Oliva

el nostre
GENER 2022

Inaugurat el memorial a les
víctimes del franquisme

Participació rècord en el
Gran Fons Alberto Contador

Al voltant de 300 persones van assistir a la inauguració del
memorial instalat al Cementeri d’Oliva. Pàgina 10

L’organització preveu incrementar en mil el nombre de participants respecte a l’edició de l’any passat. Pàgina 19

Salvador Llopis:
“Complir amb
la legalitat és
el mínim dels
mínims” Pàgines 8 i 9
Es projecta la
remodelació de
la plaça de la
Av. València

Pàgina 6

25 anys de
l’Associació
Cultural
Centelles

El castell de Santa Anna serà restaurat
L’Ajuntament d’Oliva ha aprovat encarregar a
un equip tècnic la redacció del Pla Director de
Recuperació del castell de Santa Anna. La proposta,
que va comptar amb el suport unànime de totes

les forces polítiques de la corporació municipal,
suposa una inversió de 14.500 euros. El castell
està protegit i declarat Bé d’Interés Cultural. Va ser
construït al voltant de l’any 1545.
Pàgina 3

Pàgines 12 i 13

Duna Market, un
projecte turístic
que atraurà
60.000 persones
Pàgina 15
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Suport al cultiu d’arròs
ecològic i al territori agrícola

SERVEIS
D’INFORMACIÓ

S’ha posat en marxa un pla estratègic d’agricultura, en
el qual un dels punts claus és potenciar i dinamitzar els
diferents sectors agrícoles amb diverses línies i accions.
En aquest apartat s’ha volgut apostar pel sector arrosser,
un sector productiu en potencia i amb garanties de futur.
El regidor d’Agricultura d’Olibva, Miquel Doménech, junt
amb Vicent Faro, president del CAECV, Hector Carrió,
actual redactor del pla estratègic i Vicent Dominguis,
gerent de Pego Natura, han visitat la finca Rincón del
Rosario, en la marjal Pego-Oliva, on Francisco Ruiz de
la Torre, gerent de la finca, els ha traslladat tot l’esforç i
treball que fan i els ha ensenyat les instal·lacions.
La finca Rincón del Rosario té més de 2.000 fanecades,
on fonamentalment han substituït el cultiu de cítrics per
arròs per continuar amb l’harmonia entre cultius i aus.
Actualment, s’està cultivant diverses varietats d’arròs
ecològic, apostant així per la sostenibilitat, la cura amb
el medi ambient i potenciant la biodiversitat del paratge
natural.
El pla està impulsat des de del Departament d’Agricultura
de l’Ajuntament d’Oliva.

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 912432343

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

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

Un moment de la visita a la finca rincón del Rosario.

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Autobuses Jiménez
Telèfon 902 202 787
Horarios paso dirección
Gandía: 7:45, 10:25,
123:20, 15:30, 17:40 y
18:40.
Horarios paso dirección
Pego: 8:20, 10:25, 13:20,
16:05, 17:40 y 18:40

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

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

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

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

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

oberta dia 28
oberta dia 29
oberta dia 30
oberta dia 31
oberta dia 1
oberta dia 2
oberta dia 3
oberta dia 4
oberta dia 5
oberta dia 6
oberta dia 7
oberta dia 8
oberta dia 9
oberta dia 10
oberta dia 11

Institut (I.E.S.) Gregori Maians......96 282 99 90
ALTRES SERVEIS
Correos........................................96 285 15 75
Conservatorio...............................96 285 36 59
Jutjats Oliva..................................96 296 36 29
Registre Civil................................96 285 87 98
Llar de Pensionistes.....................96 283 92 99
Registre de la Propiedad..............96 283 82 04
Taxis (parada Oliva)......................96 285 14 06
Taxis (parada Gandia)..................96 287 21 20
Escuela de Música Sta Cecilia.....96 285 39 25
Asociación Artístico-Musical........96 285 61 19

PER A REMETRE INFORMACIÓ A
ESTA PUBLICACIÓ

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

PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

673 575 832

No ho penses més i fes-te soci!!!

JAVIER LLOPIS
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L’ESTAT ACTUAL DEL CASTELL ÉS DE RUÏNA I ES CONSERVEN MOLT POQUES ESTRUCTURES

Aplega l’hora de restaurar el
Castell de Santa Anna d’Oliva

L

’Ajuntament d’Oliva va aprovar en
sessió plenària, amb la unanimitat
de totes les forces polítiques municipals, que s’encarregara a un equip
tècnic la redacció del Pla Director de
Recuperació del Castell de Santa Anna,
que corona la muntanya de Santa Anneta sobre la qual s’assentisca la nostra
ciutat. La proposta suposa una inversió
de 14.500 euros més IVA.
L’empresa El fabricant de espheras, la
mateixa que ha realitzat el Pla Director
de Recuperació del Palau dels Centelles d’Oliva, serà l’encarregada de dur
a terme la memòria prèvia, el document
d’anàlisi, el document descriptiu i el document de gestió del futur Pla Director
per a la recuperació d’un dels monuments més estimats i emblemàtics de la
ciutat, segons va confirmar a El Nostre
el regidor delegat de cultura i patrimoni
Julio Llorca.
Pel que fa a la construcció del castell,
es tracta d’una construcció de planta
rectangular de 43,50x 34,70 metres de
costat amb dos gran torres de planta
circular en dos dels vèrtexs de la planta,
situades en punts oposats (al noroest i
al sudest). L’estat actual del castell és
de ruïna, es conserven molt poques estructures i la constant exposició a la intempèrie fa que siga imprescindible una
actuació de consolidació d’algunes estructures així com unes actuacions estratègiques d’accessibilitat al conjunt. El
Castell conserva actualment llenços de
l’ermita, que deuran ser estudiats i posats en valor a la vegada que els de les
muralles, torres i estructures pròpies de
la construcció del segle XVI.

El castell en primer terme i al fons Sant Roc.

EQUIP PROFESSIONAL

Un equip de professionals integrat pels arquitectes Fernando Navarro, Víctor
Muñoz, Francisco Piñó, Jorge J. Roy i
Sergio Estruch i les arquitectes Anna
Morro, Sara Juanes, Maria Pitarch, Yasmina Juan i Elisa García seran els que
desenvoluparan aquest important treball per a la ciutat d’Oliva.

Vista del castell de Santa Anna.

Va ser construït
al voltant de
l’any 1545
El Castell de Santa Anna està protegit com a
Bé d’Interés Cultural per declaració genèrica
(segons la Llei 16/1985 sobre el Patrimoni
Històric Espanyol i el Decret de 22 d’abril de
1949) en la categoria de Monuments.
Concretament el castell està inclòs en el
registre del Ministeri de Cultura des de 2002
i té el codi d’anotació ministerial R-I-510010909 i el codi 46.25.181-001 en l’Inventari
General del Patrimoni Cultural Valencià.
El castell de Santa Anna va ser construït
sobre les restes de l’antiga ermita de Santa
Anna, datada d’abans de la segona meitat del
segle XVI. Segons la documentació històrica

conservada, el castell va ser construït al voltant
de l’any 1545 per part del tercer Conde d’Oliva
Francesc Gilabert de Centelles.
El moment de la construcció del castell va ser
un moment d’esplendor de la família Centelles,
ja que va ser el mateix segle en el que es van
construir les muralles de la població, es va
fer una important remodelació i ampliació
del Palau Comtal i es van construir i ampliar
altres construccions vinculades a les terres
de la família, com el recinte emmurallat del
Rafalí en la Font d’En Carròs o les muralles de
Mascarell.
Francesc Gilabert va manar construir el castell
per a fortificar i defensar les seues terres
enfront dels atacs i invasions dels pirates
barbarescos que eren habituals per aquelles
dates en les nostres terres. Segons l’historiador
Abel Soler en el llibre “L’esplendor d’Oliva”
hi ha indicis que la fortalesa es va acabar en
1545, però no del tot, segurament perquè

Imatge aèria de la fortalesa.

el comte estava molt endeutat i no va poder
concloure-la com estava prevista.
Un informe emés per Vespasiano Gonzaga
virrei de Valencia en 1585 ens parla de
l’armament que hi havia en Santa Ana en
aqueixa data. El castell disposava de set peces:
mitjana culebrina, dues sacres, dos mitjans
sacres i dos morters. Com a munició tenia 500
peces de ferro i 30 pedres per a morters.
Després de la guerra de successió en 1705
i la Batalla d’Almansa en 1707 va tindre lloc
l’ocupació de les tropes de Felip V i el general
francés D’Asfeld, el mateix que havia incendiar
la ciutat de Xàtiva va ordenar la inutilització
dels arcabussos del Castell de Santa Anna
d’Oliva, que es demoliren les muralles de la
ciutat, així com els murs de la pròpia fortalesa,
que van ser abatuts en 1708. Els canons del
segle XVI van ser espoliats i se’ls van emportar
a Dénia al novembre d’aqueix mateix any
El castell va estar en funcionament fins a finals

L’ermita de Santa Anna a principis del
segle XX.

del segle XVII, al menys, com un element més
de la defensa de la costa. Durant el segle XVIII,
en concret en l’any 1747, es va construir dins
del perímetre fortificat una nova ermita de
Santa Anna, de la qual avui en dia encara es
conserven restes.
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EN 2022 SERÀ L’ANY DEL CENTENARI DE LA DECLARACIÓ CANÒNICA DE LA PATRONA DE LA CIUTAT

