els treballadors de l’empresa adjudicatària s’han
vist perjudicats, ja que el seu sou no ha
sigut revisat des de 2014 tal com estava previst. El contracte, en mans de
l’empresa FCC no ha sigut renovat tot
i que els treballs han seguit duent-se
a terme per tractar-se d’una servei de
primera necessitat. Ara, quan l’Ajuntament treballa en un nou servei que
suposarà una despesa d’al voltant dels
2’5 milions d’euros, els treballadors
han exigit que es revise la seua situa-

ció i que la nova contracta, a la qual
estaran subrogats per llei, contemple
millores en les seues retribucions.
Davant la urgència i l’amenaça d’una
vaga, el ple municipal va aprovar en
una sessió extraordinària un acord pel
qual el nou conveni col·lectiu suposarà
una millora del 15 per cent en la retribució dels treballadors que a més
cobraran, un cinc per cent més fins
que es faça realitat, a comptar des del
passat mes d’abril. Aquest encrement,
segons va explicar l’alcalde, David
González, no afectarà al preu del servei, sinó que es compensaria amb altres conceptes del plec de condicions.

també a facilitar l’accés de les persones
als punts destinats a la recollida i reciclatge de residus.
Una de les qüestions que crida l’atenció en el document, és la diferència en
el número de contenidors de reciclatge
que contemplen l’Ajuntament i l’empresa encarregada de la recollira, i que
en ambdós casos és inferior a la quantitat real de contenidors que hi ha a la
ciutat. Així, per exemple, en el cas dels
contenidors grocs dedicats a la recollida d‘envasos lleugers, l’Ajuntament en
comptabilitza 136, front als 160 que
contempla Ecoembes i els 189 que s’han
identificat en els treballs de camp realitzats. Aquesta dada, que es repeteix en
quantitats similars pel que fa als conteni-

dors blaus, suposa que l’Ajuntament no
està sent compensat de forma correcta
per l’empresa que gestiona aquestos residus, que periòdicament retribueix al
consistori per la quantitat de contenidors
que recull.
UN SISTEMA AJUSTAT

L’estudi realitzat revela que cada habitant genera a Oliva més de 465 quilos de
residus a l’any que van a parar al contenidor verd, una quantitat a la que cal
sumar tot el plàstic, vidre, paper i cartró que es separa i es recicla. Aquestes
quantitats estan ajustades al número total d’espais de recollida de residus que
hi ha a la ciutat, i fins i tot la mitjana
de contenidors disponibles per habitant

supera a la de la comunitat autonòmica.
En allò que cal millorar és en la seua
organització. El treball, detecta algunes
zones de la ciutat i del terme municipal on falten contenidors i també revela
que cal millorar els punts complets, és
a dir, aquells on hi ha contenidors de
tots els colors. Aquesta fet s’ha de tindre
en compte, ja que la normativa obliga a
l’Ajuntament a posar en marxa la recollida de materials orgànics i d’oli usat
que estava prevista per a 2020. També
l’estat dels contenidors és acceptable,
però l’estudi revela que és necessària
una major neteja i manteniment dels
mateixos per a augmentar el seu ús.
La pròpia estructura urbana d’Oliva,
amb zones disseminades i urbanitzacions, i una elevada població estacional
en algunes zones com la de la platja fa
que la recollida de residus siga una
qüestió complexa a la qual el futur plec
de condicions del servei de recollida de
fem haurà de donar solució. De moment
l’Ajuntament ja té prevista una partida
econòmica per a aquesta qüestió i el Pla
de Residus Local reclama, entre altres
qüestions a tindre en compte, un augment del número de contenidors i una
millor distribucó.
A més, entre les recomanacions de
l’empresa, hi ha la redacció d’una ordenança municipal que regule tot allò
relacionat amb la gestió dels residus a
la ciutat.

Les bonificacions
en l’impost de
transmisions, ja
estan en vigor
El Butlletí Oficial de la Província de
València ha publicat les bonificacions
aprovades per l’Ajuntment en matèria
d’impost de transmissions. La mesura
afecta a les anomandes ‘plusvalues’, que
ara podran arribar a tindre una bonificació defins el 95 per cent en cas de
defunció.
La mesura estableix diferents rebaixes
d’aquest impost en funció d’aspectes
com el valor cadastral de la vivenda heretada, de la tipologia de l’immoble en
qëstió i també del grau de consanguinitat. Es calcula que les bonificacions
suposaran una reducció d’ingressos
respecte a 2020 de 270.457 euros.
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Projecte Oliva
insisteix en
demanar que
els hostalers no
paguen la taxa
d’ocupació fins
a 2022
LA INICIATIVA ESTÀ DIRIGIDA A VISITANTS I EMPRESARIS DEL SECTOR

Una enquesta busca els
punts forts del turisme local
P

er a convertir-se en una destinació
turística de primer ordre, és necessari conèixer l’opinió d’aquells qui
ens visiten. Amb eixe objectiu, el departament de Turisme ha posat en marxa un
qüestionari destinat a polsar l’estat de la
demanda turística entre els visitants i empresaris del sector. L’acció s’emmarca dins
del procés d’elaboració del nou Pla Estratègic de Turisme que està duent a terme el
departament i que és un requisit per ser
reconegut com a municipi turístic segons
la nova legislació, un reconeixement que
Oliva no té.

