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Joies de l’automobilisme
arriben a Oliva

La Falla Institut, primer
premi de les Falles 2022

Per primera vegada, la 51 edició del Rally Falles de Cotxes
de l’Antigor va concloure al municipi. Pàgina 19

També va guanyar enginy i gràcia, i el ninot indultat major. En
infantils, victòria per a la Falla Casa d’Alonso. Pàgines 10 i 11

Normalitat per a la
Setmana Santa

“La Verge
del Rebollet
visitarà totes
les esglèsies”
Pàgines 8 i 9

Drons i càmeres
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contra els Porcs
Senglars
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Mapi Barreres
primera dona
en presidir
Gastroliva
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Oliva tindrà enguany una Setmana Santa quasi
semblant a les d’abans de la pandèmia, segons
ha confirmat el president de la Junta Central
de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva,
Toni Alcaraz. L’única activitat que enguany no

es farà serà la representació de La Passió de
Crist vivent a càrrec de l’Associació Cultural
La Passió d’Oliva, donat que no han pogut
reaccionar a les baixes d’actors principals de la
representació.
Pàgina 3

Procés electoral
per a elegir
president en el
UD Oliva
Pàgina 18
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AGENDA

OLIVA, març 2022

Els carrers d’Oliva
són de l’alumnat

SERVEIS
D’INFORMACIÓ

Per la commemoració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, i dins de la diversa
programació, va tindre lloc l’activitat «Els carrers
són i seran nostres» al voltant de l’urbanisme amb
perspectiva de gènere. Aquesta activitat volia mostrar
a l’adolescència dels centres educatius del municipi
la importància de tindre una ciutat amb carrers
amb nom d’home així com de dona i mostrar un
poc d’història del feminisme i la seva reivindicació
de cada 8 de març. Ha estat una activitat molt ben
acollida per l’alumnat i amb una intensa participació
tant de l’alumnat com del professorat dels cursos de
4t de l’ESO i 2n d’FP bàsica dels centres educatius
d’Oliva. L’IES Gabriel Císcar, l’IES Gregori Maians,
Col·legi El Rebollet, Col·legi Sant Josep de la
Muntanya i l’EPA. Des de la Regidoria d’Igualtat i
Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigeix Anna
Mena, s’agraeix l’assistència a tots ells i totes elles
per prendre consciència d’aquesta reivindicació
feminista i igualitària.

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

TELÈFONS ÚTILS

■ Farmacia Hnos. Aparisi

96 285 18 36

EMPRESES SERVEIS
Iberdrola 96 283 85 17
Agència de Butà 96 285 08 44
Aigües potables Bolinches 96 285 05 87
Aigües potables Bullent 96 285 40 00
Aigües potables platja 96 285 20 62

■ Farmacia Galiano

962 85 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 25

■ Farmacia Martí

96 285 30 36

C/ Alcalde Fco. Llorca, 14

oberta dia 26

■ Farmacia Escrivà

96 285 05 83

C/Passeig Lluís Vives,11

oberta dia 27

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 28

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 29

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

C/ De Dénia, 9

oberta dia 24

■ Farmacia Hnos. Aparisi

96 285 18 36

C/ De Dénia, 9

oberta dia 30

■ Farmacia Galiano

962 85 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 31

■ Farmacia Martí

96 285 30 36

C/ Alcalde Fco. Llorca, 14

oberta dia 1

■ Farmacia Escrivà

96 285 05 83

C/Passeig Lluís Vives,11

oberta dia 2

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 3

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 4

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

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

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

PER A REMETRE INFORMACIÓ A
ESTA PUBLICACIÓ

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

PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

673 575 832

No ho penses més i fes-te soci!!!

JAVIER LLOPIS

EL NOSTRE OLIVA. Periòdic gratuït.
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L’ÚNICA ACTIVITAT QUE ENGUANY NO ES FARÀ SERÀ LA REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE CRIST VIVENT

Una Setmana Santa quasi “normal”
O

liva tindrà enguany una Setmana
Santa quasi semblant a les d’abans
de la pandèmia segons ha confirmat a El Nostre Oliva el president de la
Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva, Toni Alcaraz. La programació serà pràcticament la de sempre.
L’única activitat que enguany no es farà
serà la representació de La Passió de Crist
vivent a càrrec de l’Associació Cultural La
Passió d’Oliva, donat que no han pogut reaccionar a les baixes d’actors principals
de la representació que no podien eixir.

ACTES PROCESSIONALS I
TRADICIONALS DE LA SETMANA
SANTA D’OLIVA

RETORNARAN EL 2023

Es planteja la realització de tots els actes
habituals, tant les processons com també
els religiosos a l’interior de les parròquies.
Les activitats de la Junta Central arrancaren el diumenge 6 de març amb l’acte de
Reconeixement a les Padrines de la Setmana Santa, que no van poder eixir des
del 2020 i seguirà el divendres 25 de març
amb un Via Crucis Nocturn a partir de les
20 hores eixint des de la Porta del Sol i seguint l’itinerari del Calvari de la Muntanya
de Santaneta.
El dissabte 26 de març serà el muntatge de l’exposició diocesana a Torrent on
participarà Oliva, a la Casa Museu de la
Setmana Santa local. Per al dissabte 26
de març està previst el Pregó oficial de la
Setmana Santa. Des de les 18,30 concentració a la parròquia de Santa Maria la Major, cercavila i recollida d’autoritats. A les
19.30 hores a la Capella de Nostra Senyora
del Rebollet, pregó de la Setmana Santa
d’Oliva 2022 a càrrec de María José Martí,
expresidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia.
En acabar hi haurà un concert musical.
El diumenge 27 de març serà l’acte
d’inauguració de l’exposició diocesana a
Torrent. A les 11 h. a la parròquia de Sant
Josep recepció de confrares, a les 11,30h.
Missa Solemne i en acabar, sobre les 13h.
Inauguració de la XXXIX Exposició Diocesana. A les 14,30h. Dinar de confraternitat.
¨Per al dissabte 2 d’abril serà la tradicional Processó Diocesana a Torrent, amb el
desmuntatge de l’exposició i a les 16.30
hores eixida de la processó des de Padre
Prudencio passant per Fray Luis Amigó,
Sagra, Avinguda el Vedat per acabar a la
Parròquia de S. Josep.
Els actes religiosos a Oliva començaran
dissabte 2 d’abril a les 19.30 hores a la Parròquia de Santa Maria amb el començament dels Set Dolors de la Germandat de

El Natzarè pels carrers d’Oliva.

Pujada al Calvari de la Dolorosa.

Sant Sepulcre.

Nostra Senyora dels Dolors. Les celebracions comunitàries de la penitència estan
previstes dimecres 6 d’abril a les 19.30

hores a la parròquia de Sant Francesc
d’Assís, i dijous 7 d’abril a les 20 hores a la
Parròquia de Santa Maria la Major.

Cartell Guanyador
Setmana Santa 2022
El cartell representa, de manera plàstica i metafòrica, un gran ciri pasqual per
fer una crida a l’esperança. La imatge
anima a no caure en el desànim i mantenir viva la fe davant les adversitats. Apareixen també les tres parròquies de la
localitat d’Oliva: Santa Maria, Sant Roc
i Sant Francesc, per mostrar un sentiment d’unió i reforçar el vincle amb les
nostres tradicions i patrimoni. Pel que
fa al color, s’escullen les tonalitats terra
i ocre en una al·lusió directa al croma- “Som esperança” Autora:
tisme característic de la Setmana Santa. Carla Herranz Calero de Sagunt

Finalista: Daniel García Moragues
de Gandia amb “Santa Creu”