De l’any del Palau, a l’any de
la Mare de Déu del Rebollet

L

a ciutat d’Oliva ha passat del Any
del Palau (2020-21) en el qual
va commemorar el Centenari de
la Declaració del Palau d’Oliva com a
Monument Històric Artístic Nacional, a
l’any 2022 del Centenari de la declaració canònica de la Patrona de la ciutat,
la Mare de Déu del Rebollet.
Va ser concretament el 8 de març de
1.922 quan es va signar a Roma el Decret de la Sagrada Congregació de Ritus, declarant a la Santíssima Verge del
Rebollet Patrona principal d’Oliva. El
text del decret es conserva en el Arxiu
Parroquial de Santa María la Major és
molt llarg.
En resum, segons l’anterior arxiver de
la parròquia de Santa María José Castell
assenyala que “el clergat, Ajuntament
i ciutat veneren a la Santíssima Verge,
sota el títol del Rebollet, ja des d’antic
per tots els avantpassats. El Papa, assessorat per l’Arquebisbe de València i
pel Prefecte de la Sagrada Congregació
de Ritus, la declara Patrona principal
d’Oliva amb tots els honors i privilegis”.
El decret està signat a Roma el dia 8 de
març de 1.922 per Antonio, Cardenal
Vico, Prefecte de la Sagrada Congregació de Ritus i per Alejandro Verde,
secretari i s’inclou un segell que diu
“Sagrada Congregació de Ritus” per a la
seva autenticació.
La ciutat d’Oliva va celebrar amb actes
molt especials aquest important esdeveniment en les festes patronals de la
ciutat del 8 de setembre de 1.922, dia
de la Mare de Déu del Rebollet. Es va
fer missa mig pontifical presidida per
l’arquebisbe de València Enrique Roig
i oficiada pel canonge de la Catedral de
València Nicolás David, amb la predicació del sacerdot olivense Juan Bautista
Escrivà Llorca, arxipreste de la parròquia de Santa María d’Alcoi. A la tarda
es va celebrar la solemne processó molt
concorreguda i presidida per l’Arquebisbe de València.
Un any després, en 1923, el capellà
plebán de Santa María la Major Salvador Campos Pons va escriure la lletra de
l’himne a la Patrona d’Oliva, el “Oliva
te mare”, per a la qual va compondre
la música el també sacerdot olivense
músic i compositor Alvaro Marzal García, que exercia llavors d’organista de la
parròquia dels Sants Joans de la ciutat
de València.

Làmina commemorativa de l’Any del Palau d’Oliva.

La parròquia va posar unes estovalles en l’altar major del temple.

Imatge de la
Mare de Déu
del Rebollet.

Actes per al
Centenari de la
patrona
Tant la comissió de festes del Rebollet 2022 com la
parròquia de Santa María la Major, que presideix el
capellà plebán Fernando Cremades, organitzaran diversos
actes amb motiu del centenari de la declaració. La pròpia
comissió festera, que presideixen Miquel Morera Llorca i
Inmaculada Ortells Ramón, han posat a la venda aquests
dies un calendari amb commemoratiu per al nou any.
De fet els festers van participar en el tradicional mercat
ambulant nadalenc d’ACCO amb un estand per a recaptar
fons per a les celebracions festives amb la venda de
diversos productes, entre ells el propi calendari.
La parròquia va posar també unes estovalles
commemoratives en l’altar major del temple durant aquests
dies de Nadal, Any Nou i Reis Mags en el qual podia
llegir-se la llegenda “Junta de Festers del Rebollet 2022.
I Centenari Patrona d’Oliva” acompanyada per diversos
elements nadalencs.

Els festers van participar en el tradicional mercat ambulant nadalenc d’ACCO.
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Els protagonistes de la gala, a la foto final de l’acte.

Guardó Ferrer Pastor 2021.

Premi Carmesina concedit a Irene Zurrón.

L’ACTE VA ACOLLIR A UNES CENT CINQUANTA PERSONES

Oliva va acollir la Gala de
la Mancomunitat de la Safor
Van assistir el
director territorial de
presidència, Francesc
Molina, i Rosanna
Seguí, directora
general de comerç i
consum

L

a Mancomunitat de Municipis de
la Safor i l’Ajuntament d’Oliva van
organitzar el propassat dissabte
18 de desembre la Gala de lliurament
del XVI Guardó Ferrer i Pastor i del XXX
Premi de Narrativa Infantil Carmesina al
Centre Polivalent de la nostra localitat.
La presidenta de la delegació comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana a la
comarca de la Safor, Cristina Fornet,

va llançar una crida als ajuntaments de
la Safor per a rebre “ajuda, sensibilitat
musical i empatia cap a les societats
musicals de la Safor-Valldigna . No són
moments fàcils i som ací per a fer millor la nostra societat i donar-li equilibri
a la comarca”a l’hora de rebre el XVI
guardó Ferrer i Pastor de mans del vicepresident Voro Femenía . L’acte va
acollir a unes cent cinquanta persones
i va comptar amb la presència del director territorial de presidència Francesc
Molina i de Rosanna Seguí, directora
general de comerç, artesania i consum.
Fornet va donar les gràcies “per fernos sentir vitals” i va assenyalar que la
labor que es reconeixia era tant per als
actuals com els antecessors en les formacions musicals de la comarca “i que
recollim ara com a fruits”. Va afegir que
“Creem en la cultura i la música, que
repercuteix positivament en la societat,
perquè sense música no hi ha vida i

és per això que el Premi Ferrer Pastor
que hui rebem es converteix en un reconeixement en temps difícils, perquè
sense la música reinventada en aquesta
situació, els temps viscuts hagueren sigut molt més complicats”.
Per la seua part Irene Zurrón va agrair
a la Mancomunitat de Municipis de la
Safor i tots els que han participat en la
convocatòria del premi Carmesina “perquè creuen que és important apostar
per la literatura infantil en valencià” i
al jurat “per valorar el meu treball amb
molt bons ulls”. Quan va conéixer que
havia guanyat el premi se li va comunicar que era la primera ocasió que guanyava una persona de les Illes Balears “i
em va fer molta il·lusió. Aquesta és la
primera obra de ficció que jo publique i
pense que són importants aquests reconeixements, acompanyats per una dotació econòmica, per a animar que continuem escrivint”. Va recollir el premi de

mans del vicepresident Juan Espinosa.
“Sense discursos, ni moralismes, perquè a cap xiquet li agrada que li’ls facen, quan vaig escriure “La tribu enmig
de la muntanya” tenía al cap poder dur
a terme una obra que els fera riure, distraure, però també que els descobriren
els mons possibles, que els emocionaria i que els ajudara a créixer. Espere
haver-ho aconseguit” va afegir la jove
escriptora.
BENVINGUDA

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va donar la benvinguda a l’acte i
va donar l’enhorabona a la presidenta
de la Mancomunitat i els polítics que
treballen “per fomentar la cultura a la
nostra comarca i el nostre País, a socialitzar-la i difondre-la. Encara en temps
difícils”. També va felicitar els guardonats, les bandes de música de la Safor ,
a Irene Zurrón i al Conservatori Profes-

sional Josep Climent que va participar
mitjançant una actuació musical.
Finalment la Presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor Assumpta Domínguez va recomanar adquirir “La tribu enmig de la muntaya”
per ser un regal perfecte per als joves
aquestes festes. I va recordar que el
Consell va declarar bé d’interés cultural les bandes “i és un autèntic honor
atorgar la nostra màxima distinció per
unanimitat a les bandes de música de la
comarca, en moments complicats per
a ells i tot l’entramat econòmic i social
que gira en el seu entorn. I el vostre treball durant el confinament, amb concerts en línia i als balcons omplint-nos
l’ànima d’esperança i alegria”. Per a
concloure l’empresa Consolat de Mar
va regalar un clarinet a cadascuna de
les agrupacions musicals de la Safor de
mans del seu gerent Carles Xavier Subiela.
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Projecte de remodelació de la Plaça Avinguda de València.

Estat actual de la Plaça Avinguda de València.

Les escales dificulten actualment l’acces a persones de mobilidad reduida.

S’ELIMINARÀN POSSIBLES BARRERES I AL TEMPS S’ OBRIRÀN ESPAIS PER A LA GENT

Es projecta la remodelació de la
Plaça de l’Avinguda de València
D

es de l’àrea de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Oliva que dirigeix la Vicealcaldessa i Regidora d’aquesta àrea, Ana Morell, conjuntament amb Planejament Urbanístic,
encapçalada per Miguel Monzonís, va a realitzar-se
l’adequació del Parc i de la plaça de l’Avinguda
de València. S’eliminaràn possibles barreres i al
temps s’ obriràn espais a la gent per què puga disfrutar de cada racó de la seva ciutat, de la nostra
millor versió d’Oliva.

D’aquesta forma es millora l’entorn urbà del Parc
amb un projecte d’execució d’obres per tal de remodelar la plaça urbana de l’Avinguda de València,
que presenta un estat actual molt deteriorat.
Aquest projecte suposarà la realització de cinc
actuacions necessàries completament. La primera és la de la renovació de les infraestructures de
la zona. La segona l’ampliació de les dimensions
dels espais, la tercera el tractament superficial. En
quart lloc hi haurà mobiliari urbà d’última gene-

ració i cent per cent sostenible en la nova plaça. I
en cinqué lloc la necessària eliminació del fossat
que suposa una autèntica barrera per a molta gent.
L’antiga plaça de l’Avinguda de València amb escales per pujar i per baixar va deteriorar-se molt
rapidament. Es va intentar millorar al seu día amb
una actuació de parc infantil, però així i tot no es
va quedar en condicions.
Aquest projecte contempla una inversió global
de 559.236,53 euros y forma part de les inversions

previstes en el remanent municipal anunciat pel
govern de la ciutat. El temps previst d’execució de
les obres serà només de quatre mesos per intentar
reduïr al màxim les molèsties als veïns de la zona.
Es contempla una actuació important, ja que
la superficie que va a remodelar-se és de 1.974
metres quadrats i a més de bancs si que hi haurà
zona infantil adaptada a la normativa actual a més
d’espai per a plantes i arbolat en la zona, així com
diverses pèrgoles per fer ombra.
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ÉS VISITA OBLIGADA PER A AQUELLS QUE DESITGEN CONÉIXER LA SINGULARITAT I VALOR ARTÍSTIC D’AQUEST TEMPLE