L’enquesta, traduïda a cinc idiomes,
es va publicar el passat 12 de juliol a
les xarxes socials, correus electrònics i
aplicacions mòbils i estarà activa fins al

El qüestionari
servirà per a
adequar l’oferta
turística a la
demanda real dels
visitants
30 de setembre. La intenció és la de recopilar informació per a adaptar l’oferta
local a l’opinió real dels turistes, tant pel
que fa a l’oferta municipal com als serveis disponibles.
Aquesta primera ronda de consultes
pretén conèixer el nivell de satisfacció

La Generalitat repara els
rentapeus de la platja en
plena temporada turística
Els rentapeus de la platja d’Oliva ja
estan en funcionament. La Generalitat Valenciana, propietària d’aquesta
infraestructura i responsable del seu
manteniment des de l’any 2016, ja s’ha
posat mans a l’obra per tal de solucionar els problemes que afectaven el
sistema i que tenia el seu origen en les
canalitzacions d’aigua de la platja de
Terranova.
L’anunci dels treballs per part de
l’ens autonòmic va arribar el passat 12
de juliol, amb la temporada turística
ja començada i quan veïns i visitants
havien mostrat el seu descontent per
la incomoditat que suposa la falta de

servei d’aquesta infraestructura.
Les xarxes socials van ser espai de
debat i tot i les explicacions dels responsables locals, les queixes van ser
nombroses, mentre alguns recordaven
temps passats quan feien sevir poals o
botelles per a rentar-se els peus en sortir de l’arena.
Des del departament de Turisme
d’Oliva han demanat disculpes per la
situació i han animat a disfrutar de l’estiu amb totes les mesures de seguretat.
Val a dir, que els accessos a les platges
estan regulat per tal d’evitar aglomeracions i que un equip d’informadors
treballa ja a la ciutat.

respecte als allotjaments, restauració,
comerç, activitats d’oci i temps lliure,
al mateix temps que pregunta sobre els
motius que han portat a triar Oliva com
a destinació turística.
Per això, el sondeig conté també preguntes destinades a saber l’època preferida per a visitar Oliva, la forma de contractació del viatge, el tipus d’allotjament
seleccionat, el transport utilitzat fins a
arribar o la despesa mitjana per persona
durant l’estada.
El regidor de Turisme, Kino Calafat, va
explicar que aquesta enquesta permetrà
“conèixer millor quin tipus de turista ens
visita, què vol i quines són les seves preferències”. A més, el regidor ha subratllat
la importància de comptar amb aquestes

dades per tal de millorar en determinats
aspectes i “crear una oferta turística
d’acord amb la demanda”.
PARTICIPACIÓ DELS EMPRESARIS

L’enquesta va dirigida també als empresaris del sector turístic, que podran
donar la seua opinió respecta a la situació real a la ciutat. Així, Calafat els ha
animat a participar per tal de fer entre
tots “un municipi turísticament sostenible i responsable, al mateix temps que
rendible econòmicament”.
Per a incentivar la participació, el
departament de Turisme sortejarà cinc
tovalloles personalitzades amb la nova
marca turística de la ciutat i una bossa a
joc entre tots els participants.

El Grup Municipal de Projecte Oliva
ha presentat una moció al plenari de
juliol en què demana a l’Ajuntament
que no cobre la taxa per ocupació de
la via pública, per taules i cadires, als
bars i restaurants de la ciutat, almenys fins a 2022.
La causa de la petició és l’increment de casos Covid a la Comunitat
Valenciana, que ha portat al Govern
autonòmic a aplicar noves restriccions que afecten especialment a
l’hostaleria. Així, en plena temprada
turística, bars, restaurants i locals
d’oci nocturn han de tancar a les
00:30 hores, una mesura que, segons
afirmen des del partit, tindrà una
gran incidència en la seua facturació.
EFECTE IMMEDIAT

Aquesta serà la tercera vegada que
la proposta es debat al ple, que ja va
decidir no donar llum verda a la mesura en abril de 2020 i en febrer de
2021. No obstant això, des del Grup
Municipal insisteixen en presentar
la proposta per entendre que és la
mesura mes immediata i eficaç que
poden prendre les administracions
locals per tal d’ajudar al sector.
La mesura, segons recull la moció,
no tindria grans efectes per a l’economia local en cas de ser aprovada, suposaria un impacte sobre els
ingressos municipals de no més de
37.000 euros, una quantiat que la
portaveu del grup, Yolanda Pastor, va
considerar perfectament assumible.
Un altre punt a favor de la proposta,
segons expliquen, és que seria fàcil
de tramitar, un fet que contrasta amb
la difícil gestió i la multitud de tràmits
que són necessaris per a cobrar les
ajudes directes posades en marxa
per la Generalitat i que el Govern
local ha considerat fins ara com a
prioritàries.
Pastor va afirmar que “les noves
restriccions, aplicades en plena
temporada d’estiu, tindran un gran
impacte al sector i cap administració
ha anunciat mesures per compensar-los”, motiu pel qual va demanar
a l’alcalde, David González i a la vicealcaldessa, Ana Morell, que donaren
suport a la mesura.
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LA MESURA AFECTA A LA MAJORIA DE MUNICIPIS COSTANERS

Oliva, entre els 77 municipis on s’amplia
el toc de queda degut a la Covid
L
a Generalitat Valenciana ha ampliat el
toc de queda decretat de la 1 a les 6 de
la matinada a un total de 77 municipis.
La mesura, que fins ara afectava a aqulles 32
localitats amb una tasa d’infecció per Covid
més elevada, s’amplia així a més del doble
dels pobles i ciutats amb una transmissió més
alta per tal d’evitar el creixement continu en
el nombre de contagis que s’ha registrat en els
últims dies.

El nou llistat de localitas que hauran d’acollir-se
al toc de queda afecta, de forma majoritària, a
municipis costaners, on el nombre de positius no
ha deixat de créixer fins a sobrepassar l’índex extrem de risc de contagis, situat en 250 per cada
100.000 habitants. Val a dir, a més, que la població d’aquests municipis costaners sol augmentar
de forma considerable durant els mesos d’estiu,
un fet que contribueix que aquest índex puga
créixer de forma alarmant.
A Oliva, segons l’última actualització de dades
per part de la Conselleria de Sanitat, el 19 de juliol hi havia registrades un total de 142 persones

infectades, una dada que suposa un índex de prop
de 700 contagis per cada 100.000 habitants. La
dada, però sembla que encara pot créixer més i en
el mateix centre de salut reconeixien que estaven
detectant molts casos positius en els útlims dies.
La mesura decretada per la Generalitat encara
no és ferma, i serà el Tribunal Superior de Justícia
qui haja de donar el vist-i-plau a la mesura, ja que
afecta a drets bàsics de les persones. No obstant
això, sembla que la justícia donarà llum verd a la
mesura, tal com ja va fer el passat 12 de juliol amb
els primers 32 municipis en què es va adoptar el
toc de queda.
La preocupació és tan gran que la conselleria de
Sanitat, ha proposat que la mesura estiga vigent
almenys fins al 16 d’agost, un fet que suposaria
arribar fins a pràcticament el final de la temporada
estival amb el toc de queda vigent.
Val a dir, que els establiments d’hostaleria i
d’oci ja havien patit una restricció en el seu horari
d’obertura, que està limitat fins a les 00.30 hores.
Ara, el toc de queda obligarà a que tothom es quede en casa passat este temps.