Divendres de Dolors 8 d’abril
20.00 h. A la Parròquia de Sant Roc, Santa Missa amb assistència de les
Germandats de Ntra. Sra. de la Pietat i Ntra. Sra. dels Dolors. Seguidament,
Viacrucis pels carrers de la feligresia.
Diumenge de Rams 10 d’abril
09.30 h. Al passeig de Juan Carlos I, repartiment i Benedicció de Palmes
amb assistència de les germandats, padrines i poble. Tot seguit, a les tres
parròquies, Missa de Diumenge de Rams. En acabar la Santa Missa, les
germandats visitaran la residència d’ancians Nostra Senyora del Rebollet.
18.30 h. A la Parròquia de Sant Francesc d’Assís, Santa Missa amb
l’assistència de la Germandat de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento “El
cautivo”. Tot seguit, Viacrucis pels carrers de la feligresia.
Dilluns Sant 11 d’abril
20.30 h. A la Parròquia de Santa Maria, Santa Missa amb assistència de les
Germandats Ecce Homo i Sant Sepulcre. Tot seguit, Viacrucis pels carrers
de la feligresia.
Dimarts Sant 12 d’abril
20.30 h. A la Parròquia de Santa Maria, Santa Missa amb assistència de
la Germandat del Cristo de l’Amor. Tot seguit, Viacrucis pels carrers de la
feligresia.
Dimecres Sant 13 d’abril
20.30 h. A la Parròquia de Santa Maria, Santa Missa amb assistència de
la Germandat de la Vera Creu. Tot seguit, Viacrucis pels carrers de la
feligresia.
Dijous Sant 14 d’abril
18.00 h. A la Parròquia de Santa Maria, Missa In Coena Domini.
18.00 h. A la Capella de Ntra. Sra. del Rebollet, Missa In Coena Domini,
amb assistència de la Germandat Jesús Natzaré. En acabar, processó fins a
la Parròquia de Santa Maria. En arribar Visita al Monument per part de la
Germandat de Jesús Natzaré. Seguidament, Trasllat fins a la Capella de Ntra.
Sra. del Rebollet.
19.30 h. A les tres parròquies, Missa In Coena Domini.
21. 15 h. Trasllat de la imatge de la Soledat de la Germandat Ntra. Sra. dels
Dolors des de la Parròquia de Sant Francesc fins a la Parròquia de Santa
Maria.
23.00 h. A les tres parròquies, Hora Santa. Tot seguit, Viacrucis comunitari.
Divendres Sant 15 d’abril
06.30 h. Des de la Parròquia de Santa Maria i la Capella de Ntra. Sra. del
Rebollet, Viacrucis i Sermó de la Muntanya.
10.15 h. Baixada del Calvari en processó fins a la Capella de Ntra. Sra. del
Rebollet.
12.30 h. Acte de Comiat de les imatges de Jesús i la Verge a la plaça Joan
Baptista Escrivà. 17.00 h. A les parròquies de Sant Roc i Sant Francesc,
celebració litúrgica de la Mort del Senyor.
17.30 h. A la Parròquia de Santa Maria, celebració litúrgica de la Mort
del Senyor. 18.30 h. A la Parròquia de Santa Maria, cerimònia del
Desclavament. Representació plàstica del davallament del cos de Crist, mort
a la creu, acompanyat del poema simfònic compost per D. José Climent i
lletra de Salvador Soler i Soler.
20.00 h. Processó general del Sant Enterrament, amb l’assistència de totes
les germandats i clero.
Dissabte Sant 16 d’abril
23.00 h. A les tres parròquies, Vigília Pasqual.
Diumenge de Resurrecció 17 d’abril
08.30 h. A les tres parròquies, Santa Missa amb l’assistència de les
germandats, padrines i poble. En acabar la Santa Missa, desfilada del clero
i germandats fins al passeig de Juan Carlos I. 10.15 h. Sant Encontre entre
la Mare de Déu i Jesús ressuscitat
Exposicions: Del 24 d’abril al 7 de maig A la Cripta de la Parròquia de
Santa Maria triple exposició: Exposició de les obres del Concurs de Dibuix
Infantil Setmana Santa 2023, Exposició XXVI dels Cartells de Setmana
Santa 2022 i Exposició dels Diorames de la Passió: La Junta Central de
Germandats de la Setmana Santa d’Oliva, en col·laboració amb la Junta
de Festes del Santíssim Crist de Sant Roc i de la Parròquia de Santa Maria
mostrarà, gràcies a la cessió temporal de l’Exposició de la Germandat del
Santíssim Crist de la Providència d’Alboraia, una mostra amb 14 diorames,
o escenes, amb paisatges i figures fetes a mà sobre la Passió de Crist.
Una iniciativa que se suma a les programades en el marc de les festes al
Santíssim Crist de Sant Roc i amb les quals vol col·laborar la Junta Central
de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva per tal de visibilitzar el valor
cultural i patrimonial de les festes religioses de la nostra localitat.
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DESPRÉS D’HAVER RECOPILAT MOLTA INFORMACIÓ I QUEIXES DELS AGRICULTORS

Drons i càmeres termogràfiques per
lluitar contra els Porcs Senglars
L

’Ajuntament d’Oliva, des del
Departament d’Agricultura
que encapçala Miquel Doménech, aposta fermament per
una gestió eficaç i molt exhaustiva sobre la superpoblació que
patixen els nostres camps, i el
municipi, de porc senglar, i així
minimitzar els problemes i riscos que comporta per a la ciutadania.
Aquest animal ocasiona molts
d a n y s m a t e r i a l s a l c a m p , p r ovoca accidents i inseguretat en
les nostres vies, i provoca danys
personals a persones i animals
de companyia que es creuen al
seu pas; també és capaç de reduir la biodiversitat del nostre
entorn i transmetre malalties a
persones i altres animals.
Després d’haver tractat aquest
tema durant molt de temps amb
els diferents sectors agrícoles
del municipi, d’haver recopilat
molta informació i queixes dels
agricultors sobre la problemàtica real que patixen en la seua
tasca diària al camp, es pren la
decisió d’apostar d’una forma
clara i molt contundent sobre
aquesta superpoblació que no
té cap control en les zones més
baixes de cultiu, i que crea moltes problemàtiques per poder
caçar amb eficiència i fer una
gestió de control i de pressió
cinegètica sobre aquest animal
per part de la nostra societat de
caçadors.
Oliva ja disposa d’una gestió
i control amb noves tecnologies
per poder fer front en les parts
més baixes i desprotegides de
cultiu, on la societat té molts
problemes per fer la gestió de
pressió i control poblacional,
per haver-hi moltes zones de seguretat, com ara camins, cases
rurals, etc.
Aquesta empresa farà una localització i un seguiment a la
població, amb la col·locació de
càmeres nocturnes i utilitzarà
un Dron d’última tecnologia amb
càmera termogràfica per iden-

tificar les espècies i fer una estimació de les poblacions i així
poder obtindre imatges georreferenciades, amb informació relativa a les fonts de calor i la seua
posició, i poder fer una gestió
molt més eficient sobre aquesta
plaga per a una major seguretat
en el nostre municipi i el nostre
camp.
La gestió tindrà una durada d’un any, i comptarà amb la
col·locació de diferents gàbies
de captura pel terme, i sempre
amb contacte directe amb les
nostres associacions agrícoles i
la nostra societat de caçadors,
per valorar les zones més castigades i que s’han de prioritzar,
a causa dels danys que han sofrit
per aquest animal.
Es posarà un full per emplenar
per a tot aquell agricultor que
tinga danys, un número de telèfon a disposició dels afectats i
cada actuació que es porte a cap
en el municipi tindrà un informe
per poder fer una gestió posterior amb l’administració autonòmica perquè quede constància
que aquest animal és un autèntic enemic de la nostra agricultura i dels nostres camps. Per
fer captures individualitzades
o d’urgència amb animals que
suposen un perill per a les persones, la seguretat viària i dels
mateixos animals, el mètode que
s’utilitzarà serà el llançament
mitjançant sarbatana de dards
anestèsics, i sempre amb control
per agents veterinaris de la zona.
El regidor d’Agricultura ha comentat que “el nostre municipi,
el nostre camp, i sobretot els
nostres agricultors i agriculto res, han vist com en aquests últims anys aquesta espècie ha anat
en augment, i ha afectat la seua
tasca diària al camp, ha provocat
danys materials i molt importants
al sector agrícola; ara, amb la
tasca conjunta de totes les parts
implicades en aquesta problemàtica, podrem fer una bona gestió
al nostre municipi.”

El regidor Miquel Doménech amb el representant de l’empresa que porta el dron.

Un porc senglar.

MOROS I CRISTIANS
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NO ES VA PODER FER EN LA DATA TRADICIONAL DEL MES DE FEBRER

Dissabte 2 d’abril serà el Concurs
de Putxeros dels Moros i Cristians
E

ncara que habitualment el Concurs de Putxeros del Mig Any
dels Moros i Cristians és celebra habitualment durant la primera
quinzena del mes de febrer, la Federació de Moros i Cristians d’Oliva
va emetre un comunicat ajornant la
celebració de tots els actes previstos
a causa de la situació de pandèmia
en la qual ens trobem.
Donat que les dades han millorat
durant les darreres setmanes, l’entitat que presideix Òscar Prieto ha
decidit celebrar el proper dissabte
dia 2 d’abril el Concurs de Putxeros que no es va poder fer el passat
mes de febrer, una jornada en la
qual algunes filades es van reunir
per a realitzar menjars de germanor
durant la data inicialment prevista i
també es va fer un programa especial a Ràdio Safor-VCF per a recordar el Mig Any de la nostra festa i
que no caiga en l’oblit la celebració
durant la data corresponent.
En aquesta ocasió des de la Federació consideren que no és “cap
acte substitutiu del Mig Any Fester”
perquè s’hauria d’aprovar per totes

Un dels guisats, en una edició anterior.