La parròquia de
Sant Roc rep més
de 8.000 visites
culturals
en tres anys
L
a Parròquia de Sant Roc d’Oliva ha fet
balanç de les visites culturals i turístiques en l’any 2021. Concretament
8.183 persones han visitat el monument
més emblemàtic del raval de la ciutat dels
Centelles des que es va signar el conveni fa
tres anys, el que suposa més de 2.700 turistes a l’any.
En aquest sentit, durant aquest mes de
desembre la parròquia ha rebut la visita de
295 persones, mentre que durant tot l’any
2021, 2.562 persones han realitzat una visita cultural al temple.
El rector de Sant Roc, D. Javier Catalá Bertomeu, ha mostrat la seua satisfacció i agraïment a l’Ajuntament per “posar en valor el
patrimoni religiós i cultural de la ciutat. De
fet, el rector ha indicat que “després de la
platja d’Oliva, el temple parroquial de Sant
Roc és el més més visitat de la localitat”.
La Parròquia olivense porta un cens de visitants, de fet, enguany ha rebut visites del
Canadà, els Estats Units, Alemanya, Anglaterra, França, encara que la majoria de visi-

tants són d’origen nacional.
Durant la visita, els turistes poden visitar
el temple i la capella del Santíssim Crist de
Sant Roc, més coneguda popularment com
la Capella Sixtina de la Safor.
SUBTERRANI DE 33 METRES QUADRATS

Per a enguany la Parròquia espera poder
obrir el subterrani amb 33 metres quadrats,
o mostrar els grafitis realitzats pels carabiners durant la seua estada en la Guerra
Civil de 1936, ja que el temple va ser base
militar, durant aquest període.
Per la seua part, el responsable del Departament de Turisme, Kino Calafat, ha subratllat la importància del turisme cultural i
religiós d’Oliva i ha recalcat “la transcendència d’invertir en patrimoni per a millorar l’oferta turística i preparar projectes,
que repercutisquen finalment en el desenvolupament i futur d’Oliva”.
La visita a la parròquia de Sant Roc pot
realitzar-se de dilluns a dissabte de 11h a
13.30h i de 16h a 18h.

El conveni de promoció ha afavorit l’obertura del temple al turisme.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’EXEMPLARS SERÀ EL 4 DE FEBRER

DEL 10 DE GENER AL 18 DE MARÇ

Convocat el XXVI concurs de
Cartells de la Setmana Santa

Campanya de Creu
Roja per a captar socis

La Junta Central de Germandats de
Setmana Santa d’Oliva i la regidoria
de Festes han convocat la XXVI edició del Concurs de Cartells de Setmana Santa. Hi podran participar totes
aquelles persones que ho desitgen,
tant en grup com individualment, amb
treballs de creació pròpia, originals i
inèdits, que no hagen estat presentats
en altres concursos i que no suposen,
en tot o en part, còpia o plagi d’obres
publicades propietat d’altres artistes.  
El termini d’admissió d’obres finalitza el pròxim 7 de febrer, a les 14 h.
I es deuran presentar al Departament
de Serveis Culturals de l’Ajuntament
d’Oliva al carrer Major, 10 d’Oliva.
L’horari serà en dies laborals de 9 h
a 13 h.

Creu Roja organitza per a la seua xarxa territorial la campanya
‘En Zona Socis’, amb l’objetiu de motivar i incentivar la captació i
fidelització de socis i donants. Esta campanya va començar el 10 de
gener i finalitzarà el 18 de març.
“Amb 36 euros es pot ser part del major somni del món, de la
major aventura: ajudar a qui més ho necessita”, diu l’entitat. A més
es rep un certificat de donacions per a desgravar en la renda. Ser
soci permet que “Creu Roja en Oliva puga continuar amb el seus
projectes a nivel local”. En l’any 2021 van atendre a 295 persones
majors amb un total de 2.846 intervencions. L’entitat actua front
a la soletat no dessitjada i l’aïllament involuntari promocionant
l’envelliment actiu i la realització d’activitats per a la promoció
d’hàbits saludables i activitats bàsiques.
Durant l’any passat va atendre a 1.630 persones amb extrema
vulnerabilitat amb un total de 1.600 intervencions, aportant als
beneficiaris/beneficiàries una atenció integrada, insistint en la
inclusió social, ajudant a cobrir necessitats bàsiques, fomentant les
capacitats i aportant labors d’acompanyament i mediació.
En intervenció social Creu Roja intervé amb les persones que
es troben en risc de pobresa i exclusió oferint les oportunitats i
recursos necessaris per a participar en la vida econòmica, social i
cultural oferint suport per a la millora de la seua qualitat de vida
dins del contexte de la societat en la que viuen. Atenent a 2041
persones amb 10751 intervencions.
Estes son algunes de les dades d’intervencions que ha realitzat
l’entitat en un any, però son moltes més les raons per a col.laborar.
“Amb la teua ajuda continuarem al costat de les persones. No ho
penses més i fes-te soci”, s’incideix des de la institució.

la Junta Central de Germandats, que
podrà editar qualsevol d’elles en
qualsevol publicació.  
La regidora de Festes, Yolanda Navarro ha fet valdre el treball que realitza la Junta Central de Germandats
de la Setmana Santa d’Oliva, que cada
any segueix apostant per l’art i la tradició com a signe d’identitat. “Amb
aquest concurs, Oliva es converteix
en una ciutat referent culturalment,
on tots i totes poden participar, sense
importar el seu origen. L’únic requisit és estimar la Setmana Santa i gaudir d’ella a través de l’art i la cultura”
ha afirmat Yolanda Navarro.
EXPOSICIÓ DE CARTELLS  
Cartell de la convocatoria.

REUNIÓ DEL JURAT

El jurat es reunirà el divendres 4
de febrer de 2022, a les 20 hores, al
Casal de la Parròquia de Santa Maria,
per a procedir a la valoració de les
obres presentades i emetre el seu veredicte. El premi es notificarà, de manera personal, a les persones autores
del cartell guanyador i finalista.

S’estableix un premi de 600 euros
per al cartell guanyador i un premi
de 200 euros per al cartell finalista.
Els premis es podran declarar deserts si els membres del jurat així
ho consideren. Les obres premiades
quedaran en exclusiva propietat de

L’exposició de cartells quedarà
oberta al públic del 6 al 27 de març,
al Museu Etnològic d’Oliva. Els interessats podran visitar-la de dimarts
a dissabte de 10.00 h a 13.30 h i de
16.00 h a 19.00 hores, diumenge
d’11.00 h a 13.30 hores.  
Si vols presentar-te, coneix les bases ací: https://www.setmanasantaoliva.org/post/xxvi-concurs-cartells-setmana-d-oliva-2022

7

8

ENTREVISTA

OLIVA, gener 2022

SALVADOR LLOPIS ‘COTA’ ÉS EL PORTAVEU DEL PP

“Complir amb
la legalitat
vigent és el
mínim dels
mínims”
Salvador Llopis és el portaveu del Partit Popular a Oliva
es mostra crític amb el govern en l’entrevista concedida a
El Nostre Oliva. Qualifica l’actual legislatura com la de la
desconnexió i advoca per complir amb la legalitat i reduir els
temps de resposta a la ciutadania
–Quina valoració fa del que
portem de legislatura a Oliva?
Pense que estem en una legislatura de transició, que l’Oliva real no
es podia permetre de cap manera.
Els ciutadans i les ciutadanes, en
general, tenen la sensació que el
govern municipal està molt lluny
dels problemes del carrer. Almenys
així m’ho transmeten a mi quasi a
diari.
Estos quatre anys passaran a la
història com “la legislatura de la
desconnexió”. Amb un sobredimensionat equip de govern (incrementat en 6 càrrecs de confiança,
més que mai), que viu d’esquenes
als problemes de l’Oliva real. Compromís i PSOE han creat una cort
palatina molt més centrada en fer-se
la foto i els seus propis assumptes
polítics que en gestionar la ciutat
i resoldre els problemes del dia a
dia. Un exemple molt il·lustratiu el
vam tindre en l’absència de pressupost municipal en 2020; un fet que
ocorria per primera vegada en la
història, i damunt en plena pandèmia (quan hi havia més necessitat
que mai de reajustar partides a realitats noves).
I un altre amb l’abandonament de
David González a meitat partida. Si
algú encara pensava que estos quatre anys anaven a ser per a culminar
grans projectes, este canvi a mitat
partit ha deixat molt clar per a tots
que estem en un moment de transició. Amb un relleu que el poble
no es podia permetre en estos moments, perquè implica relentitzar

encara més la (poca) gestió municipal, ajornant la presa d’ importants
i necessàries decisions. I clar, tot
això exaspera tant a la ciutadania
com als mateixos treballadors municipals. La sensació de desgovern
és palpable des de fa mesos.
– Què creu que s’haguera
gestionat millor durant aquesta pandèmia?
Jo tinc clar que gestionar en moments de pandèmia no és gens fàcil.
Ni a nivell municipal, ni a cap altre. Pel que fa a Oliva, he tirat molt
de menys la voluntat del govern
de buscar consensos. Compromís
i PSOE no s’han preocupat en cap
moment de crear un clima favorable a la generació dels mateixos.
Al contrari, s’han dinamitat els que
tradicionalment existien. Des del
protocol més bàsic per a l’assistència als actes, fins a un total menyspreu cap a les nostres aportacions
en comissions i plenaris; passant
per la injusta distribució dels recursos (secretaris de grup, etc.).
Eixa ha sigut la dinàmica general
de la legislatura, i també en la gestió de la pandèmia. On s’ha arribat
a l’extrem que des del govern s’ha
acusat públicament als regidors de
l’oposició d’estar “en el sofà de casa”, just en el moment en què les
normes sanitàries impedien que
estiguérem en qualsevol altre lloc.
Després de coses així, el clima no
és propici per als consensos. No
obstant, per la nostra part sempre hem estat disposats a aportar i