Música a la mar per als
mesos d’estiu
L’ajuntament d’Oliva ha organitzat
una sèrie d’actuacions i concerts
que tindran lloc al llarg dels propers
mesos i amb totes les garanties de
seguretat. Després de l’experiència
dels concerts realitzats durant la Fira i
Festes i de l’èxit en algunes de les actuacions organitzades en diferents espais, la regidoria de Cultura ha volgut
continuar amb la seua aposta per una
cultura segura, que portarà diferens
formacions a actuar durant les properes setmanes en llocs emblemàtics del
casc urbà de la platja.
La primera d’elles està prevista per
al proper 31 de juliol al carrer Nàpols
i anirà a càrrec de Las Víctimas Civiles, un grup que ha sabut trobar el seu
públic des de la irreverència i que es
defineix com el primer grup de la música en valencià que canta en castellà.
La segona cita serà el 7 d’agost i tindrà lloc en el marc de la fira d’ACCO
Voramar, en què la música anirà a
càrrec de Comboi Jazz, una formació
que forma part de l’Associació Artístic
Musical d’Oliva.
El 8 d’agost serà el torn de la Coral

Santa Cecília, que actuarà en l’església
de la platja.
La música simfònica tornarà com
és habitual també a la platja, amb el
tradicional concert d’estiu de l’AAMO,
que està previst per al 13 d’agost a la
Mitja Galta.
Las Infrarrojas serà un altre dels
grups que actuarà en aquest cicle de
concerts. En aquesta ocasió el trio de
dones donarà mostra de la seua contundent proposta el dia 14 d’agost,
també a la Mitja Galta.
El 20 d’agost serà el torn del Modern Espai Gòspel Oliva Cor, el Megoc, una formació de nova creació
que actuarà al carrer Nàpols.
Sense cap dubte, un dels concerts
més esperats serà el que oferirà
Mossèn Bramit Morera i Els Morts,
que portarà fins a casa seua un espectacle que no deixarà a ningú indiferent. Serà el 21 d’agost, també al
carrer Nàpols.
Els concerts acabaran amb una actuació del grup Sarabanda i Raval i
Vila amb la seua música tradicional
de tabal i dolçaina.
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FINS ARA HAVIA TREBALLAT AMB ELS COMPTES PRORROGATS DE 2019

El Govern aprovará uns
pressupostos per a aquest any
que supera el milió d’euros. En aquest
capíol, l’increment respecte a 2019
d’un 8’6 per cent. Morell, va atribuir
aquesta pujada no a la contractació de
nous treballadors, sinó a la regularitació de la seua situació i a l’actualització
dels sous.
També la despesa corrent augmenta
en 292.000 euros per tal de realitzar
millores en els serveis bàsics i de manteniment, mentre que per contra les
subvencions a les associacions sofriran
una baixada de 250.000 que el Govern
pretén compensar amb el superàvit municipal.

Per capítols, la de
personal segueix
sent la partida més
elevada amb un
cost que supera el
milió d’euros

O

liva acabarà l’any 2021 amb
uns pressupostos municipals
que busquen reforçar els serveis públics bàsics i el manteniment
de la ciutat. Així ho va anunciar la
vicealcaldesa i regidora d’Hisenda,
Ana Morell; que va presentar la proposta i la memòria del pressupost
que s’espera que puga entrar en vigor en rebre el vist-i-plau del ple, i
posar així el punt i final a un període
de més d’un any en què el Govern ha
treballat sense comptes municipals
actualizats.

Es tracta, segons va explicar Morell, d’un treball d’enginyeria fiscal que
haurà de donar resposta a una pèrdua
d’ingressos que es calcula en més de 350
mil euros en impostos directes. Aquesta
previsió a la baixa es deu, segons la regidora, a tres causes principals: la perdua
dels ingresos derivats per l’alliberament
de l’AP7, l’increment de les bonificacions
per herències, i la reducció del 6% del
tipus impositiu de l’IBI urbà.
La davallada en els ingressos per impostos directes contrasta amb l’augment
de la recaptació en el sector de la construcció de prop de 185.000 euros, una
quantitat que demostra un repunt en
l’activitat d’aquest sector.
També en l’apartat dels ingressos,
l’Ajuntment calcula un increment de
900 mil euros en concepte de transferències i subvencions provinents d’al-

INVERSIÓ DE 5’3 MILIONS
D’EUROS

tres administracions. D’aquesta quantitat, 400.000 euros corresponen al
programes de caràcter social, 290.000
a la participació en els tributs de l’Estat,
153.000 al fons cooperació de Diputació i 53.000 al fons turístic.
Amb tot, el pressupost de 2021 preveu
uns ingressos totals de més de 23 milions d’euros, que s’equilibra amb el de
despeses i que permetrà la seua aprovació sense registrar cap dèficit inicial.
Aquesta quanitat, suposa un augment
respecte als últims comptes municipals
aprovats de 733.000 euros. La xifra
cal buscar-la en 2019, ja que en 2020
l’Ajuntmant no va aprovar els seus pressupostos i va seguir traballant amb els
comptes prorrogats.