Els Tàfies, preparant el putxero.

les filades, sinó que s’ha decidit celebrar enguany també un Concurs
de Putxeros en el qual participaran
les onze filades.
D’aquesta forma l’activitat començarà a les 9 del matí amb l’habitual esmorzar entre festers que té

lloc a la Plaça Joan Baptista Escrivà
i el muntatge dels estands de les
nou filades que integren la Federació de Moros i Cristians d’Oliva.
Al llarg del matí els cuiners habituals s’encarregaran de dur a terme
el tradicional guis del putxero amb

l’animació musical festera a càrrec,
d’una banda, o xaranga, i festers i
festeres podrán tornar a confraternitzar i començar a realitzar contactes de cara a la celebració el proper
estiu de les festes grans dels Moros
i Cristians, enguany sembla que si.
Així i tot, al migdia, com ve sent
habitual, un jurat qualificat serà
l’encarregat d’atorgar els premis
als millors putxeros presentats al
concurs i també a la presentació del
plat davant dels jutges. L’acte conclourà amb la festa del lliurament

dels premis del concurs i l’alegria
dels guanyadors.
S’espera la presència de l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer,
la regidora de festes Yolanda Navarro, portaveus municipals així
com dels càrrecs festers del 2022
que són pel bàndol cristià la Filà
Masers amb Rosanna Lloret com
a capitana i Cristina Ureña d’ambaixadora. Pel bàndol moro la Filà Tàifes tindrà com a capitana a
Susana Salort i com ambaixador
Juan Manuel Aracil.
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AMB CARÀCTER INTERNACIONAL, S’HA DESENVOLUPAT EN LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE POLIVALENT D’OLIVA

Centenars de persones han gaudit de
la IX edició de la Fira dels Minerals
C

entenars de persones van poder gaudir durant els dies 12
i 13 de febrer de la novena
edició de la Fira dels Minerals que
,amb caràcter internacional, s’ha
desenvolupat una vegada més en les
instal·lacions del Centre Polivalent
d’Oliva organitzada conjuntament
per la Regidoria de Cultura, Música i
Biblioteques de l’Ajuntament d’Oliva
amb la col·laboració de la Societat
Valenciana de Mineralogia.
Un total de quinze estands han
participat en aquesta edició en la
qual s’han pogut veure de nou interessantíssims exemplars de minerals, de gemmes i de fòssils, a més
de orgonitos i nombrosos complements del sector. En aquesta edició
de nou l’entrada va ser gratuïta i es
van complir les mesures sanitàries
de màscara obligatòria, gel i aforament en les instal·lacions amb el
control dels membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Oliva.
El regidor Julio Llorca va reconéixer que “la Fira dels Minerals
d’Oliva és tot un referent dins del
sector i que atrau molts aficionats
des de diversos punts de la Comunitat Valenciana a la nostra ciutat i
fins i tot de fora i és una proposta
interessant per als quals els agrade
aquest món”. Cal tindre en compte
que només a Sant Vicent del Raspeig
a Alacant hi ha una altra fira similar
a aquesta.
Entre els participants estands
d’empreses del sector de diversos
punts d’Espanya i del nord d’Àfrica
amb els seus fòssils més curiosos.
Els organitzadors han complementat
enguany la fira amb una exposició
d’alguns grans fòssils amb atractius
minerals cedits per a l’ocasió. No
s’han desenvolupat els habituals tallers infantils a causa de la pandèmia
de la Covid-19.
La fira es va tancar el diumenge
a les 20 hores amb el tradicional
sorteig de minerals i fòssils que cedeixen els estands participants entre
tots els assistents a la mateixa que
emplenen el bitllet previst en l’accés
al Centre Polivalent, amb les consegüents alegries que rebien els afortunats.
El mateix Julio Llorca va explicar
que: “La Fira de Minerals d’Oliva
s’ha convertit en un referent dins
del sector que reuneix no sols a
professionals i aficionats de la
mineralogia, sinó que esdevé com
a proposta d’oci alternatiu per a
tota la família”. A més, el regidor
de Cultura, Música i Biblioteques
ha assegurat que aquesta fira ha
estat possibles gràcies també a la
Societat Valenciana de Mineralogia, que cada any aposta per Oliva
com a centre de difusió dels coneixements d’aquesta branca de la
geologia.

Estand de minerals.

L’alcaldessa i el regidor de cultura visitant la fira.

Estand d’orgonitos a la Fira.

El certamen s’ha convertit en un referent
dins del sector que reuneix a professionals i
aficionats de la mineralogia

Aspecte que presentava la fira instal·lada en el Centre Polivalent.

Un fossil que es va poder veure al certamen.
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FERNANDO CREMADES, PLEBÀ DE SANTA MARIA LA M

“Oliva té
mare, i ho
hem de
demostrar
amb orgull”
Enguany s’acompleix el Centenari de la declaració canònica de
la Verge del Rebollet com a “Patrona principal d’Oliva”. Va ser
concretament el 8 de març de 1922 quan es va signar a Roma
el Decret de la “Sagrada Congregación de Ritos” declarant a la
Santíssima Verge del Rebollet patrona de la ciutat. El text del
decret es conserva a l’arxiu parroquial de Santa Maria la Major.
Per tal de conéixer els detalls hem entrevistat
al plebà de Santa Maria la Major, Fernando Cremades,
que és a més el president de la Comissió del Centenari.
–Enguany és un any molt especial per Oliva...
– Efectivament, el primer acte
amb el qual començava el Centenari
fou el passat dia 8 de març. La mateixa jornada en la qual es va firmar
a la Sagrada Congregación de Ritos
de Roma, la proclamació de la Mare
de Déu del Rebollet com a patrona
canònica d’Oliva. Per això eixe dia
de vesprada a l’església de Nostra
Senyora del Rebollet vam celebrar
una Missa Solemne, cantada per la
Coral de Santa Cecília, que dirigeix
Josep Malonda.
– Que més han preparat?
– Des d’aquest 8 de març, cada
dia 8 de cada mes se celebrarà una
missa solemne a l’església del Rebollet, fins al 8 de setembre, que
serà la Festa Solemne de la Mare
de Déu del Rebollet. A aquestes litúrgies anirem convidant a diversos
cors a participar en l’eucaristia.
– Sabem que preparen una
gran exposició sobre la Mare
de Déu del Rebollet..
– Així és. A més a més de totes
aquestes eucaristies, el proper mes

de maig, la Cripta de la Parròquia
de Santa Maria la Major albergarà
una gran exposició de fotos, imatges i quadres sobre la Mare de Déu
del Rebollet. Que visibilitzara el
culte a la Verge del Rebollet en la
ciutat, perquè moltes famílies tenen fotos i records relacionats amb
la patrona, que van a cedir-se per
aquesta interessant exposició. Reunirem a totes les imatges tan boniques que hi ha, perquè es puga
contemplar la devoció plàstica que
té Oliva a la seua patrona.
– Qui coordinarà aquesta
mostra?
– La mostra tindrà diversos responsables. Estaràn Enrique Orquin,
Juan Romero i Maria del Rebollet,
tres persones que són membres actualment del Consell Parroquial de
Santa Maria la Major d’Oliva i que
coneixen bé el tema.
– La idea és que la mostra estiga durant un temps perquè
la gent del poble la visite..
– Efectivament, estarà unes quantes setmanes perquè fàcilment i còmodament la gent puga passar per

la Cripta i poder contemplar i gaudir de tot el material que puga’m
recollir per a donar-ho a conéixer
al poble en aquesta important exposició.
– Recordem que si alguna
persona té algun objecte o detall referent a la Mare de Déu
del Rebollet ho puga deixar
per exposar-ho també..
– Sí. A partir d’ara les persones
que tinguen alguna imatge, algun
quadre, fotografia històrica o detalls relacionats amb la nostra patrona, poden portar-ho a la propia
parròquia de Santa Maria la Major
perquè el dia de l’exposició puga
estar tot exposat, siga el més completa possible i que el poble puga
gaudir-la.
– Un altre acte rellevant del
Centenari serà la visita de la
imatge de la Mare de Déu del
Rebollet a totes les parròquies
de la ciutat..
– Així és. Tenim molt d’interés
que per a fomentar la devoció a la
Mare de Déu del Rebollet, a la nostra patrona, anem a organitzar qua-
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“La Verge del Rebollet, amb motiu del Centenari, visitarà totes
les esglèsies de la nostra ciutat”
tre visites als temples de la ciutat
per tal que els feligresos puguen
gaudir d’aquest any tan especial.
El día 12 de març, que és dissabte, la Mare de Déu visitarà la Parròquia de Sant Roc, el dia 13 de
març diumenge, la Verge del Rebollet es traslladarà a la parròquia
de Sant Francesc d’Assís a la raconada de les Ermites i el dia 20 de
març, diumenge, anirà a les Monges Clarisses i el 3 d’abril anirà
a la Residència d’Ancians Nostra
Senyora del Rebollet, coneguda
popularment com “l’Asilo”. En totes aquestes quatre visites farem el
mateix. Anirà la Verge, es resaran
solemnes vespres, se celebrarà
la missa, i després hi haurà una
ronda a la Mare de Déu a càrrec
del cor parroquial que farà unes
cançonetes a patrona i tornarà al
seu camerí a l’església del Convent
del Rebollet. No pernocta. Cada
eixida serà a les cinc de la vesprada des de l’església del Rebollet i
al final de cada visita torna a sa casa el mateix dia.
– Eixirà amb la seua anda
tradicional o amb algun altre
mig?
– Està previst que isca amb les
seues andes tradicionals i la traslladen els portadors habituals de la
Mare de Déu del Rebollet. Farem un
itinerari que presentarem a l’Ajuntament i esperem que el responsable de tràfic li done el vistiplau. I
serà el que farem en cada trasllat.
– Ta m b é h i h a p r e v i s t u n
concert..
– Eixe acte el fa directament la