col·laborar.
– Quins temes li preocupen
més a vosté de la situació actual a la població?
La llista és llarga. Per simplificar,
diria: reduir totes les objeccions de
legalitat que es produeixen hui en
dia. Crec que complir amb la legalitat vigent és el mínim dels mínims; i
ara mateix no el complim.
També em pareix molt important
reduir els terminis de contestació
a la ciutadania en llicències i altres
qüestions. Així com també resoldre
les carències en matèria de neteja i
recollida de fem, el Pla General, tindre un projecte de ciutat clar i consensuat, revitalitzar el Casc antic,
crear places d’aparcament en tants
i tants llocs on fan falta, acabar amb
el descontrol de l’economia municipal, apostar de veritat pel patrimoni
cultural...
– S’hauria de fer un “Pacte
de ciutat” de temes bàsics per
a Oliva?
Crec que és evident que sí. Sobretot en la idea (o idees) que tenim
per al futur de la nostra ciutat; i en
matèria d’organització del personal
municipal. Però els consensos s’han
de treballar. Cal crear el clima propici per als mateixos, no s’hi val imposar-los. I esta legislatura, des del
seu començament, ha sigut l’antítesi
de l’esperit consensual.
Una prova molt palpable del que
dic és com s’han pres les decisions
en matèria d’inversions de ciutat.

Salvador Llopis al barri del Raval.

En esta legislatura s’han consignat
quasi 8 milions d’euros, la majoria
dels quals heretats de la legislatura
anterior. A l’hora de decidir en què
s’invertia eixa enorme quantitat de
diners, l’actual equip de govern no
ha comptat per a res amb els grups
de l’oposició, que representem a la
majoria de la població. Ni siquiera
han tingut en compte l’opinió de la
ciutadania (allò dels pressupostos
participatius). De fet, molta gent
ens trasllada la seua decepció per
vore de quines formes es balafien
els estalvis municipals.
– Des del govern d’Oliva
s’acusa a l’oposició de fer una

crítica constant i no aportar
solucions als temes importants. Que té que dir vosté al
respecte?
Crec que quan un govern es dedica a fer oposició a l’oposició és
perquè té molt poques coses a dir, i
a oferir. La tasca de tota oposició és
fiscalitzar l’acció del govern. I justament eixa tasca de fiscalització és
el que diferencia una democràcia
d’una dictadura. Quan a un govern
li molesta tant la tasca de fiscalització és perquè té tics autoritaris. Un
vertader demòcrata hauria d’entendre la importància de l’oposició, i
respectar el seu treball.
Compromís i PSOE, en lloc de de-
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El portaveu del PP, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid.

“És molt important
acabar l’enllaç sud
de l’AP7, així com
també la connexió
entre la nostra
platja nord i la
de Piles”
sos al mar, etc.
I, com no, resoldre els greus problemes que arrosseguem de fa anys
en matèria de depuració d’aigües
amb una nova estació EDAR. La
presa de la rambla del Gallinera,
el Centre de Salut de Sant Francesc
que mai acaba d’arribar... La llista
és llarga.

dicar-se a criticar a l’oposició, el
que haurien de fer és defensar amb
arguments la seua gestió i les seues
decisions. Si no ho fan és perquè,
potser, saben que no tenen defensa davant les crítiques, i són conscients que tenen molt poca credibilitat davant la gent.
– Quines infraestructures
necessita més a hores d’ara la
ciutat d’Oliva?
Evidentment, el tren. La nostra
gran reivindicació històrica. I juntament amb el tren uns bons mitjans
de transport públics que permeten
uns desplaçaments millors i menys
contaminants als olivers i oliveres,

comunicant-nos millor amb les localitats veïnes.
És molt important acabar l’enllaç sud de l’AP7 (infraestructura
iniciada per un govern del PP, vull
recordar), així com també la connexió entre la nostra platja nord i
la de Piles, culminant amb un pont
sobre el barranc de Beniteixir (un
compromís històric de la Diputació
de València, des de legislatures anteriors).
Però també les connexions internes són importants: rotonda del
quilòmetre, la del Club de Tennis, la
del camí de l’Aigua Blanca, acabar
el cinturó perimetral a les platges
(Demetrio Pi), articular més acces-

– Cal diversificar l’economia
local perquè no depenga tant
de l’agricultura i temporalment del turisme?
La diversificació de l’economia
sempre és convenient, i en molts
casos necessària. Oliva no és cap
excepció. Caldria potenciar molt
més el nostre teixit comercial i industrial, atraient inversions. Una
atracció que comença per oferir
facilitats administratives a qui té voluntat d’invertir en la ciutat, reduint
tràmits i terminis. Lamentablement,
tots sabem que en l’actualitat estem
en les antípodes d’eixe model d’administració àgil i atractiva per als
emprenedors.
Però, per altra banda, trobe que
també l’agricultura i el turisme poden ser molt millors per a la ciutat

“Em pareix molt
important reduir
els terminis de
contestació a la
ciutadania en
llicències i altres
qüestions”
del que ho són actualment. Pense
que tant en un sector com en l’altre hi ha molt de marge de millora,
si escoltem i fem cas a la gent que
està dedicant esforços en cadascun
d’ells.
– Finalment, perquè creu
que el seu partit l’ha deixat
un poc de costat en la creació
d’una gestora de cara al proper Congrés Local?
Trobe que els motius de l’elecció
dels membres que integren l’actual
gestora local del Partit Popular els
han de donar les persones que han
pres les decisions a l’hora de conformar-la. Personalment, i en la
meua humil opinió, crec que, per
tal d’evitar lectures de divisió que
només afavoreixen als nostres rivals
polítics, no deuria haver-se deixat
fora d’este òrgan als actuals regidors (ni a la meua companya, Sandra Tomàs, ni a mi mateix), així com
tampoc a cares visibles de les darreres legislatures. Però torne a dir que
és una humil opinió personal.
El que sí lamente es vore la decepció i la pena que senten molts
militants de base amb tot el que

“El que sí lamente
es vore la decepció
i la pena que senten
molts militants
amb tot el que està
passant al PP d’Oliva
en quan a la gestora”
està passant. Persones que paguen
religiosament la seua quota, que
sempre han estat disponibles quan
el partit els ha demanat ajuda i
col·laboració. Eixa gent és la que fa
possible la democràcia, participant
com a apoderats o interventors, i
assistint a actes, mítings i reunions.
Eixa gent és la que fa gran un partit.
I és la gent que s’ha quedat esperant la informació que, trobe, es
mereixen.
En qualsevol cas, tant el meu
equip com jo estem convençuts que
el que toca fer és continuar treballant com venim fent-ho des de
l’inici de la legislatura. El nostre
objectiu continua sent esforçar-nos
cada dia per tal que Oliva no torne a patir, a partir de 2023, quatre
anys més de paràlisi i desgovern.
L’Oliva real no s’ho pot permetre.
I nosaltres hem de tindre altura mires per a arribar a eixe objectiu. No
podem defraudar a la gent revivint
batalles i perdent temps i energies
en divisions internes. Nosaltres seguirem treballant sense descans per
portar els problemes de l’Oliva real
a l’agenda política. I ja valorarà la
militància eixe treball.

10

MUNICIPAL

OLIVA, gener 2022

AL VOLTANT DE 300 PERSONES ASSISTIREN A L’ACTE

El Cementeri ja compta amb un
memorial a les Víctimes del Franquisme
A
l voltant de 300 persones assistiren a la preciosa inauguració del
memorial a les víctimes del franquisme al Cementeri d’Oliva el dissabte
8 de gener. L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda
Balaguer, va fer èmfasi en la importància de recuperar la memòria i construir
un relat comú. “La recuperació de la
memòria històrica és una tasca essencial per a enfortir la qualitat democràtica de la nostra societat”. També va
donar ànims en les tasques de recerca
de les restes dels seus familiars “desitge
que les investigacions forenses derivades de les exhumacions de les Fosses de
Paterna, Sueca i Gandia donen resultats
positius i pugueu identificar als vostres
familiars per donar-los sepultura digna”.
Mentre que el regidor de Memòria
Democràtica, Josep Escrivà, explicava
que “la construcció d’un memorial democràtic amb tots i cada un dels noms
de les víctimes del franquisme és una
fita que hem aconseguit treballant junts
de la mà dels familiars de les víctimes”.
Els familiars de les Víctimes del Franquisme “han format part de l’exercici
participatiu per construir aquesta visió
comuna amb allò que simbolitza per a
ells aquest memorial”.
Teresa Llopis va subratllar la ne-

Representants d’entitats i institucions assistents a l’acte.

cessitat de conéixer la veritat per tal
de garantir la no repetició d’aquests
terribles fets: “Les tasques de la
Memòria Democràtica no es fan pels
morts, perquè els morts ni senten, ni
pateixen, ni necessiten més descans.