Un 80 per cent de rebaixa per a
iniciar activitats innòqües
La taxa per obrir un negoci a Oliva
costa, des del passat 12 de juliol, un
80 per cent menys. El Govern ha decidit modificar les ordenances fiscals
per a la tramitació de les llicències
d’activitat. Aquesta modificació de la
tarifa continua la línia de treball iniciada amb motiu de la pandèmia per tal
d’afavorir el foment i la creació d’empreses i fomentar l’eserit emprenedor.
Entre les tarifes de llicència d’activitats que no causen cap tipus de
perjudici al seu entorn i que es voran
beneficiades d’aquesta decisió hi ha,
per exemple, les dirigides a la creació
d’associacions sense ànim de lucre,

que també veuran reduïda, segons la
superfície del local on es desenvoluparà l’activitat.
Fins ara, la posada en marxa d’una
activitat innòcua en un local, suposava
fer front a una tarifa de 400 euros
per a un local de 100 metres quadrats.
Ara amb la reducció del percentatge
del preu del cost de la tramitació per a
l’obtenció de la llicència, tan sols s’harien de pagar 80 euros.
A més, els canvis de titularitat per als
negocis i l’activitat econòmica, també
tindran una reducció d’entre un 40 i
un 50 per cent de la tarifa, en funció
de la superficie del local on es realitza

MÉS DESPESES CORRENTS

En el capítol d’inversions es preveu un
import de 164.000 d’acord al Pla d’Inversions Municipal de 2021. Aquesta
suma es finança de forma íntegra amb
els ingressos corrents del consistori,
motiu pel qual no hi ha prevista cap
concertació de préstecs per a 2021. Val
a dir, que el capítol d’inversions suposa
una reducció important de la partida
respecte a l’any 2019, una baixada que
l’Ajuntmaent compensarà amb la mobilització de fins a cinc milions d’euros
del romanent de tresoreria.
Pel que fa a les despeses, el pressupost contempla sis àrees prinicipals:
serveis públics bàsics; protecció i promoció social; seguretat, protecció i

En l’apartat
dels ingressos,
l’Ajuntment calcula
un increment de 900
mil euros en concepte
de transferències i
subvencions
promoció social; actuacions de caràcter econòmic; actuacions de caràcter
general i deute públic.
Per capítols, la de personal segueix
sent la partida més elevada amb un cost

L’anunci dels nous pressupostos arriba només uns mesos després que el
Governanunciara inversions per valor
de més de cinc milions d’euros en diferents àmbits de la ciutat a càrrec del
estalvis amb què compta el consistori.
Aquestes inversions es van poder
aprovar en base a la decisió del Govern
Central de permetre a les administracions locals fer ús dels seus romanents
de tresoreria per tal d’incentivar l’economia i fer front a la crisi de la Covid.
A Oliva, l’aprovació d’aquestes partides i d’altres inversions dutes a terme
en els útlims mesos, han fet necessari
aprovar al ple les conseqüents modificacions de crèdit, un tràmit que ha
suposat les crítiques dels grupos de
l’oposició, que acusaven al govern de
falta de previsió per no haver aprovat
els pressupostos municipals a pesar de
tindre majoria.
Ara, aquests comptes per a l’any 2021
permetran posar ordre als comptes
d’un consistori que ha de fer front a una
realitat provocada per la crisi sanitària
que és molt diferent a la de 2019, quan
es van aprovar els últims comptes municipals vigents.

Projecte Oliva
critica els lloguers
municipals

El Grup Municipal de Projecte Oliva
ha tornat a criticar la política municipal en matèria de lloguer de locals i
ha denunciat que l’Ajuntament pateix
una “ineficaç descentralització dels
serveis municipals”. Des del partit, denuncien que el Govern està pagant, des
del passat 16 de novembre, el lloguer
d’un local al carrer l’Hospital que està
buit, un fet que ha suposat una despesa d’11.000 euros. El motiu sembla ser
que s’està esperant a una modificació
de crèdit per a comprar el mobiliari, un
argument diferent al donat fa uns mesos
quan s’atribuïa el tancament a la vigència de l’Estat d’Alarma. Amb aquest, són
sis els locals llogats per l’Ajuntament.
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LA MOSTRA, QUE RECORRE LA VIDA I OBRA DEL ‘PREMIO CERVANTES 2020’, ES PODRÀ VISITAR FINS AL 17 D’OCTUBRE

L’univers personal i creatiu de
Francisco Brines, en el Etnològic
O

liva acull, des del 15 de juliol,
l’exposició ‘Francisco Brines:
la certidumbre de la poesía’,
al Museu Etnològic. L’exposició, que
està organitzada pel Ministeri de Cultura i Esport i la Universitat d’Alcalá
de Henares, mostra l’univers personal
i creatiu de l’últim guardonat amb el
Premi Cervantes, i es pot visitar fins al
17 d’octubre, gratuïtament en horari
habitual del museu; hi haurà la possibilitat de fer visites guiades.
‘Francisco Brines: la certidumbre de
la poesía’ presenta una selecció dels
poemes de Brines amb les obres de
l’artista Carmen Calvo, ‘Premio Nacional de Artes Plásticas’, així com una
sèrie de fotografies en sa casa de l’Elca, realitzades per Jesús Císcar.
La mostra està comissariada per Àngels Gregori qui ha destacat l’esforç
realitzat per la regidoria de cultura
perquè l’exposició es poguera veure
a la ciutat, perquè “on cobra sentit
aquesta exposició és precisament a
Oliva”

ACTE INAUGURAL

L’acte inaugural va comptar amb la
col·laboració de la Fundación General
de la Universidad de Alcalá, l’Ajuntament d’Alcalá de Henares, el Instituto
Cervantes, la Generalitat Valenciana,
l’Ajuntament d’Oliva i la Fundació
Francisco Brines; van intervenir l’alcalde David González, la directora de
la Fundació Francisco Brines, Àngels
Gregori; i també, Pilar Torre, com a
representant del Ministeri de Cultura i
Esport i José Raúl Fernández del Castillo, delegat del rector per a Cultura i
Ciència de la Universitat d’Alcalà.
Van assistir diversos regidors i regidores, entre ells el responsable de
Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, Julio
Lorca, portaveus dels grups polítics,
amics i familiars, i membres de la
Fundació Francisco Brines

Imatges de l’exposició i l’acte inaugural, en el Museu Etnològic.