comissió de festes de Nostra Senyora del Rebollet. Els presidents
Miquel Morera i Inma Ortells estan
molt il·lusionats. El dia 27 de març
a l’interior de la parròquia de Santa
Maria la Major tindrem un concert
de l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València, que és un
cor de molt de prestigi. Estan preparant-ho tot serà de vesprada a
l’interior de Santa Maria. Tenen una
altura musical molt gran.
– Per a les festes també es
farà alguna cosa especial
amb motiu del Centenari..
– La comissió de festes està en
allò. Està preparant coses. Faran
els actes tradicionals, el trasllat,
el pregó, la romeria, la novena i
la missa solemne i altres. Això és
cosa d’ells. També estan pensant
en fer un llibre programa especial
amb motiu del Centenari. I al novenari implicar als festers de tot el
poble. Cada dia es dedica als joves,
a les parròquies, als majorals, als
rectors, i als festers, i que les tres
comissions de festes participen.
– També volen engalanar la
façana del Convent del Rebollet..
– Si amb motiu del Centenari
hem decidit posar des d’aquest 8
de març una pancarta en la façana
de l’església del Rebollet on figurarà la conmemoracio del primer
centenari de la patrona d’Oliva, la
Mare de Deú del Rebollet amb el
lema “Oliva té mare” conegut per
tota la Diocesis de València i tots.
La frase que ens unirà a tots.

– Sabem que la devoció a la
Mare de Déu del Rebollet té
més de cent anys, però no es
va proclamar patrona fins
ara fa un segle..
– Així és. La Verge va vindre al
segle XVII i sabem per la història
que va estar al Castell del Rebollet
i després al Convent, però no es
va demanar ser la patrona fins al
1922. La Verge dels Desemparats va
vindre a Oliva i la del Rebollet també va a anar a València, entre altres
activitats que es van fer. La nostra
verge és molt coneguda i estimada.
Quan vas per València és una de les
imatges més antigues de la Diòcesis
de València, la transició del romànic al gòtic i una veritable joia.
I gràcies a un oncle meu Fernando Cremades Viñarta que estava ací
de vicari, i la família Sanjuan, es va
salvar la imatge durant la guerra i
la podem gaudir meravellosament.
Afortunadament, també es va restaurar per l’Institut de Belles Arts
de València. Jo no estava ací, però
en 1.999 vam coronar a la Mare de
Déu del Rebollet i la van restaurar
per tal motiu. Ha quedat molt bé i
és molt bonica.
– Animem a la gent finalment a participar en el Centenari...
– Tots tenen una cita i esperem
que tot el poble, els carrers s’engalanen per a les eixides que és faran
i la celebració del Centenari de la
Mare de Déu del Rebollet. Oliva té
mare i ho hem de demostrar amb
orgull, perquè tot oliver té a la verge en el seu cor.
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Elia Sanchis i l’alcaldessa, durant l’Exaltació.

Falla gran Institut. Primer premi

LA FALLA INSTITUT AMB EL MONUMENT ‘EL GRAN TABÚ’ VA ESTAR LA GUANYADORA DE LES FALLES D’OLIVA DEL 2022

Les Falles tornen després
de dos anys de pandèmia

L

a comissió de la Falla Institut. amb
el monument ‘El gran tabú’ representat per una dona mexicana central obra del taller dels artistes Palacio i
Serra .va estar la guanyadora de les falles
d’Oliva del 2022. La fallera major Ana
Jordà i el president el seu pare Vicent
Jordà es trobaven molt contents. També
va guanyar enginy i gràcia, i el ninot indultat major.
El segon premi ha estat per a l’A. C.
Falla Barri Sant Francesc sota el lema
‘Oliva en tecnicolor’ i que representava
l’escena central del Mag de Oz amb l’espantaocells central, Dorothy sobre el lleó
covard i l’home llanda, obra de l’artista
de Cullera Alfredo Baiona. La comissió
que presideix Guillermo Ciscar no tenia
fallera major enguany. Ha guanyat també
el premi al millor Llibret.
El tercer premi ha anat a parar a la
comissió de la Falla Casa d’Alonso “A
contra natura” de la Falla Casa d’Alonso obra de ‘La Comissió’. El president és
Juanjo Moratal i la fallera major Ariadna
Burgos.
Quarta, la Falla Conservatòri amb el lema ‘La Mar Salà’, obra de “Gotes de foc”.
Cinquena va ser la comissió de la Falla
Pensat i Fet, el lema central de la qual
d’enguany és ‘Quina petardà’, obra de
José Sanchis.Mentre que sisena ha estat
la Falla L’Estació sota el lema ‘Ens jubilem?’, de l’artista Vicente Chabeli.I setena
la Falla de la Mar sota el lema ‘Ostara’,
també de Vicente Chabeli.
En infantils la gran sorpresa fou la victòria per a la Falla Casa d’Alonso amb ‘30

Falla infantil Sant Francesc.

anys del millor xou’, a càrrec de la comissió . El president infantil és Toni Parra
i la fallera major infantil Carmen Moratal.
També ha guanyat ingeni i gràcia.
El segon premi va estar per a l’A. C. Falla Barri Sant Francesc amb el monument
‘La gran il.lusió’ de Miriam García. La
presideix Hugo Moreno i la Fallera Major
Infantil és Lucía Moreno.També va guanyar el ninot indultat infantil.
El tercer premi per a la Falla Institut
amb ‘D’ací a 1.000 anys’, de Palacio i Serra. El president és Alexandre Mestre i la
fallera major infantil Neus Morató. Quarta va ser Conservatori, cinquena Pensat i

Ninot Indultat Infantil.

Fet, sisena l’Estació i setena La Mar.
A més es van lliurar els premis que
no es van arribar a entregar en 2020.
El premi de cavalcada va ser per a Casa
d’Alonso i el segon per a Conservatori,
el de grup per a la Falla Conservatori ‘Els
polps’ seguit per ‘Ave fénix’, de la Falla
l’Estació i el de figura per a Casa d’Alonso
i segon Conservatori. Millor crítica fou
per a Casa d’Alonso.
LA SEGONA EXHALTACIÓ D’ELIA

L’exhaltació a la Fallera Major d’Oliva 2022 Elia Sanchis Torres dissabte 19
de febrer va ser l’acte més emotiu dels

Ninot Indultat.

fallers d’Oliva en els últims anys. Per tot
el que va suposar de retrobament amb la
festa en la qual molts es van quedar pel
camí, entre ells l’expresident de la Federació de Falles Vicent Pérez o els fallers
i falleres morts durant aquest període.
El Centre Polivalent replet va obrir l’acte
amb un fort aplaudiment en el record de
l’expresident Pérez. Però també va tindre
l’emoció dels més xicotets nascuts durant
aquests dos anys.
Després de pujar una a una les components de la Cort d’Honor de la Fallera Major Estefanía Chover de la Falla La
Mar, Paula Montilla de la Falla l’Estació,

Alícia Miralles de la comissió de la falla
Institut i Gloria Escrivà de l’A. C. Falla
Barri Sant Francesc, va arribar la pujada
de la Fallera Major d’Oliva 2020-22 Elia
Sanchis acompanyada per l’alcaldessa
Yolanda Balaguer. Van pujar totes amb
les bandes ja posades perquè es van presentar en el seu moment però va haver-hi
imposició d’insígnies. L’alcaldessa va
posar a Elia la de la ciutat i aquesta li va
posar la de la Federació de Falles i tots
van rebre la insígnia fallera.
I va arribar el moment més emocionant
de la nit quan van anar pujant un a un les
trenta-dues mascotes de les set comis-
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La Fallera
Major d’Oliva,
Elia Sanchis,
a l’ofrena a
la Verge del
Rebollet.