Els qui necessitem descans som els
vius, els familiars que encara continuem buscant les seues restes per
a donar-los justa i digna sepultura.
Però també el conjunt de la societat,
que lluny d’oblidar l’ocorregut, ha

de recordar-ho perquè en l’acte de
recordar està la garantia de l’aprenentatge i amb ella, la de no repetir
aquestes horroroses injustícies”.
Josep Colomar és l’autor del monument carregat de connotacions simbòli-

ques, que està ubicat en una jardinera
cavada per sota del nivell del sòl i emplenada de pedres blanques que simbolitza una fosa amb restes calcàries
dels ossos, fins al moment sense identitat. Consta d’una estructura metàl·lica
d’acer patinable (amb acabats oxidats
artificialment) que fa al·legoria al mur
oxidat per la sang vessada i pel pas del
temps fins a trobar la pau. Potser modificat per incorporar noves víctimes.
L’acte va comptar amb la presència
dels pocs fills i filles dels represaliats
que continuen amb vida. Va estar dirigit per Blai Gisbert, besnet d’un dels
executats i va comptar amb la participació de molts besnets i besnetes
que van llegir tant els noms dels seus
besavis, com les impactants cartes
de comiat d’alguns d’ells, escrites en
els últims moments de vida, abans de
ser executats. Una altra nota simbòlica va ser l’ofrena floral amb 68 roses
i l’ofrena de terra procedent dels cementeris on es localitzen les fosses
comunes que han albergat durant tant
de temps els cossos dels seus avantpassats.L’acte va ser acompanyat per
un quintet de cel·los del Conservatori Josep Climent que va interpretar la
Muixeranga, La Misión o el Cant dels
Ocells i per la cantant María Bertomeu.

És temps de rostides
vens carn...???
anunciant-te ací arribaries a més clients
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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Directius de la A.C. Centelles Riusech amb el regidor de cultura, Julio Llorca.

HA INAUGURAT A LES SALES DEL MUSEU ETNOLÒGIC LA GRAN EXPOSICIÓ DEL 25 ANIVERSARI

L’A.C. Centelles-Riusech
fa les noces d’argent
S

ota el lema ‘25 anys recuperant
la nostra història i protegint el
nostre patrimoni (1995-2020)’la
Associació Cultural Centelles Riusech
d’Oliva va inaugurar recentment a les
sales del Museu Etnològic la gran exposició del 25 Aniversari de la història
de l’entitat.
L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va destacar el treball de la A.C.
Centelles Riusech a revaloritzar el patrimoni històric i cultural que tenim a
Oliva. Va recordar que l’entitat té com
a objectiu bàsic la recuperació del patrimoni local. I que gràcies a l’exposició sobre el Palau d’Oliva “vam poder
aconseguir els plànols del Palau dels
Centelles” que es troben en el Museu
Arqueològic Municipal.
Per la seua part, Antoni Esteve va
recordar que el dijous 26 “es compleixen 26 anys que es va crear l’A.
Cultural Centelles Riusech a la Casa
de la Cultura d’Oliva, en un grup de
gent interessada en el tema. Ens hem
vist obligats a celebrar l’aniversari un
any després per la situació de la pandèmia. Vull agrair als socis de l’entitat
que l’han mantinguda fins hui, a les
diferents juntes directives que m’han
acompanyat, als diferents alcaldes de
les diferents legislatures que han passat per l’Ajuntament. També als res-

ponsables de cultura i patrimoni, als
tècnics que han tingut contacte directe
amb nosaltres i a les institucions com
la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València, la Conselleria
de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana i la Diputació de València”.
El regidor de cultura Julio Llorca va
dir a que “una mostra molt completa
que ve a mostrar l’evolució de la nostra
associació cultural. Des del seu naixement s’ha posat en valor el patrimoni

que tenim a Oliva. Sinó fora per l’associació i després per l’impuls municipal
a projectes com el del Palau moltes coses no s’haurien dut a terme.
L’entitat ha suposat un abans i un
després per a la història de la nostra
ciutat”.
L’exposició té un apartat per a la fundació de l’entitat amb la seua primera
junta directiva i la seua presentació
pública, la convocatòria de les Beques
d’Investigació Serafí de Centelles i Riu-

dels moriscos i patrimoni arquitectònic,
la publicació del llibre “El Palau dels
Centelles d’Oliva” i la resta de publicacions realitzats, les jornades formatives
i la resta d’activitats realitzades. Tot això
en 24 panells i unes 250 fotografies a
més d’una mostra dels treballs cedits
per Manolo Gallardo per al llibre sobre
el Palau dels Centelles, els taulells rèpliques dels quals hi havia al Palau d’Oliva
realitzats per l’associació, entre altres.
La mostra, que es podrà visitar fins a
finals del mes de gener, té com a coordinador general i comissari al mateix
Expo del
president Antoni Esteve, mentre que el
Palau Oliva disseny expositiu és obra de Salvador
en ‘Hispanic Mañó i la producció de recuersos inèSociety of
dits. El muntatge ha sigut realitzat per
New York, a Esteve i Mañó basat en textos realitzats
l’any 1999.
per a. Esteve i Josep Sendra amb correcció lingüística per Pepa Savall. Han
sech,la Distinció Honorífica creada per col·laborat cedint fotografies Salvador
a remarcar el treball d’una persona o Mañó, Manel Arcos, Josep Colomar,
associació en la lluita pel patrimoni Francesc Devesa, M. Font, Joan Andreu
material o immaterial local, els treballs Gascó, Imma Eivissa, Josep Sendra i
publicats en la revista Cabdells, els actes Carmen Torres.
de les Jornades Internacionals sobre els
Centelles, el 550 aniversari de la crea- UNA ASSOCIACIÓ JOVE I
ció del Comtat d’Oliva, les dues grans FRUCTÍFERA
exposicions sobre el Palau d’Oliva en la
El 25 de novembre de 1995 es preCripta de Santa María la Major d’Oliva sentava a la Casa de la Cultura d’Oliva,
i en la Hispànic Society of Amèrica de davant un reduït grup de persones vinNova York, les jornades sobre l’expulsió culades al món cultural local, una nova
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Panell de constitució de l’associació.
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Panell de les Distincions honorífiques.

El president Toni Esteve donant les explicacions a l’alcaldessa, Yolanda Balaguer

entitat que sota el nom de Associació
Cultural Centelles i Riusech, tenia com
a objectius bàsics la recuperació i protecció del patrimoni cultural olivense.
Iniciats els tràmits per a la seua legalització, el 31 de gener de 1996 arribava
la confirmació definitiva de la legalització dels seus estatuts i el número amb el
qual quedava inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat Valenciana.
Dies més tard, el 9 de febrer, es feia
la seua presentació pública, en un acte celebrat al Centre Olivense al qual va
assistir un nombrós públic i on es van
recollir la major part de les subscripcions. Actualment es compta amb uns
120 socis.
Des de llavors, l’Associació ha creat la
Beca Serafí de Centelles per a proporcionar una ajuda econòmica a aquells investigadors/es que desitgen realitzar una
aportació al coneixement de la història
local. Fins ara han estat cinc les beques
atorgades de les quals l’Ajuntament
d’Oliva ha publicat la primera, Els Comtes d’Oliva a Sardenya de Josep Sendra i
Molió . El CEIC Alfons el Vell la segona:
“La guerra i els cavallers. Els Centelles, el
Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de
València “de Juan Francisco Pardo Molero. Després es concediren les beques
a “ Pere de Centelles i el destí de la casa
d’Oliva” de Maria Isabel Lorite Martínez,

“La vila d’Oliva al segle XV” de Josep Bordes i “Arquitectura tradicional urbana”
de Marta Roig Tercero.
La revista Cabdells, és una altra de
les aportacions de l’associació per a
recollir aquells treballs que per la seua
extensió no donen lloc en una publicació i que així i tot resulten de gran interés per a la recuperació de la nostra
memòria històrica. S’han publicat deu
exemplars.
La Distinció Honorífica, creada per
a reconéixer la tasca desenvolupada
per una persona o grup de persones o
entitat en pro del patrimoni local. Fins
hui han sigut concedides 14 distincions.
José Castells Bomboí en 1996, Salvador
Cardona Miralles en 1997, Josep Malonda en 1988, Joan Gavara en 1999,
Ernesto Ribera en el 2000, Lluïsa Parra
en 2001, Raval i Vila en 2002, Família
Mira Cucart en 2003, Joan Navarro en
2004, Familia Falgàs Soler en 2005,
A.Artistico Musical d’Oliva en 2006,
Priscilla Muller en 2007, Immaculada Seguí en 2008, Francisco Pons en
2009, Antonio Mestre en 2010, Francisco Brines en 2011, Josep Climent en
2012, Waldo Vila en 2013, Jordi Savall
en 2014 i la Associació de Boixeteres i
Artesanes del Fil en 2016.
A més, la Associació Cultural Centelles
i Riusech, ha organitzat en dues ocasions

L’exposició està oberta fins a finals de gener.

unes Jornades sobre la història dels
Centelles i el comtat d’Oliva( en 1997 i
1999)i en dues ocasions més unes Jornades sobre patrimoni arquitectònic (en
1998 i 2001). Així mateix ha organitzat
els actes de l’IV Centenari de l’expulsió
dels moriscos (2009). També ha organitzat els actes commemoratius del 250
aniversari del naixement de Gabriel Ciscar i Ciscar, amb diversos actes entre els
quals cap destacar Unes Jornades d’Història sobre Gabriel Ciscar i una exposició: Gabriel Ciscar i Ciscar, l’home, el
marí, el polític. (2010)
No cal dir la important tasca realitzada
per l’Associació en la recuperació del
patrimoni cultural vinculat al Palau dels
Centelles d’Oliva i a la història de la família. La publicació del llibre ‘El Palau
dels Centelles d’Oliva’ en 1997 i les exposicions del Palau Comtal d’Oliva celebrades a Oliva i Nova York entre 1999 i
2000 són una bona mostra.
Finalment cal tindre en compte la participació de l’Associació en diferents
fòrums de debats sobre el patrimoni
cultural. I la seua integració a la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del
País Valencià, una entitat cultural que
intenta relacionar les diferents entitats
culturals de tot el nostre país i a la vegada crear iniciatives de participació
conjunta.
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DESPRÉS ARRIBARÀ A ESPAIS CULTURALS I CENTRES EDUCATIUS DE TOT EL TERRITORI VALENCIÀ

S’inaugura a Bordeus l’exposició
itinerant dedicada a Francisco Brines
D

es del 26 de gener l’Instituto Cervantes de
Bordeus acull la primera parada de la versió
itinerant de ‘La certidumbre de la poesía’, l’exposició sobre Francisco Brines que ofereix un recorregut per la seua trajectòria vital i literària. Es tracta
de la mostra més completa sobre el Premio Cervantes
2020 i conté documents que per primera vegada ixen a
la llum, com correspondències amb altres autors com
ara Luis Cernuda, Vicente Aleixandre o Carlos Bousoño,
i poemes inèdits.
El projecte expositiu ha estat produït per la Direcció
General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en cooperació amb la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, el Ministerio de Cultura y Deporte, la Fundació Francisco Brines, l’ Instituto Cervantes i
l’Ajuntament d’Oliva.
L’acte d’inauguració comptarà amb la presència de
diverses personalitats com la directora general del Libro
y Fomento de la Lectura, Maria José Gálvez; la directora
general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, Carmen Amoraga; la directora de l’Instituto Cervantes de
Bordeus, Luisa Castro; i la comissària de l’exposició,
Àngels Gregori, juntament amb Jesús Cañete, de la Universidad de Alcalá i amb qui ha compartit la producció
de la mostra.
La certidumbre de la poesía es podrà visitar a Bordeus
fins al 31 de març. A partir de l’abril, estarà a disposició
de totes aquelles biblioteques, cases de cultura o centres educatius de la Comunitat Valenciana que vulguen
exposar-la al llarg de 2022.