La 38 edició de la Universitat
d’Estiu de Gandia recorda a
l’últim Premio Cervantes
La 38 edició de la Universitat d’Estiu de Gandia ha oferit un homenatge a Francisco Brines, l’escriptor d’Oliva que va morir el mes de
maig passat, poc després que els Reis d’Espanya li feren lliurament
del Premio Cervantes.
La Universidad d’Estiu de Gandia ha tancat l’edició d’enguany amb
una xarrada sobre el poeta d’Oliva. L’acte, celebrat el passat 16 de
juliol, va comptar amb la participació dels periodistes i escriptors
Fernando Delgado, Àngels Gregori, Javier Lostalé i Josep Piera i va poder ser seguida presencialment en la Casa de la Marquesa de Gandia
i també en línia.
L’alcalde d’Oliva, David González, va asistir a la inauguració, que
va estar a càrrec de Mavi Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de
València; José Manuel Prieto Part, alcalde de Gandia; i Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon de la Generalitat Valenciana.

Assistents a la inauguració, a la Casa de la Marquesa de Gandia.
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ALUMNES DE L’IES GREGORI MAIANS PINTEN UN MURAL AMB DIFERENTS PERSONATGES AMB QUI SENTIR-SE IDENTIFICATS

Referents que prenen vida
L

a creativitat pot ser una eina fonamental en la formació dels joves,
que són capaços de donar forma a
vertaderes obres d’art si el repte que se’ls
presenta els resulta interessant. Això és
precisament el que ha passat a l’IES Gregori Maians, on un grup d’alumnes de 4º
de la ESO ha creat un mural en què representen a diferents personatges de tot tipus
amb qui sentir-se identificats. La idea va
sorgir en l’assignatura d’Educació Plàstica,
Visual i Audiovisual, on es va proposar la
idea amb l’objectiu de motivar l’alumnat
i fer de l’institut un lloc més agradable i
inspirador.

La posada en marxa del procés no va
ser senzilla. Cal tenir en compte que era
la primera vegada que els i les alumnes
afrontaven un repte creatiu d’aquest estil
i que molts d’ells no tenien cap formació prèvia en dibuix, però a poc a poc
el projecte va anar prenent forma fins a
acabar decorant un dels racons del pati,
junt al bust de Gregori Maians.
Els propis alumnes van ser els encarregats de triar els personatges seleccionats
per al mural i el resultat és un collage
amb exemples destacats per a tots els
gustos. Des de personatges de ficció,
fins a artistes de diferents disciplines,
passant per esportistes d’elit, escriptors,
o científics que, entre molts altres, do-

nen forma a una proposta creativa que
servirà d’inspiració als futurs i presents
alumnes del centre.
Entre ells, hi ha també referents locals,
com la poetessa Àngels Gregori o la cantautora Clara Andrés, que junt al poeta
Francisco Brines, ocupen un espai destacat del mural.
El David de Miquel Angelo i la Venus
de Botticcelli, completen una proposta
que, de moment, encara no està acabada, però que des del departament de
Dibuix ja han confirmat que conclouran
el curs vinent.
La professora que va posar en marxa
el projecte, Maria Faus, es va mostrar
molt satisfeta pel resultat, que ha sobrepassat fins i tot les expectatives inicials.
El repte era tècnicament complexe, i la
superfície sobre la qual s’havia de treballar no facilitava les coses. Així, l’objectiu era tenir acabada almenys la part
del mural dedicada a les dones, però
la implicació dels huit alumnes participants va permetre que els treballs anaren molt més enllà, fins a completar la
major part de l’obra.
Ara, el mural servirà no només per a
recordar alguns dels noms més il·lustres de tots els temps, sinó també per a
demostrar que, amb treball i il·lusió, es
pot aconseguir qualsevol meta.

Oliva recorda els 25 anys de la
declaració dels Drets Lingüístics
L’Ajuntament d’Oliva i la Càtedra de
Drets Lingüístics de la Universitat de
València van celebrar celebrar el passat
15 de juliol un acte per a commemorar
el 25 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics.
La cita va tindre lloc en l’Hort de la
bosca, on la professora Carme Junyent
i el professor Vicent Franch, van oferir
ponències en torn a la significació històrica de la declaració dels Drets Lingüístics i la seua importància, per commemorar el seu 25 aniversari.
L’acte va comptar amb la participació
de membres de la corporació municipal
i també amb diferents personalitats del
món de la llengua i de la cultura, que
té, a Oliva, una representació molt important. Val a dir que la rectora de la
Universitat de València, Mavi Mestre,
la codirectora de la Càtedra de Drets

Lingüístics, Vicenta Tasa, i també la
presidenta del PEN, Àngels Gregori, són
d’Oliva, un fet que va contribuir a portar
a la ciutat un acte com aquest. A més,
Tasa i Gregori formen part de l’AVL.
L’alcade d’Oliva, David González, va
assegurar que “aquest reconeixement
dels drets lingüístics, com a dret fonamental, adquireix major importància en
el cas de les llengües minoritzades, com
és el cas de la nostra, que a més a més
necessiten mesures de foment i discriminació positiva que n’asseguren el seu
ús en les mateixes condicions”.
Per la seua part, Vicenta Tasa va explicar que “aquest acte és una afirmació de la necessitat de seguir treballant
per garantir en la societat valenciana el
dret individual de totes les persones a
preservar i transmetre la seua llengua
familiar”.
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OLIVA CELEBRA LES ‘NO FESTES’ EN L’ANY DEL CENTENARI DELS MOROS I CRISTIANS

L’Associació Artístic Musical ofereix
un concert amb peces històriques
La Federació de Moros i
Cristians va recordar en
l’exposició “Un segle de
records” que la primera
peça que es coneix és
de 1916, el pasdoble
‘Varelito’ del compositor
d’Oliva Juan Gascó
MIQUEL FONT