La Crida.

sions falleres de la ciutat, tretze d’elles
d’una sóla comissió, l’A. C. Falla Barri
Sant Francesc, entre ells el fill de la Fallera Major d’Oliva Elia Sanchis, el xicotet
Martí que va ser portat a l’escenari per la
seua tia Candela Roig Torres, la mateixa
que havia portat fa dos anys la banda
acreditativa del seu nomenament.
Va exercir com a mantenidor de la nit
el director general del Institut Valencià
d’Estadística i exalcalde d’Oliva David
González, qui va lloar totes les virtuts que
té Elia Sanchis com a persona i com fallera “estima moltíssima personalment a
Elia i a la seua família i en general a tots

els fallers i falleres d’Oliva, on sempre
m’he sentit com a casa. Per això quan
m’ho va proposar el president Santiago
García no vaig poder dir que no.”
Una Crida contra la guerra i amb l’amenatza de l’aigua
La Fallera Major d’Oliva Elia Sanchis
va llançar un fort “No a la guerra” en la
Crida 2022 després de recordar que dos
anys després “tot és diferent” i agrair als
fallers i falleres “tornar a omplir la Plaça
de l’Ajuntament i ser pacients” després
de tot el que s’ha passat. Especialment va
dir “només em queda mirar al cel per a
cridar ben alt, perquè no el dubtes “pre-

Falla Infantil Casa d’Alonso.

si” (referint-se al mort Vicent Pérez),
Sols per tu Oliva tindrà falles”.
A més va voler deixar constància que
“les falles són efímeres, però el nostre
sentiment és etern”. Per primera vegada
una fallera major dona veu a la seua cort
d’honor i les falleres Estefanía Chover de
la Falla La Mar, Alícia Miralles de la comissió de la falla Institut i Gloria Escrivà
de l’A. C. Falla Barri Sant Francesc també
van poder intervindre amb les seues paraules ja que Paula Montilla de la Falla
l’Estació no va poder estar per la defunció d’un familiar pròxim.
L’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer

Falla gran de Sant Francesc. Segon premi

va recordar que “per fi tornen les falles
als nostres carrers” i els va donar la
benvinguda a la ciutat, mentre que prèviament, en el pregó faller l’arquitecta
Irene Benet va donar l’enhorabona a la
seua amiga Elia “per poder tancar per fi
l’exercici faller” i va demanar a l’alcaldessa Yolanda Balaguer “que lluite per
aconseguir de Els Rajolars un nou barri
per a Oliva”. I va tancar assenyalant que
“Oliva enguany si tindrà falles”. La pluja va fer presència en el final de l’acte,
encara que va sonar l’himne i els focs
artificials.
Sense Cavalcada del Ninot ni mascleta-

des i amb una ofrena “Indoor”
Aquest any faller també serà recordat
perquè les falles no van voler fer la Calvalcada del Ninot, ja que no s’havíen donat els premis encara de la de 2020, es
van projectar tres mascletades a càrrec
de Pirotècnia Borredà de Rafelcofer que
l’aigua no va deixar fer i s’ajornen per
quan decideixca la Junta Local Fallera.
Però l’exercici també ha tingut la primera “Ofrena indoor” ja que al ploure
s’ha tingut que fer dintre del Centre Polivalent amb la imatge de la patrona, la
Mare de Déu del Rebollet, i també amb
l’acte del lliurament de premis adjunt.
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ES VA PRESENTAR UNA CANDIDATURA

Fanny Sanchis, nova presidenta de
l’Associació de Comerciants
L

a jove empresària Fanny Sanchis
Frasquet és des de fa uns dies la
nova presidenta de la Associació
de Comerciants d’Oliva en substitució
de Rosa Llopis després de prop de dotze anys en el càrrec. La nit del dimecres
23 de febrer va tindre lloc l’assemblea
general extraordinària dels comerciants
olivans en el procés electoral obert per
a la substitució de la junta directiva anterior i el començament d’una nova etapa
amb la presència massiva de prop de 80
persones, entre elles la pròpia alcaldessa
i delegada de comerç Yolanda Balaguer,
a la Sala de la Casa de Cultura.
A l’acte només es va presentar una candidatura encapçalada per Sanchis i que
manté als pesos pesants anteriors com
Nadia Peiró com a tresorera, el secretari
Francisco Martínez a més dels vocals de
la mateixa que són María Rosa Escrivá,
Cristina Serrano i José Luís Molina, i va ser
triada per unanimitat de tots els assistents.
La idea és tindre una línia continuista
amb la directiva anterior, però amb nous

perquè el comerç d’Oliva vaja cap avant,
i donar-li un nou aire a aquest, vaig decidir presentar-me i he tingut molt de
suport de tot el meu equip, amb noves
cares per a continuar treballant en tot el
que s’ha fet. ACCO com a associació està
a un nivell molt alt i intentarem pujar-la
una mica més”. Un altre dels seus reptes serà incrementar el nombre de comerços associats.

Fanny Sanchis nova presidenta
ACCO.

Rosa Llopis va rebre el
reconeixement d’ ACCO.

projectes i il·lusions que aporta Fanny
Sanchis, tècnic superior d’administració
i finances de 43 anys, propietària de la
botiga Oleyó Creativa, que fa dos anys va
deixar el seu treball en un hospital per a
tindre el seu propi negoci i que ha consi-

derat que era el moment per a rellevar a
Rosa Llopis i fer un pas al capdavant per
a continuar apostant pel comerç local.
Sanchis va reconéixer que “en formar
part de la junta i de l’associació, tinc ganes de treballar, de col·laborar i lluitar

HOMENATGE A ROSA LLOPIS
ACCO va voler rendir un gran homenatge a la seua anterior presidenta
Rosa Llopis. La directiva María Rosa
Escrivá va llegir unes paraules en les
quals va emocionar a tots els associats
presents parlant del seu esperit treballador, caràcter incombustible, traient
el màxim possible i lluitant sempre per
l’associació. Va dir que Rosa era “única” i que ha sigut “un referent per a
altres associacions”, amb la seua labor
com a vicepresidenta de FAES i que el
seu període de presidència dels comer-

ciants d’Oliva “mai s’oblidarà” i que
sàpia que “et volem”.
En el seu comiat Rosa Llopis va agrair
a les seues juntes directives el treball
realitzat “ha sigut un gran honor presidir
ACCO” va afegir i que ha aprés de tots i
que continuarà secundant al màxim l’entitat. També va tindre paraules d’agraïment al exalcalde David González i a
l’actual alcaldessa Yolanda Balaguer pel
suport rebut i va demanar que el consistori continue fent costat a l’entitat. Va
rebre una placa d’agraïment i un rellotge
a més de diversos rams de flors.
Finalment l’alcaldessa d’Oliva Yolanda
Balaguer va destacar la labor de Rosa
Llopis i va dir que estava convençuda
que la nova presidenta Fanny Sanchis
estarà a l’altura “i ens tindreu ací per al
que necessiteu”. Va dir que l’Ajuntament
ha invertit 200.000 euros en el comerç
local, la qual cosa s’ha transformat en
els comerços en més de 400.000 euros
i continuaran buscant subvencions tant
provincials com autonòmiques.

EL PRESSUPOST DEL PROJECTE ÉS DE MÉS DE 45 MILIONS D’EUROS

Oliva tindrà
una depuradora
pionera a Europa

L

’alcaldessa de l’Ajuntament d’Oliva, Yolanda Balaguer, convidà el
passat 15 de febrer al president
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo i el comissari d’Aigües,
Marc García, i a la resta de l’equip tècnic
i regidors municipals de les àrees implicades per a parlar del risc d’inundació
de la població d’Oliva. Cal destacar que
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
és el màxim responsable de la protecció
civil de la població, i aquesta reunió era
fonamental per conéixer la previsió de les
actuacions pendents a realitzar, tant sobre
la rambla del riu Gallinera com sobre el
barranc de la Font.
Arran d’aquesta jornada, s’informà
l’alcaldessa d’Oliva que la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ja disposa
del projecte d’execució de la depuradora, i en les pròximes setmanes s’iniciarà
la tramitació de l’Avaluació Ambiental.
Així ho confirmava el president de la CHX,
Miguel Polo Cebellán, en la seua visita a
Oliva, ahir, dilluns 14 de febrer.
La nova depuradora ubicada al municipi d’Oliva té un pressupost de més
de 45 milions d’euros, i incorpora una
tecnologia pionera a Europa en el tractament de les aigües residuals. Es tracta
de l’actuació de major envergadura que
la confederació està portant a terme.

Una de les característiques principals
és que permetrà utilitzar part de l’aigua
depurada per a regadiu, sense cap altre
tractament posterior. L’alcaldessa d’Oliva exposà la necessitat d’una nova EDAR
d’Oliva Nord, amb el tractament terciari i
reutilització d’aigües residuals TM Oliva i
l’estudi d’alternatives tècniques, econòmiques, jurídiques i administratives per
al sistema de distribució de l’efluent de la
nova EDAR d’Oliva per a reg.
Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, transmeté
a la delegació local que el finançament
de la depuradora està assegurat per part
del ministeri, i que hi ha molt d’interés
en aquesta instal·lació per part de la Comissió Europea, atesa l’avantguarda de la
tecnologia que s’hi preveu. “Es tracta d’un
projecte molt ambiciós, que millorarà
considerablement la protecció i el progrés
de la societat civil”, ha assegurat el president de la CHX.
Per la seua banda, l’alcaldessa d’Oliva,
Yolanda Balaguer aprofità la reunió per
a interessar-se per l’estat de les gestions
de la construcció de la presa de la Gallinera, una infraestructura imprescindible
per a la ciutat. Des de la Confederació es
traslladà a l’Ajuntament que s’ha instat a
ACUAMED, empresa pública responsable
del projecte, a contractar l’estudi d’ubica-

cions alternatives per a la pressa, ja que en
la ubicació original no és possible la seua
construcció per la inestabilitat del terreny.
A més, Yolanda Balaguer explicà la
necessitat d’estudi d’altres alternatives a
la reducció del risc d’inundació generat
pel barranc de la Font, al voltant d’Oliva. I també de la inclusió de les mesures
proposades en el Programa de Mesures
del Pla de Gestió del Risc d’Inundació del
segon cicle de la Demarcació Hidrogràfica
del Xúquer.
L’alcaldessa d’Oliva explicà que: “aquesta reunió ha estat un avanç molt important
en la solució de problemes destacats per a
la societat civil. La nova depuradora serà
una millora molt destacada per a Oliva,
però també serà necessari avançar en
les obres de la rambla de la Gallinera i la
construcció de la presa”.
Ana Morell, vicealdessa d’Oliva va traslladar la necessitat de “finalitzar les obres
i donar solució a la situació de les quatre
comportes que provoquen l’entrada d’aigua al sector de l’Aigua Morta.” Segons
Morell, “en aquesta legislatura.
El projecte de la nova EDAR d’Oliva
s’emmarca dintre del Plan CRECE del
Ministeri de Medi Ambient, la finalitat del
qual és dur a terme actuacions destinades a aconseguir que tots els municipis
espanyols depuren adequadament les