Segona edició
dels Premis
de Poesia
La Fundació Francisco Brines,
amb el patrocini de la Generalitat Valenciana i de l’Ajuntament
d’Oliva, convoca el II Certamen
Internacional de Poesia Francisco
Brines, que es concedirà en les
modalitats de castellà i valencià.
Els llibres en castellà els valoraran els poetes Fernando Delgado, Carlos Marzal, Luisa Castro i
Vicente Gallego, i l’editora Silvia
Pratdesaba. En la modalitat valenciana, la decisió recaurà sobre els poetes Enric Sòria, Marta
Pessarrodona i Àngels Gregori,
la crítica literària Marta Nadal, i
l’editor Manuel Borrás. L’editorial
Pre-Textos, de València, publicarà
les dues obres premiades, que
obtindran 6.000 euros cadascuna. El termini de lliurament dels
treballs finalitzarà el 25 de març.
Francisco Brines.

jesús císcar
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LA INICIATIVA TURÍSTICA HA SIGUT PRESENTADA EN FITUR

Oliva preveu atraure a 60.000
persones al Duna Market
El macro complex
d’oci tematitzat serà
un punt d’atracció
per a famílies, joves i
turistes en general

O

liva presentava en Fitur 2022,
a Madrid, el projecte del Duna
Market , un espai que es pretén
habilitar en la zona de Terra Nova de la
Platja d’Oliva, entre el complex Kiko i
el paratge del Clotal en la boga amb el
terme municipal de Piles que servirà
com a zona d’atracció per a més de
seixanta i mil persones i que estarà en
marxa entre els dies 28 de juliol i el 28
d’agost segons va confirmar a El Nostre el regidor delegat de turisme Kino
Calafat, que va assenyalar que “tenim
previst que cada dia més de tres mil
persones passen per aquesta multizona d’oci i activitats que serà un gran
atractiu per a la nostra platja”.
MACRO COMPLEX D’OCI

Aquest macro complex d’oci tematitzat serà un punt d’atracció per a famílies, joves i turistes en general que

L’espai d’oci i gastronomia estarà en la zona de Terra Nova de la Platja d’Oliva.

vinguin a Oliva a passar una jornada
coincidint amb el desenvolupament de
la celebració pràcticament tot el mes
d’agost.
Cal destacar la presència de diverses
desenes de foods tracks amb diverses
ofertes gastronòmiques perquè els assistents a l’esdeveniment puguen triar
entre diversos tipus de menjar més tra-

dicional, burguers o més moderna, en
diversos moments del dia.
Un altre dels espais importants del
complex serà el dels jocs tradicionals
gegants, amb tennis de taula, futbolí ,
billar, quatre en ratlla i un minigolf realitzat amb materials reutilitzables, a més
de la realització de tallers diversos dirigits tant a xiquets i xiquetes, com a fa-

LA FINS ARA ASSESSORA DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS

Ioana Sintimbrean nova regidora
de l’Ajuntament d’Oliva
La fins ara assessora del grup municipal de Compromís per Oliva i anterior
secretària local d’aquesta formació
política Ioana Sintimbrean, de 29
anys, va prendre possessió en el plenari ordinari del mes de desembre
de l’Ajuntament d’Oliva com a nova
regidora del grup municipal de Més
Compromís en substitució del dimitit
exalcalde, David González, recordant
els seus orígens de “dona jove i immigrant” esperant treballar per posar “a
les persones en el centre” de la seua
labor. Recorda que fa un pas avant
per a assumir més responsabilitats en
la vida pública i prometent treballar
per millorar Oliva.
Tots els grups municipals de la mà
dels portaveus respectius la van felicitar públicament i li van desitjar molta
sort en la seua comesa. I ella va voler
recordar en el seu primer discurs públic al seu pare “estiga on estiga” en
la seua memòria.
Ioana Sintimbrean és arquitecta de
formació. De nacionalitat romanesa i
resident a Oliva des dels primers anys de vida, ha exercit la seua activitat
professional en un despatx d’arqui-

La nova regidora ha pres possessió.

tectes i últimament, des de febrer del
2020, com a assessora en matèria
d’urbanisme del grup nacionalista
olivense.
Sintimbrean era la número onze
en la llista de les passades eleccions

municipals i per a accedir al càrrec
han hagut de renunciar prèviament
Estel.la Rodríguez, llicenciada en
psicologia, Lluís Gregori, comercial,
Mercè Salelles, enginyera industrial i
Santiago Arlandis economista.
D’aquesta manera la nova edil assumirà les delegacions de Gestió i
Disciplina Urbanística , Mobilitat i
Habitatge per a les quals segons el
grup municipal de Compromís “està
més que preparada” pels seus estudis
i la seua formació laboral.
“Estic molt il·lusionada amb aquesta nova etapa que hui començament.
I alhora soc conscient de la gran
responsabilitat que suposa. Agraïsc
enormement a tota la gent que ha
confiat en mi”, ha assegurat la nova
regidor. “La societat ha avançat molt
en matèria d’urbanisme i mobilitat
en els últims anys. Hui dia tots entenem la necessitat i conveniència de
crear entorns escolars segurs, espais
públics on el vianant siga el protagonista. Oliva té un gran repte en
aqueix sentit, i treballaré per a donar
resposta en aquestes necessitats”, ha
afegit.

mílies senceres per a la diversió de tots.
També hi haurà com un referent del
Duna Market una programació musical que animarà la zona durant totes les
jornades, i que es pretén també que li
done un toc de qualitat al projecte en el
qual a més hi haurà diversos espais amb
ombres i punts d’animació diversos.
El Duna Market també es comple-

mentarà amb una àrea dedicada al
comerç i l’art, amb el que la farà ser
un espai singular i únic en tot el Mediterrani de la Comunitat Valenciana. En
Fitur es poguè veure l’avanç mitjançant
un vídeo del que serà aquest singular
projecte en el qual tot està pensat i dissenyat especialment per al seu desenvolupament.

Diputació inicia les
expropiacions per ampliar
la carretera Oliva-Piles
La Diputació de València inicia les
expropiacions per a l’ampliació de
la carretera Oliva-Piles. El Butlletí
Oficial de la Província de València
ha publicat la citació als propietaris
afectats per l’ampliació de la plataforma de la CV-670 des d’Oliva a
Piles, per a signar les actes prèvies a
l’ocupació dels terrenys. La relació
de propietaris afectats es pot consultar ací: bit.ly/3mtf7os
L’Ajuntament d’Oliva ha cedit el
Centre Polivalent per a la signatures
d’aquestes actes els dies 25, 26 i 27
de gener. Una vegada signades les
actes, se signarà l’acta de replanteig
i començaran les obres, i el termini
d’execució de les mateixes previst en
l’adjudicació és de 7 mesos.
“Han fet falta molts anys de gestions entre les dues administracions,
però si tot avança segons el previst,
prompte veurem feta realitat una
reivindicació històrica de la nostra
ciutat, però també de la comarca.
Aquesta ampliació millorarà considerablement la mobilitat interurbana i la seguretat”, ha assegurat l’alcaldessa Yolanda Balaguer.

Amb un pressupost d’adjudicació d’1.419.419,52 euros les obres
preveuen l’ampliació dels vorals laterals, una millora substancial en la
seguretat, un carril bici i un vial de
servei lateral per a evitar els accessos perpendiculars directes.
Actualment el tram de carretera,
des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als
laterals, amb una elevada intensitat
de circulació que supera els 12.000
vehicles per dia, cosa que ho converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a
causa de l’existència de nombrosos
accessos directes en els seus marges, sense cap classe d’ordenació.
És per això que l’actuació consistirà fonamentalment en l’ampliació
de la carretera fins a arribar als 15
metres, introduint vorals en els laterals, una millora dels radis de gir a
les corbes del traçat, una millora de
la connexió amb la redona d’Oliva
i construcció d’un vial de servei al
marge esquerre de la carretera, entre altres millores.
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Àngels Gregori i Empar Sastre.

Santa Anna
Ràdio i La
Poefesta

Imatge de les jornades celebrades en l’IES Gabriel Ciscar

L’ALUMNAT VA PODER GAUDIR DE TALLERS DE EUROPASS, CURSOS ESPECÍFICS I XARRADES

Celebrades les II Jornades Tècniques
d’FP a l’IES Gabriel Ciscar

E

l passat 20 de desembre el director de l’IES Gabriel Ciscar,
Xavier Gregori, juntament amb
l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer
Pericàs, i Joaquín del Rio, director de
Qualitat I+D i Medi Ambient del Grup
Vicky Foods, van presentar les segones
Jornades Tècniques d’FP que va acollir l’IES Gabriel Ciscar.