L

a ciutat comtal ha organitzat diverses
activitats per recordar que enguany
caldria celebrar els Moros i Cristians
en un any que anava a ser molt especial per
coincidir amb el Centenari de les primeres
festes de Moros i Cristians, que tingueren
lloc l’any 2021 al voltant del Santíssim Crist
de Sant Roc, que té lloc el 3 de maig. La
Federació de Moros i Cristians va recordar
en l’exposició ‘Un segle de records’ que la
primera peça que es coneix és de 1.916, el
pasdoble ‘Varelito’ del compositor d’Oliva
Juan Gascó Camarena (1.890-1.928), que
en 1.920 també va publicar la marxa “Cantos
árabes”. Estes dues composicions històriques de la festa van obrir el Concert de Música Festera que l’Associació Artístic Musical
d’Oliva sota la direcció del mestre Omar Sala
va donar el diumenge 11 de juliol al Parc de
l’Estació davant unes tres-centes persones.
Els moments més intensos van arribar en la
segona part, amb l’estrena de tres composicions musicals. En principi les de Vicent Tobar Pastor ‘Sarraïns i Sarraïnes’ marxa mora
dedicada a l’esquadra del mateix nom de la
Filà Moriscos d’Oliva i ‘Són quatre dies’, la
marxa dedicada a Salvador Mañó Fenollar de
la Fila Marràqueix d’Oliva amb motiu del seu
60 aniversari i amb la col·laboració també
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda, que va dirigir el mateix autor, i va
comptar amb la presència de l’homenatjat.
A continuació Vicent Mengual va dirigir a
l’Associació Artístic-Musical d’Oliva per a
estrenar la interpretació de la marxa mora
Zahrat Jamila realitzada l’any passat 2020 en
encàrrec per la família de la Capitana Mora de la ciutat per al pròxim 2022 Susana
Ferrer, que va tindre l’honor d’escoltar per
primera vegada en el concert.
La banda olivera va tancar el concert
d’enguany amb el pasdoble Oliva 1990 del
compositor saguntí Miguel Villar González
(1913-1996) que actualment és l’himne
oficial de les festes i que va ser tancat amb
un fort aplaudiment i una gran emoció pel
públic assistent pel fet que habitualment és
el començament de les festes i enguany no
han pogut ser possibles a causa de la pandèmia.

El concert es va celebrar al Parc de l’Estació, davant unes tres-centes persones.

Un moment del concert.

CONCERT DE ‘LA FUMIGA’

Les “no festes” del Centenari van concloure diumenge 18 de juliol amb el Concert del
grup de pop-rock valencià ‘La Fumiga’ al
pàrquing del Poliesportiu Municipal.

Concert de ‘La Fumiga’ celebrat en el poliesportiu.

Partitura de la peça ‘Varelito’.

FESTES

OLIVA, juliol 2021

ELABORAT PER UN EQUIP DE SOCIÒLEGS

Presentat un
estudi sociològic
sobre la festa
D

ivendres 16 de juliol tenia lloc la presentació oficial dels
resultats de la primera part de l’estudi sociològic: l’enquesta
al col·lectiu fester. L’equip de sociòlegs a càrrec de l’estudi feia una
anàlisi dels resultats per a destacar aquelles parts més importants i
característiques. Aquesta presentació comptava amb l’actuació de la
Colla Sarabanda d’Oliva

Una escena de l’obra representada.

L’OBRA ‘VIDA I MIRACLES DE JAUME I I LES SEUES VALEROSES DAMES’

Espectacle per als xiquets
basat en la vida de Jaume I
MIQUEL FONT
El primer día de la triología festera, el dijous 15, va tindre lloc al Parc
de l’Estació el contacontes “Vida i
miracles de Jaume I i les seues valeroses dames”.Des de la Regidoria
de Festes, encapçalada per Yolanda

Navarro i la Federació de Moros i
Cristians d’Oliva , es va preparar un
espectacle per als més xicotets de
casa.
Aquest espectacle cultural, relacionat amb la festa, va encantar als
més menuts. L’obra titulada «Vida i
miracles de Jaume I i les seues va-

leroses dames», narrava la vida del
rei Jaume I El Conqueridor i les conquestes que van forjar els fonaments
de la nostra terra. Incloguent contes de factura pròpia, que narraren
les aventures de tres dones que van
acompanyar a tan magna figura. Un
relat de valents guerrers i guerreres.

Presentació de l’estudi.

vens botijes???
anunciant-te ací vendries més...
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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EL NOU DIRIGENT APOSTA PER UNA GESTIÓ CONTINUISTA

José Pla Barber, elegit nou
president de Caixa Ontinyent
L

’entitat bancaria Caixa Ontinyent ja
té un nou president al front de l’entitat. En la seua sessió del passat 7 de
juliol, el Consell d’Administració de Caixa
Ontinyent va elegir, a José Pla Barber,com
a nou President de l’entitat, en una decisió
que es va produir per unanimitat entre tots
els membres.

José Pla, nascut a Ontinyent en 1969,
és doctor en Ciències Econòmiques amb
premi extraordinari de doctorat i certificat europeu, catedràtic d’Organització
d’Empreses de la Universitat de València
i investigador associat del “John Dunning Center” de la University of Reading
(U.K), expert en direcció estratègica internacional i en competitivitat industrial.
A la seua formació i trajectòria acadèmica, Pla acumula gran experiència en
el món financer per la seua vinculació
a Caixa Ontinyent, de la qual és membre
del seu Consell d’Administració des de
l’any 2000, i en el si del qual ha format
part de les seues comissions de gestió,
d’inversions i de retribucions i nomenaments.
Pla també ha sigut membre dels Consells d’Administració de les societats
participades per l’entitat. I tot això precisament en un període en què el sector
financer espanyol ha experimentat la
major crisi de la seua història i la seua
conseqüent transformació, amb la pràctica desaparició de les caixes d’estalvis,
la bancarització del sector, la concentració d’entitats i els nous desafiaments
d’una economia que tendeix a la digitalització
BANCA ÉTICA, TERRITORIAL I
SOCIAL

José Pla és un ferm defensor de la
banca social i en concret del que és una
caixa d’estalvis com la d’Ontinyent. Pla

El compromís
social i l’aposta
per la sostenibilitat
seran alguns dels
principals objectius
del president
dinamitza col·lectius, divulga aspectes
autòctons, genera activitats i ofereix
formació financera. Estem també molt
orgullosos d’haver recuperat el Mont
de Pietat com una via alternativa i complementària per a la concessió de microcrèdits”, va afirmar el nou president.
SOCIETAT DIGITAL

José Pla Barber, després de ser triat president de Caixa Ontinyent.