Reunió per estudiar la nova depuradora d’Oliva

Plànol ubicació de la nova depuradora.

seues aigües residuals, d’acord amb la
Directiva Europea Marc de l’Aigua.
Estat de la depuració d’aigües a Oliva
Actualment, el municipi d’Oliva es troba en una situació precària pel que fa al
sanejament i la depuració. L’actual infraestructura del sistema de depuració
d’aigües residuals d’Oliva està configurada per les instal·lacions de l’EDAR, que
assumeix els abocaments provinents del
nucli urbà i de la platja fins al Sector 5,
i que suposa un cabdal mitjà brut diari

que resulta pràcticament el doble del
cabdal de depuració per al qual va ser
dissenyada la dita EDAR en el seu dia, i
és notori que aquestes instal·lacions pateixen un accentuat i progressiu problema estructural de capacitat.
L’altra instal·lació general de depuració és l’EDAR del Càmping San Fernando,
que assumeix els abocaments de la zona
sud del terme municipal, a excepció de
la Urbanització Oliva Nova, dotada de sistema de depuració propi.
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VA SER L’ÚNICA QUE ES VA PRESENTAR ALS COMICIS CELEBRATS DESPRÉS DE LA DIMISSIÓ DE L’ANTERIOR PRESIDENT

Mapi Barreres primera dona en
la història en presidir Gastroliva
P

er primera vegada la hostalería d’Oliva tindrà una dona
al front. María Pilar Barreres Just, Mapi, del Restaurant La
Sota de la Platja d’Oliva, és la nova
presidenta de Gastroliva després
de l’assemblea celebrada aquest
passat dimecres 9 de març al Centre Polivalent de la nostra localitat
. La seua cantidatura, la de la primera dona en la història que dirigirà l’hostaleria local, va ser l’única que es va presentar als comicis
celebrats després de la dimissió de
l’anterior president Francisco Oltra Soqueta.
Mapi Barreres, de 42 anys d’edat
porta treballant i formant-se en el
món de l’hostaleria des de xicoteta, ja que va nàixer en el si d’una
empresa familiar que portaven els
seus pares primer a diversos bars
per Oliva i finalment el Restaurant
La Sota. Oficialment va començar a
treballar als setze anys i és l’encarregada del restaurant des de l’any
passat 2016.
Després d’accedir a la presidència va rebre les primeres felicitacions de les autoritats locals i va
anunciar que una vegada passen
les festes falleres convocarà una
reunió de Gastroliva per a l’elecció
de la nova Junta Directiva, a la qual
ja li han confirmat que li donaren
suport alguns membres, com l’expresident Paco Oltra “Soqueta” o
Alejandro García, entre altres.
Encara que va fer una crida a les
dones associades al fet que també
s’involucren en la nova etapa de
l’associació que ara comença, així
com a hostalers veterans que sempre han col·laborat amb l’entitat
associativa.

En declaracions a El Nostre Oliva
Mapi Barreres va assenyalar que “
em feia pena veure que tot el treball
realitzat durant els últims anys es poguera anar al trast. Per això vaig decidir que em presentava per a aportar la meua labor a l’associació”.
Considera que és molt important
canviar determinats hàbits, entre ells
que siga una entitat presidencialista
en la qual tota la labor l’haja d’assumir una sóla persona, i crear un
equip de treball per a descarregar
funcions entre diverses persones
perquè no tot recaiga en ella.
A més de continuar treballant en
diverses línies, com les de les ajudes i subvencions per al sector o
també intentar reprendre les classes
de formació de personal en hostaleria a Oliva amb la col·laboració del
CDT L’Alqueria del Duc, com es va
fer durant uns anys.
Actualment Gastroliva la componen un total de 114 socis, la major
part dels hostalers d’Oliva i considera que cal revitalitzar-la entre
tots i també reconéixer que de no
ser pel treball durant 15 anys de Paco Oltra Soqueta l’entitat no seria el
que és hui dia.
Soqueta va agafar la presidencia
de AGEMHO (Agrupació d’Empresaris d’Hostaleria d’Oliva) en maig de
2007 agafant el testic del president
anterior desde desembre de 1993
Pepe Miralles. Va ser president cinc
anys consecutius fins que en abril
del 2012 va arribar a la presidencia
Enrique Climent y any i mig després Paco Oltra Soqueta tornava al
càrrec en novembre de 2013 i fins
l’actualitat. Durant el mandat de
Soqueta es va fer el canvi de nóm
d’Agemho a Gastroliva.

Mapi Barreres, del restaurant La Sota.

Caixa Ontinyent destinarà 1,2 milions d’euros a obres socials
L’entitat impulsarà l’activitat
a través de la seua Fundació,
especialment quant a educació
financera.
Conscienciar en sostenibilitat
i col·laborar amb col·lectius
vulnerables seran també eixos
principals de la seua actuació.
Caixa Ontinyent destinarà enguany 1,2
milions d’euros en obres socials, una
actuació que permetrà mantindre les
línies desenvolupades fins al moment i, a
més, impulsar l’activitat que promou des
de la Fundació Caixa Ontinyent.
Així, per a 2022 cobrarà especial
protagonisme el programa d’educació
financera. Un programa pioner destinat a
persones i col·lectius de diferents edats
i condicions, que desenvolupa accions
educatives i formatives de manera

presencial i online, i molt actiu a través
de les seues xarxes socials.
La Fundació intensificarà també la seua
activitat en el Mont de Pietat Caixa
Ontinyent, a través del qual ofereix
microcrèdits en condicions assequibles
i amb garantia prendaria, i en el Centre
Cultural Caixa Ontinyent, com a aposta
clara per la cultura.
Col·lectius i sostenibilitat
Dos dels eixos principals en la seua
actuació per a enguany serà conscienciar
en sostenibilitat i la col·laboració amb
col·lectius.
L’entitat continuarà desenvolupant la
seua Política de Responsabilitat Social
Corporativa orientada cap a dos grans
aspectes:
- Portal de transparència perquè
els clients tinguen un coneixement

més detallat de les peculiaritats
dels productes i serveis de Caixa
Ontinyent.
- Desenvolupament de la Política de
Sostenibilitat i Gestió Ambiental
de l’Entitat, tendent a minimitzar
l’impacte ambiental de Caixa
Ontinyent tant a través de les seues
inversions com a través de la seua
pròpia activitat, i conscienciar a tots
sobre la necessitat de contribuir a la
lluita contra el canvi climàtic.
Quant a la col·laboració amb col·lectius,
la seua actuació se centrarà en aquells
en situació de vulnerabilitat, i en perill
d’exclusió social i financera.
Única Caixa d’estalvis valenciana
Caixa Ontinyent és l’única entitat
financera en la Comunitat Valenciana
que reverteix els seus beneficis a la

societat en forma d’obres socials,
equivalent a la part que altres entitats
destinarien a retribuir als seus
propietaris. Una labor social que
permet, d’una banda, millorar la qualitat
de vida de les persones, i, per un altre,
contribuir a la vertebració de la seua
zona i evitar la despoblació.
En els últims 10 anys, Caixa Ontinyent
ha destinat 14 milions d’euros a obres
socials. Una activitat singular que,
any rere any i des de la seua fundació
en 1884, ha anat aportant recursos i
activitats a tot el seu àmbit d’actuació.
De fet, l’obra social de Caixa Ontinyent
disposa de 26 centres en funcionament
en 11 localitats, amb 278 llocs de treball
directe, i en 2021 ha desenvolupat
103 activitats, ha col·laborat amb 83
col·lectius i ha beneficiat directament a
152.000 persones.
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ES VAN TRACTAR LES ACCIONS DE FUTUR DELS MERCATS MUNICIPALS

L’Associació de Venedors del Mercat
d’Oliva s’adhereix a Unió Gremial
E

l passat dimarts 22 de febrer
l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda
Balaguer , va estar en les instal·lacions del Mercat Municipal amb
el president de l’Associació del Mercat
Municipal, Manuel Navalón i la junta
directiva, per a rebre al president de la
Unió Gremial, Juan Motilla, amb motiu
de l’adhesió de l’Associació del Mercat
Municipal d’Oliva a la Unió Gremial.
Durant la reunió es van tractar les
accions de futur dels mercats municipals i els objectius de la Unió Gremial
per a promocionar i millorar la posició
dels mercats locals a la Comunitat Valenciana. El Mercat d’Oliva és membre
d’aquesta agrupació formada per 114
associacions, dels quals 12 són associacions de mercats municipals.
L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va intercanviar amb els presidents
noves idees de promocions i altres iniciatives que reactiven el comerç local al
mercat. També van compartir experiències altres mercats que milloren la participació ciutadana del Mercat d’Oliva.
“Un encert del nostre Mercat Municipal
formar part d’aquesta associació que
ens permetrà tindre més visibilitat en
el món comercial i augmentar el gran
potencial dels comerços adherits.” Ha
explicat Yolanda Balaguer.