REALITATS EMPRESARIALS

Les jornades tècniques d’FP són
una acció que pretén aproximar
realitats empresarials, organitzatives,
d’innovació i tecnològiques a l’alumnat. Les primeres jornades que va
acollir l’IES Gabriel Ciscar van ser en
2018, que contràriament a les d’enguany, van tindre una visió més local.

L’institut pretenia celebrar aquestes
jornades cada dos anys, però a causa
de la covid-19 s’han hagut d’endarrerir.
“Es tracta de millorar les seues
capacitats i habilitats professionals,
fomentar la seua orientació professional, enriquir les seues habilitats
transversals i generar inquietud per

l’emprenedoria” va destacar l’alcaldessa, Yolanda Balaguer.
Aquestes jornades es van dividir en
en dos dies, dilluns i dimarts n en els
quals l’alumnat va poder gaudir de
tallers de europass, cursos específics
i diverses xarrades sobre l’experiència empresarial, entrevistes de treball
i productes financers, entre altres.

El llibre “L’esplendor
d’Oliva” arriba a tots
els centres educatius
L’alcaldessa, Yolanda Balaguer, i el regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Julio Llorca, van fer el lliurament, als Serveis de Biblioteques
d’Oliva, dels exemplars necessaris del llibre “L’esplendor d’Oliva. De
l’honor dels Carròs al comtat dels Centelles” per a cada centre educatiu
d’Oliva.
Durant la mateixa setmana, des del Departament de Cultura, Música i
Biblioteques juntament amb el Servei de Biblioteques d’Oliva es lliurava
a la biblioteca de cada centre educatiu un exemplar d’aquest llibre “tan
important per al nostre municipi, que recull gran part de la història
d’Oliva, i que posa èmfasi en la seua cultura i el seu patrimoni” assegurava el regidor Julio Llorca.
“L’esplendor d’Oliva. De l’honor dels Carròs al comtat dels Centelles”
és un llibre editat per l’Ajuntament d’Oliva, amb text d’Abel Soler, que es
va publicar a finals del 2020, amb motiu del centenari de la declaració
del Palau Comtal d’Oliva com a Monument Històric Nacional, i està
conformat per dos volums: “Oliva en temps dels Carròs i dels Centelles”
i “El llegat patrimonial. Apèndix documental”.
“Aquesta obra és una guia de consulta històrica d’Oliva, que s’adaptarà als formats escaients perquè des dels més menuts als més grans
puguen gaudir de les aventures i desventures dels nostres antecessors
de la noblesa, així com una guia arquitectònica fidel de tot el nostre
patrimoni històric, que hui en dia, i des de fa temps, treballem per recuperar.” va concloure l’alcaldessa, Yolanda Balaguer.

És un llibre editat per l’Ajuntament d’Oliva, amb text d’Abel Soler.

Oliva té ràdio, una emissora que ja és de
tots i totes vosaltres., som la vostra veu, la
veu dels olivers i oliveres, la trobeu en Santa
Anna Ràdio. Estem allotjats a ivoox, podeu
descarregar-ho amb el QR o ambl’APP.
Al llarg del curs tractem moltes temàtiques
diverses, musicals, esportives, de festivitats,
de celebracions, i com no de temes
d’actualitat que pasen a la nostra ciutat.
Com bé sabeu Oliva és cuna de la poesia
i l’art, amb la poefesteta, a les escoles i la
poefesta per a tot el públic.
Des del centre hem seguit de ben a prop
cada acte i cada celebració, sense deixar fil
penjant, perquè no ens diga ningú:“fil que
penja botifarra que falta”.
Al nostre canal trobareu l’entrevista a
Carles Cano, que ens va visitar al centre
en la #poefesteta, aprofitar per donar-li
l’enhorabona al recent guardonat amb el
Premis Fundació Bromera.
Hem treballat cadascun dels artistes i poetes
que van participar en la ·Poefesta i hem
homenatjat al gran Francisco Brines, per la
seua tasca i per portar a Oliva al punt més
alt de la poesia.
I com no a quest més de gener us hem
deixat un podcast dedicat a l’art, a l’art
d’Alex Pallí que és l’encarregat de vestir
l’escenografia de la poefesta, i per millorar
en tots els aspectes, esperem que pogueu
gaudir de l’ensenyança en anglés i les
destreses del nostre alumnat.
No deixeu d’escoltar-nos!
Santa Anna Ràdio

HISTÒRIA
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EL DOCUMENT RECUPERAT APORTA UN VALUÓS CONEIXEMENT D’UNA COMUNITAT QUE VA PATIR LA MARGINACIÓ SOCIAL

Una boda
morisca
de 1568
XAVIER CANYAMÀS

F

a unes setmanes em va resultar
curiós trobar en un llibre [1], escrit per les catedràtiques d’Àrab
de la Universitat de València Carmen
Barceló i Ana Labarta, el contracte
d’una boda del segle XVI entre moriscos olivers. Abans de res, he de dir que
el treball que de continu fan ambdues
professores és admirable, puix que ens
obri un vast coneixement sobre la vida
de la població musulmana que antany
va habitar la nostra terra. A més a més,
a Ana Labarta li dec la seua inestimable
ajuda quan jo tractava de desxifrar el
significat del cognom morisc Cotaina, a
fi de completar un estudi sobre aquest
llinatge que, finalment, va ser publicat
en 2018.
El dit contracte de boda, que tot seguit veurem, es va formalitzar al Raval
d’Oliva d’acord amb la sunna (tradició
islàmica). Convé recordar que, des de
1525, als moriscos se’ls considerava
«cristians nous» i no podien celebrar
ritus islàmics ni, per descomptat, matrimonis «a la morisca». Però això no
era obstacle perquè en nombroses
ocasions l’aljama continuara fidel a la
fe de Mahoma de manera clandestina.
A vegades, acomplir cerimònies i tradicions musulmanes comportava per als
tagarins acabar davant els tribunals de
la Inquisició. Dit açò, el ben cert és que
l’enllaç degué ser beneït cristianament a
la parròquia de Sant Roc.
L’acord matrimonial data del 20
d’abril de 1568 (dia 22 de la lluna de
xawwal de l’any 975 del calendari musulmà) i es feu en presència de l’alfaquí, un expert en dret islàmic. Aqueix
dia estaven presents els nóvios, llurs
pares (de gènere masculí) i dos testimonis. El document, com era preceptiu, començava amb la bàsmala que encapçala les sures de l’Alcorà: «En nom
de Déu, el Clement, el Misericordiós...».
Tot seguit es van redactar les estipulacions que havien de regir la unió marital. El nom del xic era Abü Utman Sa’d,
fill d’Ahmad al-Yuqliri, i la nóvia «la
joven ilustre, de noble familia, virgen,
modesta y laudable» Nuzha, filla d’Abul-‘Abbas i neta del xeic Sa’d al-Fayy.
El dot (mahr) que el nóvio aportava
al matrimoni consistia en 100 mitcals
d’argent, dels quals se n’avançaven 20
per a l’aixovar de la nóvia i els 80 restants a satisfer en el termini de dos anys.
D’aquest compromís no podia deslliurar-se el xicot de cap manera, i en cas
de no complir-ho, responia amb la seua
persona i béns. Així mateix, l’espòs oferia a la muller 100 dinars d’or fosos,
una part s’entregava en metall i la resta
en joies. Endemés, l’esposa rebia un
vestit de seda i altres complements per

Peticio de ma
d’una boda
morisca.

Moriscos dansant, dibuix de Cristoph Weiditz, segle XVI.

al seu abillament personal. D’aquesta
darrera obligació responia el pare del
jove en condició d’avalador. No obstant
això, la muller podia evitar la cohabitació amb el marit mentre no li satisferen
plenament el que s’havia acordat. Al
moment, el pare de la nóvia confirmava
que la filla ho havia rebut tot amb escreix, la qual cosa deslliurava el nóvio
i son pare de qualsevol responsabilitat.
El document també estipulava que el
contraent rebia, en concepte de regal
de noces, la meitat de les propietats i
béns del seu progenitor, a fi d’ajudar-lo
en la nova vida de casat. Així doncs, el
patrimoni patern quedava proindivís
entre tots dos. A continuació, el nóvio
reconeixia haver rebut la part acordada,
i agraïa a son pare i a Déu la donació.
Els béns que el novençà obtenia per
imperatiu d’aquesta clàusula eren: la
meitat de la casa situada al Raval, dues
tafulles (fanecades) d’horta a la Calçada
«vecinas a “la fila” de Rabdells [...] y al
campo del cristiano Salelles», i dues tafulles «de viña en flor» al camí de Pego
«vecinas [...] a un campo de olivos del
cristiano Pascual, al este también con
un campo de viñas del cristiano mestre
Jaume». Amb açò es completava el dot
acordat i quedava formalitzat l’enllaç,
cosa que acceptava el pare de la nóvia
en el seu nom. A banda d’això, aquest
li entregava a la filla 200 dinars d’or; i
també perles, aixovar de seda i lli i diversos vestits, tot valorat en 200 lliures
de València, regal que ella va rebre «y
queda contenta».
D’aquesta manera concloïa el contracte, redactat conforme a les clàusules de
la sunna, i afermava el matrimoni «de

acuerdo con la palabra de Dios todopoderoso, con la Sunna de nuestro señor y
profeta, el noble Mahoma, y con lo que
dice [...] el Corán». En acabant, s’afegia
la següent declaració: «Él ha de ser un
buen compañero para ella, ha de tratarla bien y con deferencia, como manda
Dios —¡ensalzado sea!—. Él tiene derecho a recibir de ella buena compañía
[...], además de preeminencia [...].
Que Dios —¡ensalzado sea!— les conceda a ambos Su máximo favor y haga
de cada uno de ellos el más perfecto
compañero del otro en los días de trabajo y adversidades y les conceda completa salvación». A l’últim, els pares dels
contraents manifestaven estar d’acord
amb el contingut de l’acta matrimonial,
la qual signaven els dos testimonis presents: Mas’ud Gaybil, de Piles, i Sulayman bn ‘Ali Sulayman.
Malgrat l’extensió del tema de hui,
crec que el document recuperat per
Barceló i Labarta ens aporta un valuós
coneixement envers una comunitat que
va patir, en carn pròpia, la marginació
social i posterior expulsió de la Península per motius de fe.