“No té propietaris,
la seua propietat
correspon a la
societat en general
que ens demana
que continuem”
destacava que l’aportació a estes comarques al llarg de la història, ha permés el
desenvolupament d’una economia forta,
amb capacitat d’adaptació, i una qualitat
de vida als nostres pobles. El nou President de Caixa Ontinyent reafirmava l’im-

Aposta per les
comarques centrals
L’ Assemblea General ordinària i extraordinària
de Caixa Ontinyent va servir per a culminar el
procés de renovació parcial dels consellers que,
conforme a la normativa, ha de produir-se-se cada tres anys.
Entre les línies d’actuació per a 2021 aprovades per l’Assemblea General, es pretén impulsar
l’activitat econòmica de les comarques centrals
valencianes possibilitant un finançament adequat
que permeta a les empreses i famílies afrontar la
situació actual i quedar en la millor posició possible per a una pròxima recuperació econòmica.
De fet, en 2020 Caixa Ontinyent ja va incrementar més del 21% la concessió de préstecs i
crèdits, en contrast amb l’alentiment de l’economia per la pandèmia que ha provocat una
reducció del comerç i, conseqüentment, del finançament d’aquestes operacions, prou notable
en el comerç interior i, en menor mesura, en el
comerç exterior. Durant l’any, Caixa Ontinyent
va finançar operacions per 269 milions d’euros.

portant i necessari paper que esta Caixa
haurà de jugar en el futur com a entitat
independent: “No té propietaris, la seua
propietat correspon a la societat en general; és eixa societat la que ens demanda que continuem garantint la disponibilitat dels estalvis, facilitant finançament
accessible, i revertint els beneficis en
obres socials. I eixe compromís només
ho ha assumit i mantingut, durant més
de 135 anys, Caixa Ontinyent.”. I és que
“altres entitats financeres poden actuar
en esta zona en funció de les circumstàncies perquè no tenen arrelament ni
interdependència, però Caixa Ontinyent
és d’ací i sempre estarà en qualsevol
circumstància perquè per a això es va

crear i perquè el seu futur va lligat al del
nostre territori”.
Per a José Pla, les diferències entre
una caixa d’estalvis i un altre tipus d’entitat són molt notòries i propicien eixa
complicitat de Caixa Ontinyent amb la
seua gent: “els òrgans de govern estan compostos per una representació
plural de la societat que es va renovant
cada tres anys, i això manté i actualitza
eixa aproximació entre el que la gent
necessita i el que la Caixa ofereix”. A
més, “els beneficis que altres entitats
destinen als seus propietaris, Caixa Ontinyent els destina a la societat, a través
de la seua obra social, amb un degoteig
constant que facilita infraestructures,

La crisi del Covid-19 ha modificat
substancialment el panorama social
i econòmic que es preveia per als
pròxims anys, amb una bona càrrega
d’incerteses i una repercussió molt
directa sobre una activitat monetària i
financera molt marcada per les noves
tecnologies. La banca tradicional ha
agilitzat precisament el seu procés de
transformació digital i avança també a
marxes forçades cara a un nou model
de negoci més ampli i obert.
La llarga vinculació de José Pla a
l’Entitat, el seu profund coneixement
d’esta, del sector financer i de la nova
realitat social i econòmica que es va
obrint camí, auguren una gestió que,
en la mateixa línia de servei a la societat
que constitueix l’objecte fundacional
de l’Entitat, vaja adaptant-se als nous
temps “que ja ens indiquen una menor
utilització del diner efectiu, més ús del
comerç, dels diners electrònics i dels
serveis digitals, menys oficines convencionals, més teleoperacions i teletreball, canvis en el perfil professional
del personal, reorientació del model de
negoci, major concentració del sector
bancari i irrupció de nous agents financers”.
I amb això, també cal aprofundir en
el compromís social de les entitats financeres, especialment quant a la seua
implicació en la sostenibilitat. “Apostarem per una gestió que tinga en compte
l’impacte de la nostra actuació en les
persones, en la societat i en el medi ambient. És la nostra política de responsabilitat social de sempre. I ara anem
potenciar a més la nostra implicació en
la sostenibilitat i en la lluita contra el
canvi climàtic”.
Així que eixos seran els primers reptes del nou Consell d’Administració
presidit per José Pla: l’adaptació del
Pla Estratègic de l’entitat a les noves circumstàncies de l’entorn, entre els quals
es troben l’acceleració digital i la sostenibilitat, i el paper que Caixa Ontinyent
ha de jugar en la nova societat com a
entitat territorial, pròxima i socialment
compromesa.
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LA FALTA DE VENT EN LES JORNADES CENTRALS NO VA IMPEDIR QUE ES DISPUTAREN LES PROVES

Els millors ‘riders’ del moment es
van citar a la platja de Pau Pi

O

liva es va convertir, el primer cap
de setmana de juliol, en la capital
nacional del kite surf. La platja de
Pau Pi va acollir la quarta edició de l’Spain
Kiteboarding League i el primer Campionat
Nacional de Wingfoil, un nou circuit que va
portar a Oliva una mostra d’aquesta nova
modalitat.

Encara que la falta de vent en les jornades centrals va fer perillar la competició,
l’excel·lent força del garbí en la resta de
jornades va compensar, en la majoria de
les disciplines programades, l’aturada
del divendres i dissabte.
L’esdeveniment ha comptat amb la
col·laboració dels departaments de Turisme i Esports de l’Ajuntament d’Oliva, i
també amb el patrocini d’Oliva Nova Resort, el Club Nàutic d’Oliva i les primeres
marques de proveïdors del panorama
internacional.
La intenció era la de continuar treballant per a posicionar la platja d’Oliva
en l’àmbit internacional de la pràctica
dels esports de vent, un fet que es buscava aconseguir amb la presència de
competidors com ara Liam Whaley, Jeremy Burlando o el tricampió del món,
Carlos Mario que voler donar suport
expressament a la prova d’Oliva.
La disciplina del surf race va fer pujar al primer lloc al de Tenerife Gunnar
Biniasch, mentre que Fabian Muhmenthaler va ser segon i Jorge Espinosa, tercer. En la classificació del Campionat
Autonòmic destaca, en primer lloc, la
primera posició de José Miguel Forte
del Club Nàutic del Perelló, la segona
per a Miguel Angel Llodra i la tercera
posició de Sebastian Ducos Sendra del
Club Nàutic de Dénia.
En la categoria femenina, Rita Arnaus
va pujar a la part alta del podi, Claudia
León en segon lloc i el tercer lloc per a
la canària Alexandra Torres.
Els júniors van poder barallar els resultats en la categoria de freestyle: el
de Tarifa, Valentín Hoenderop al capdavant, seguit del valencià Javier Martí,
Unai Florit i Rafael Montero d’Estepona.
L’Spain Kiteboarding League està
construint les bases d’aquest esport
nacional que, hui dia, ja té assegurat el
seu futur amb els 12 millors júniors que
competeixen a nivell mundial com és el
cas de l’oliver Kiko Roig.