El Mercat d’Oliva és membre
d’aquesta agrupació formada per
114 associacions, dels quals 12 són
associacions de mercats municipals.

tens un restaurant???
anunciant-te ací arribaries a més clients
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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UN DOCUMENT QUE REGULA ELS DRETS I DEURES DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament aprova per unanimitat el
reglament de participación ciutadana
E

l ple municipal de l’Ajuntament d’Oliva celebrat el 24 de
febrer de 2022 va aprovar de
forma unànime el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d’Oliva, un document que regula els
drets i deures dels processos participatius com també els de les entitats
ciutadanes del municipi d’Oliva.
El regidor de Participació Ciutadana, Josep Escrivà, ha valorat la tasca
de les associacions que han participat
en les dinàmiques per elaborar este
document, com també va agrair el
suport per part dels representants polítics que van participar. «Este reglament és fruit del treball comú entre
l’Ajuntament i la ciutadania organitzada», va explicar el regidor Escrivà.
El ple va coincidir en què estos són
uns treballs que van començar en la
legislatura anterior i que ara s’han
continuat donant veu a les associacions del municipi oliver i a la representació política.
«A l’Ajuntament d’Oliva, i sobretot
al departament de Participació Ciutadana, celebrem tindre ja aprovat un

Josep Escrivà, regidor de participació ciutadana.

reglament de Participació Ciutadana
el qual s’ha aprovat de forma unànime. És un reglament que hem anat

treballant des de fa molt de temps»,
ha assegurat el Regidor de Participació Ciutadana, Josep Escrivà.

L’ACTUAL PRESIDENT, JOAN MATA, VA DECIDIR NO OPTAR A REELECCIÓ

Yolanda Pastor és nomenada
presidenta de Projecte Oliva

P

rojecte Oliva (PRO) va celebrar l’assamblea general ordinària de 2022 el divendres
4 de març, al Casal de la Joventut
d’Oliva. La reunió tenia com objectiu
aprovar els comptes de 2021, aprovar el pressupost per a 2022; Informe
Tresoreria; Informe comptes grup
municipal; Informe FEPAL (Federació
de Partits Locals), i nomenament nova presidenta.
Un dels punts importants de la reunió era l’elecció de la nova presidenta
de Projecte Oliva, Yolanda Pastor. El
passat mes de juliol de 2021, l’actual president, Joan Mata (regidor
de PRO), va decidir no renovar en
el càrrec de president i, conseqüentment, convocar eleccions pel procediment que marquen els estatuts.
L’assamblea de la formació ha elegit a
Yolanda Pastor com a nova presidenta
de la formació local.
Mata va accedir a la presidència de
PRO l’any 2018. Durant aquest temps
Projecte Oliva ha renovat els seus
estatuts, per fer-los més garantistes
i ampliar la transparència del partit.
També s’ha realitzat una renovació de
la imatge de PRO i s’ha consolidat la
nova pàgina web. L’any 2019, PRO va
fer història guanyant les eleccions locals, amb Yolanda Pastor al front.
«Estic molt satisfet amb tot el que
hem avançat aquests anys. No només

Yolanda Pastor i Joan Mata, actual
i anterior president de PRO

s’ha renovat tota la imatge de PRO, sinó que som un partit sanejat econòmicament, que remetem puntualment
tota la informació que el Ministeri ens
requereix i, sobretot, tenim un equip
de gent sensacional, amb gana de treballar per Oliva, i una argamassa de
plantejaments sòlida i contundent. Hi

ha un projecte i amb Yolanda Pastor
al cap estem preparats per anar més
forts si cap a les eleccions de 2023»,
afirma Mata.
Joan Mata, deixa la presidència del
partit perquè creu que ha complit els
objectius que en aquest aspecte es
proposava: «estem en l’estadi de solidesa òptim i ara necessitem una presidència nova per fer el següent pas, que
és iniciar una agenda d’activitats molt
més àmplia per part del partit. Tots els
membres de Projecte Oliva sabem que
Yolanda Pastor és la persona indicada
per fer-ho». Mata continua en amb la
seua activitat com a regidor de Projecte Oliva en l’Ajuntament d’Oliva, com a
delegat de PRO en la Comissió d’Urbanisme i el Comité de Seguretat i Salut.
Yolanda Pastor ha sigut elegida presidenta per unanimitat de tota l’assamblea de PRO. Es renova així la confiança del grup amb el seu lideratge.
Ara, Yolanda Pastor, a més de ser la
portaveu i líder del grup municipal de
PRO a l’Ajuntament d’Oliva també és la
presidenta del partit.
Pastor: «Ostentar la presidència de
PRO és un repte més i és per a mi un
orgull fer-ho amb el suport de tota
la nostra gent. Confie molt en l’equip
humà que som PRO. Tenim molt bones sensacions. Tenim moltes ganes
i estem il·lusionats en el camí cap a
2023».

En aquesta legislatura s’ha fet
un procés de participació que ha
durat un any, que ha comptat amb

la participació d’associacions veïnals i associacions i federacions
festives, esportives, culturals i sociosanitàries del nostre municipi.
També ha format part del procés
de participació l’Agenda Local 21
i els representants d’aquesta corporació que van poder assistir al
procés participatiu.
També es va fer palés la necessitat de regular els drets i deures,
com també els òrgans participatius de l’Ajuntament d’Oliva i de
les entitats ciutadanes, associacions, federacions i fundacions
del nostre municipi.
«Des de la regidoria de Participació Ciutadana volem agrair la
participació de totes les entitats
i també agrair el suport unànime
de la corporació municipal. Des
d’ara, els nostres ciutadans tenen
una ferramenta que reglamenta la
relació entre les entitats associatives i també les persones individuals amb la seua administració,
l’Ajuntament d’Oliva.» Conclou
Josep Escrivà.

Campanya d’ajuda
a Ucraïna
L

’Ajuntament d’Oliva ha convocat una Mesa Solidària d’acció
humanitària, amb Creu Roja i Càritas, per a coordinar l’ajuda
al poble ucraïnés; s’ha definit un pla d’actuació conjunt, amb els
protocols marcats per les entitats oficials. Cal destacar que el primer
contacte, en les comunitats autònomes, es fa a través de Serveis Socials,
ja que disposen dels professionals per atendre la ciutadania ucraïnesa
que necessita assistència.
Actualment hi ha 32 ciutadans procents d’Ucraïna censsats a Oliva i
s’espera que es porten familiars i amics seus d’acolliment durant els
propers anys. Dijous 10 al voltant de 150 persones es concentraren
davant l’Ajuntament per protestar contra la guerra amb cinc minuts de
silènci.
Els canals oficials d’ajuda humanitària a Ucraïna són:
Ajuda Humanitària canal oficial GVA:
https://gvaoberta.gva.es/es/ucrania
Oferiment d’allotjament: https://forms.office.com/r/ZPMipYyTA
Acolliment de menors i d’adolescents:
https://inclusio.gva.es/es/web/menor/acogimiento-familiar504
Aportacions econòmiques ONGs:
https://www.aecid.es/.../Tus%20campa%C3%B1as/Ucrania.aspx

Protesta No a la Guerra d’Ucaraïna.

16

EDUCACIÓ

OLIVA, març 2022

ES TRACTA D’UN PROJECTE D’INVERSIÓ VALORAT EN AL VOLTANT DE 59.000 EUROS

Remodelació del pati de l’Escoleta
Infantil Municipal ‘El Caragol’
L
’Ajuntament d’Oliva ha iniciat les
obres de remodelació del pati del
Escoleta Infantil Municipal El Caragol situada en el carrer Barranc. Es tracta
d’un projecte d’inversió valorat en al voltant de 59.000 euros, que vindrà a suposar una important millora per a aquest
centre educatiu oliver.
La delegació de parcs i jardins que dirigeix l’edil socialista Ana Morell ha informat que es tracta d’una remodelació completa de l’actual pati del centre educatiu
del barri del Raval.
Està prevista la creació d’un espai
d’obres amb pèrgola fixa i tendals de colors sobre la base del projecte de Navarro
Mestre Arquitectes i també la construcció
d’un lavabo exterior per als alumnes i
alumnes del centre.
També tindrà lloc la incorporació de
nou arbratge al pati i la instal·lació de
gespa artificial que servirà per a les activitats del centre, així com la renovació
completa dels actuals jocs infantils per
uns altres més moderns i adaptats als
més xicotets.
Les infraestructures del pati es veuran
millorades amb la creació d’un sistema
de recollida de pluvials i canvi d’arracades per tal d’evitar l’entrada de l’aigua

Pati de l’escoleta.

en el centre educatiu en el cas de fortes
pluges.
El temps d’execució previst per a la
realització d’aquest projecte serà de
dos mesos i s’ha habilitat nous espais a
l’exterior per a garantir que els xiquets
i xiquetes puguen continuar gaudint de
l’entorn mentre que es duen a terme

les obres en el patico de la Escola Infantil.
Ana Morell va assenyalar que “volem
agrair la col·laboració i comprensió
dels pares i mares del centre i de ben
segur que en breu podrem gaudir d’un
nou espai que fomente nous sistemes
d’aprenentatge col·laboratiu i experi-

mental, que era una de les necessitats
que tenien aquestes instal·lacions”.
El pati de la Escola Infantil el Caragol
presentava una important deterioració i
necessitava una reforma urgent segons
es venia reclamant tant des de l’AMPA
del centre, dels professors, com dels
pares i mares dels escolars d’aquest.