[1] Carmen BARCELÓ i Ana LABARTA,
Archivos moriscos. Textos árabes de
la minoría islámica valenciana (14011608), Publicacions de la Universitat
de València, València, 2009. El document sobre una boda morisca que hui
abordem (doc. 80 del llibre de Barceló
i Labarta) va ser publicat l’any 1933 per
S. Vila dins d’Anuario de Historia del
Derecho Español, núm. 10.
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CONGREGARÀ A LES GRANS PROMESES INTERNACIONALS D’AQUESTA MODALITAT ESPORTIVA

Oliva acollirà per primera vegada
el Mundial Júnior de Wingfoil
És un esport que
és tendència
Ique combina les
disciplines del
windurf, kitesurf i
foiling

O

liva continua apostant per l’esport de primer nivell per a continuar sent un referent a nivell
internacional i atreure a nombrosos
practicants de diferents modalitats d’esports. D’aquesta manera aquest 2022
Oliva acull, per primera vegada, la prova central del Mundial Júnior de wingfoil, concretament del 23 al 26 de juny,
que està avalada per la Global Wingfoil
Tour, congregarà a les grans promeses
internacionals d’aquesta modalitat esportiva i que coneixeran el litoral Oliver
com un punt a tenir en compte per a la
seva pràctica i desenvolupament.
Se’l coneix com «Wing foil», «wingsurfing» o «winging» i és un esport que
és tendència de cara a aquest any 2022 i
està en auge i que combina les disciplines del windurf, kitesurf i foiling. Per a
explicárlo fàcilment, és essencialment
un híbrid de windfoiling, kitefoiling i
SUP foiling. El practicant s’agarra a una
ala wing que està solta i la subjecta amb

Imatge d’una competició de Wingfoil a Oliva.

les seves mans mentre munta en una
taula de foil o hidroala. Pel fet que l’ala
està tan prop de l’esportista, mentre que
la taula és tan robusta i ampla, aquest
esport permet manejar la navegació

Bons resultats del Club
de Gimnàstica Rítmica
Ritmoliva a Sueca
Les gimnastes van tornar de l’última competició de la temporada
del 2021 molt contentes, els tres
conjunts van aconseguir medalla.
Les nostres gimnastes de conjunt
van participat en la III Fase del
Trofeu Mediterrani a la localitat
de Sueca.
I els resultats foren magnífics:
el trío aleví Mediterráneo: Carmi-

na, Almudena i Darlenne: Bronze ; el conjunt Infantil Federació
Bàsic: Júlia, Patro, Paula, Claudia
i Andrea: Or i també el conjunt
cadet Federació Bàsic: Alba, Mar,
Adriana, Adelina i Durne: Or.
Des del Club van donar l’enhorabona a totes i les animen a
preparar la nova temporada individual.

Les
gimnastes
del
Ritmoliva a
Sueca

amb molta estabilitat i control. Tota a
la màgia és possible a causa de la poca resistència que ofereixen les taules
de foil amb l’aigua. El Wing foil pot ser
practicat a partir de 8 nusos, la qual co-

sa fa que es amplie a un major nombres
de dies en l’aigua i ademas cal afegir el
fet que es pot navegar amb vent en totes
direccions.
D’aquesta forma, amb el suport del

departament municipal de turisme i del
d’esports de l’Ajuntament d’Oliva, les
platjes locals serán un referent per a
tot el món al voltant de la “Nit de Sant
Joan” próxima, el solstici d’estiu.

Vicente Fuster
‘Pachera’
torna a ser
entrenador de
la UD. Oliva
Vicente Fuster ‘Pachera’ torna a ser
de nou entrenador de la UD. Oliva
en substitució de Marcos Estruch
segons anunciava el president Vicent
Mayol.
Pachera natural de Bellreguard,
firmava pel conjunt blavet qui en la
seua última etapa al Morer va deixar
el segell per aconseguir l’últim
ascens a preferent, ara torna amb
la confiança d’il·lusionar un equip
compromés.
El dia abans La UD. Oliva i Marcos
Estruch arribaven a un acord per
finalitzar el contracte del fins ara
entrenador blavet.El club vol agrair
públicament tot el treball i dedicació
que ha mostrat en la seua etapa en
l’entitat blaveta i desitjar-li per al
futur els majors èxits.

El president de la UD Oliva Vicent Mayol i Pachera
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EN POCS DIES ARRANCARÀ EL PERÍODE D’INSCRIPCIONS OFICIALS

El Gran Fons Alberto Contador serà una
de les proves més participatives d’Europa
L
’objectiu marcat pels organitzadors de l’esdeveniment és per a
la pròxima edició incrementar
en 1.000 el nombre de participants
de l’anterior edició on foren 3.000 i
a poc a poc convertir-se en la prova
referent del ciclisme no tan sols nacional sinó internacional.
De fet, el circuit té totes les característiques per ser un dels millors del calendari internacional amb les muntanyes
de la Marina Alta que tant agraden a tots
els grans equips del món, que venen a
les nostres costes, a Oliva, Dénia o Xàbia
a fer els seus “stages” de preparació per
a la temporada de competició oficial.
A Fitur 2022 s’ha presentat oficialment la XI edició del Gran Fons Alberto
Contador amb el suport de l’Ajuntament
d’Oliva pels departaments d’esports
i turisme i organitzada per l’empresa
Aurum amb el suport d’Oliva Nova i la
Fundació Alberto Contador, que enguany es desenvoluparà el dissabte dia
24 de setembre amb dos recorreguts,
un el Gran Fons de 162 quilòmetres i el
segon un mig fons de 111 quilòmetres
per als més atrevits i els bons esportistes
del pedal
El Gran Fons Alberto Contador en la
seua XI edició amb seu a Oliva Nova
Beach&Golf Resort farà un pas més en
el seu camí a convertir-se en una de les
proves ciclistes més participatives d’Europa i el Món. De fet, els organitzadors

Dues imatges d’una passada edició de la prova.

de l’esdeveniment anunciaran en Fitur
2022 que enguany, de cara a l’edició del
24 de setembre passaran de tres mil a
quatre mil els ciclistes inscrits en la prova i que podran gaudir el seu esport favorit amb el gran Alberto Contador i altres
grans esportistes d’elit internacional.

De fet, des del primer any, han estat
molts els participants estrangers que
han decidit vindre a passar uns dies Oliva expressament per poder gaudir des
de dins del Gran Fons Alberto Contador
i la presència del mateix esportista Contador.

INSCRIPCIONS

En pocs dies arrancarà el període
d’inscripcions oficials per a poder
participar en la prova. L’import inclou la bossa del participant, mallot
oficial de la prova, menjar i beguda
en l’avituallament , en ruta carrete-

res tallades al trànsit, senyalitzades,
suport mecànic en avituallaments,
servei de cronometratge i vehicle
“escoba” i després medalla per a tots
els finishers, diploma digital amb els
resultats i participació en la fira dels
expositors

El jove pilotari Miquel
Soler, campió de l’Individual
de Raspall sub 16
El jove pilotari d’Oliva Miquel Soler es va proclamar el diumenge dia 12
de desembre campió absolut del XVI Campionat Individual sub-16-Trofeu
Fundació Trinidad Alfonso de pilota valenciana en la modalitat de raspall.
Va ser en el trinquet municipal de la localitat de Càrcer, en una partida
retransmesa per la televisió valenciana A Punt i davant un rival fort com va
ser David Margarita del CPV Quatretonda.
El resultat final de la partida va ser de David Margarida 15 enfront dels
25 tants aconseguits pel jove pilotari olivense Miquel Soler, una de les
promeses més importants de l’actual pedrera del Club de Pilota Valenciana
d’Oliva. Aquesta competició va arrencar el passat 15 de desembre
en el Trinquet de Quatretonda i va comptar també amb un altre jove
pilotari d’Oliva Jeroni, que no va poder aconseguir les partides finals del
campionat individual sub 16 de tecnificació de raspall.

Els més menuts del Club Tennis Taula El Corriol.

Èxits del Club de Tenis de Taula El Corriol
Triplet de rosques en la primera jornada de la segona
volta del Campionat de Tennis de Taula de la Comunitat Valenciana i victòria d’escola Corriol Oliva. L’equip de Súper
Rte Brisa del Mar va guanyar per 6 a 0 a l’Alcoi TM. Pels
de la Safor: Víctor Parra, Ximo Montesinos i Miguel Jorda.
Ocupa la segona posició en la taula.
En primera autonòmica, la Pizzeria El Raco TM va guanyar al Xàtiva per 6 a 0. Pels de la Safor: Darshan Cortell,
David González, i Miguel Candela. Són líders i si acaben

la lliga així, pujarien directament a la Súper Autonòmica.
En segona autonòmica, l’Honest Pizza Tm va guanyar 6 a
0 a l’Algemesí. Pels de la Safor: Roberto Brisciani, Carlos
Chirac i Nicolae Orasanu. Seguixen líders en la taula.
L’escola del Corriol Oliva TM va guanyar 4 a 2 al Xàbia
TM pels de la Safor: Julia Malonda, Enric Malonda, Zhihao
Zhang i Blai Medina van derrotar al tercer classificat i a
l’acabar van rebre una gran ovació de tot el públic allí
assistent.

Miquel Soler, nou campió sub-16 de raspall.
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