Una reunió busca consensuar les
normes per a la pràctica del ‘kite’
Conèixer de primera mà les necessitats, els consells i la problemàtica que
implica la pràctica del kitesurf. Eixe
era l’objectiu principal d’una trobada
convocada per la regidoria de Turisme
i Platges i que es va celebrar el passat 3
de juliol. En la cita hi van participar dos
consolidats esportistes i emprenedors
del Kitesurf com són Jean Claude Blazquez i Raúl Arellano, que van explicar
la normativa aplicable al canal habilitat
en la platja d’Oliva.
A la convocatòria també van assistir
representants de la Guàrdia Civil per a
oferir la seua visió de com fer compatible la pràctica esportiva, amb el dret

de les persones a disfrutar d’un espai
públic com la platja.
Els usuris habituals i experts de l’esport que van assisir a la trobada també
van voler proposar diferents mesures
de seguretat amb l’objectiu que totes i
tots els aficionats al kite, siga quin siga
el seu nivell de navegació i pràctica,
puguen gaudir de l’esport de forma
segura.
El regidor de Turisme, Kino Calafat
va destacar “la gran acollida d’aquesta iniciativa de consens entre totes les
parts implicades, per fer del nostre litoral un espai de referència en matèria
de turisme i esportiu nàutic”.
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El València
recorda els seus
ex jugadors
El València CF ha realitzat a Oliva la seua primera concentració
de pretemporada, una cita que no
només ha servit per a vore als jugadors preparant-se a l’arena, o disputant un partit amistós contra el
Vila-Real, sinó també per a posar
de manifest la gran unió que existeix entre la ciutat d’Oliva i l’equip
blanc-i-negre. Així, entre les moltes
activitats que s’hi van celebrar hi
va haver un homenatge als ex jugadors Manolo Mestre i Cota, els
familiars dels quals van rebre una
camisola de l’equip en record dels
jugadors. Un altre dels noms que
es van recordar és el de Luis Casanova que va president del Club.

El I Trail Solidari triomfa
entre els aficionats

E

l ‘trail running’, o la pràctica de
córrer per la muntanya superant
grans desnivells, s’ha convertit en
una de les pràctiques esportives més de
moda actualment. De fet, en les muntanyes
del terme municipal d’Oliva és habitual
vore a esportistes que hi pugen o baixen
sense cap dificultat aparent.

La gran afició que hi ha a la ciutat per
aquest esport es va posar de manifest en
la celebració del primer Trail Solidari
Ciutat d’Oliva, una prova organitzada
per Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament i el Club d’Atletisme l’Espenta i
que va resultar ser tot un èxit.
La cita va tindre lloc el passat 11 de
juliol i va reunir a més de 160 corredors d’Oliva i de les ciutats properes,
tot i que també n’hi van arribar de diferents ciutats de la Comunitat. A més,
entre els participants també n’hi havia
d’arribats de punts de tot l’Estat, com
El Ferrol (Galícia), Daimiel (Ciudad
Real), Madrid, Guadalajara o Santiago
de Compostela que no van voler perdre
l’oportunitat de córrer per alguns dels
paratges més singulars del terme municipal.
La ruta començava al carrer del
Compte d’Oliva, abans de seguir pel
passeig dels Rejolars i seguir en direcció al camí de Covatelles. A l’altura del
diposit d’aigua municipal, els corredors
giraven a l’esquerra per a afrontar una
forta pujada que els conduïa a l’urbanització Bellavista, des d’on continuaven
pujant seguint els carrers. L’útlim tram
de pujada els conduia directament al
cim de Covatelles, un dels miradors més
impressionants del terme municipal.
Des d’aquest punt, la baixada passava per la Font de Maria Rosa, abans
de buscar l’urbanització Panorama II
i, seguint el tallafocs, tornar al camí de
Covatelles i tancar el circuit.
En total, prop de 12 kilòmetres de distància i quatre-cents metres de desnivell
en què Rubén Ripoll i Nieves Ibáñez van
ser els primers classificats, però que de
segur van fer disfrutar a tots els esportistes que hi van participar.
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Ajudes per als
esportistes d’elit
i d’alt rendiment
no professionals
L’Ajuntament d’Oliva ha convocat unes
ajudes destinades a esportistes d’Elit i
d’alt rendiment que no siguen professionals i que residisquen a la localitat.
Les sol·licituds es podran presentar fins
el 19 d’agost i les ajudes serviran per a
assumir despeses en entrenadors, adquisició de material o participació en
competicions, entre altres conceptes.
Aquestes ajdues busquen contribuir a
millorar el rendiment dels esportistes
de la localitat i a fomentar la pràctica
esportiva, en un any en què la pràctica
esportiva s’ha vist afectada en mollts casos per la crisi sanitària. Les sol·licituds
es poden presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, mentre que el Servei

Hèctor Cabrera
estarà als Jocs
Olímpics de Tokio
L’esportista paralímpic d’Oliva
Hèctor Cabrera estarà finalment
als Jocs de Tòquio, que se celebren
aquest 2021. L’atleta ha aconseguit
la mínima per a poder participar
després de superar una greu lesió.
La participació en la cita olímpica
en llançament de javelina era un
dels principals objectius de l’any,
que l’esportista ha aconseguit.

19

20

OLIVA, juliol 2021

PUBLICITAT