FINALISTA EN ELS PREMIS BERLANGA DE VALÈNCIA

Curtmetratge ‘Com la vida mateixa’
de l’EPA Serafí de Centelles
Els escolars d’Oliva
recabden 2.601,50 €
per a l’illa de La Palma
Tots els Centres Educatius d’Oliva han participat en una
campanya de solidaritat amb l’illa de la Palma després
dels devastadors resultats per part del volcà Cimera Vella i
ara estan preparant una altra campanya similar de suport
a Ucraïna, després de la guerra iniciada per Putin al
capdavant de Rússia.
Els centres educatius d’Oliva han recaptat en el seu conjunt
un global de 2.601’50 per al Cabildo Insular de la Palma
i ja preparen una acció semblant d’ajuda humanitària en
comú per a les víctimes de la Guerra d’Ucraïna.
El departament i la Regidoria d’Educació, al capdavant
del qual està la vicealcaldessa, Ana Morell, han reunit una
quantiosa suma de diners amb la venda del boli solidari. I
davant el bon acolliment d’aquesta acció, s’ha plantejat la
idea de repetir-la per a ajudar a les persones afectades per
la devastadora i cruenta guerra d’Ucraïna i que ja ha deixat
més de 2 milions de persones refugiades o desplaçades
que han fugit del seu país.
Oliva, i els Centres educatius, una vegada més, mostren
la seua solidaritat i capacitat humanitària per a ajudar
a les persones que més ho necessiten. Els directors i
responsables de tots els centres, tant d’infantil, com de
primària, de secundària i batxillerat a més dels dos centres
d’adults es van reunir per a confirmar el global recaptat
que es remetrà íntegrament per als afectats de l’erupció del
volcà Cimera Vella de la Palma.

El Centre de EPA Serafí de C e n t e l l e s
va estrenar dijous passat 24 de febrer
un curtmetratge realitzat pels a l u m n e s
del centre, que ha sigut fina- lista en els
premis Berlanga de l’Ajunta- m e n t d e
València recentment i es de- n o m i n a
“Com la vida mateixa”.
Sota la coordinació de la professora Julia Puig Moratal , veient la situació
existent en el centre “perquè cadascun
ve amb una motxilla diferent, u n s i n t e ressos i una història personal molt diferent” va assenyalar , la qual c o s a v a n
voler era “demostrar a la so- cietat que
mitjançant l’educació es pot a r r i b a r
a molts llocs. És igual d’on procedisques”.
D’aquesta manera en el curt Membres de l’equip que ha fet el curtmetratge.
es tracten molts temes candents de la societat actual com el maltrac- treball. En el propi centre educatiu EPA Setament, la prostitució, la drogoaddicció, xe- rafí de Centelles s’han gravat algunes escenofòbia i racisme, l’homofòbia i altres temes nes i altres s’han filmat en el Passeig Jaume
I d’aquesta localitat de la Safor.
de caràcter social.
L’Ajuntament de València els va convidar
Molts alumnes quan arriben al centre
creuen que el tenen tot perdut i mitjançant com a finalistes a l’acte de deslliurament
aquest treball es vol demostrar que nin- dels premis Berlanga i segons la seua progú té res perdut i que la societat dona una fessora “va ser tota una experiència per a
nova oportunitat i altres, des d’una Escola ells anar amb l’autobús a la capital, de send’Adults, perquè sempre tenen noves opor- tir-se una mica protagonistes. Fins al punt
tunitats i sempre tenen cabuda, procedis- de molts d’ells sentir-se realitzats i un rol en
quen des d’on procedisquen. L’objectiu és la seua vida que mai havien viscut”.
Els alumnes participants van qüestionar a
aprendre i canviar el seu xip de vida, per
la professora Julia Cots si volia muntar una
circumstàncies de la vida.
En total són huit alumnes els que han par- productora i tenen les ganes de participar
ticipat en el curtmetratge, inclosa la pro- en nous curtmetratges, com aquest en el
fessora, que ha coordinat l’escenografia, el qual han posat tot la seua obstinació. El fuvestuari i tots els detalls més importants del tur dirà si es fa realitat el seu somni.

CEIP Santa
Anna amb
Ucraïna
Ni es deu ignorar, ni es pot
mirar cap a l’altre costat quan
una guerra està tenint lloc
a les portes de casa. Moltes
vegades, els centres educatius
i els docents ens centrem en el
currículum i les assignatures i
no tant en tot allò que passa al
nostre voltant. Després, passats
els anys, es denuncia l’absència
de veus crítiques en la societat
quan és justament això el que
s’ha estat fent des dels primer
dia que l’alumnat posa un peu
a l’escola. El C.E.I.P. Santa Anna
no vol estar dins d’eixe grup de
centres «educatius».
Tot comença a l’escola. La
consciència dels individus i la
seua determinació de caminar
cap la pau, per dur o costós
que siga el camí, també. Per
això, des del Santa Anna s’ha
trencat el ritme natural de les
classes per fer una reflexió
sobre el conflicte, els seus
protagonistes i les solucions
pacífiques i diplomàtiques
al mateix, com ens afecta a
nosaltres en primera persona
i quines empreses podríem
portar a terme per ajudar al
poble d’Ucraïna. Així les coses,
hem reunit i classificat un
camió ple productes de primera
necessitat(medicines, gasses,
menjar, bolquers...) i hem
buscat i trobat els contactes a
Ucraïna per fer-los arribar a
bon port. Una mare de l’escola,
amb familiars a l’epicentre de la
guerra que està tenint lloc, s’ha
posat en contacte amb ells per
saber de quina manera poden
arribar les ajudes. Un camió ja
va de camí. És poc davant tan
devastador episodi i en som
conscients...
Hem fet murals a les classes,
hem decorat les portes del
centre i continuant amb el
projecte de ràdio escolar (i
que podeu escolar a la web
www.santaana.es) hem fet un
podcast; una entrevista d’un
alumne a eixa mare ucraïnesa
de la qual en parlàvem
abans. En eixe podcast-ple
de frustració, tristesa i una
mica d’esperança-s’escolta la
veu d’algú que té el familiars
dins d’un país bombardejat
i disseccionat. Els xiquets i
les xiquetes del Santa Anna
demanen la pau. La seua veu
no s’escolta molt forta, en som
conscients.

HISTÒRIA

OLIVA, març 2022

El carrer de La Hoz ocupa dos vessants del tossal de Doix

JOSÉ CARUANA

El cim del tossal, al carrer de Sant Sebastià

Cercant El
Tossal de Doix
XAVIER CANYAMÀS

P

arlar a Oliva del tossal de Doix és
parlar d’un topònim que la memòria
popular ha relegat a l’oblit. La causa,
òbviament, és que la dita elevació muntanyosa no s’hi pot observar en estat natural, ja
que actualment rau completament cimentada i només s’intueix quan trepitgem alguns
carrers costeruts del Raval. Les referències
escrites que la historiografia ofereix respecte del tossal es poden comptar amb els dits
d’una mà. No obstant això, val la pena conéixer-les i saber-ne un poc més al voltant
d’un turó que el pas del temps va cobrir
d’història.
D’una banda, tenim els treballs de
Francisco Pons Moncho, historiador
i antic rector de la parròquia de Sant
Roc, qui, en una publicació de 1989,
anomenava un censal [1] de 1470 en el
qual es parlava d’una casa «en el “carrer
de les tendes olim del trapig” que sube
al “tossal de Doix”». Aquesta referència
del segle xv és, de moment, la més antiga
coneguda. També aportava Pons Moncho
informació sobre l’escriptura de propietat
d’un habitatge del carrer de Sant Isidre:
«Casa de una habitación situada en la
calle de San Isidro conocida por tossal de
Doix». D’igual manera, recordava que en
la partida de defunció del metge Jaume
Tena, datada l’any 1775, es diu que fou
soterrat «en el cementerio (fossar) de
esta Iglesia junto a la pared, que mira
al tossal de Doix». Fixem-nos que entre
aquesta partida i el censal de 1470 hi ha
un període tres-cents anys, açò demostra
que el topònim es va mantenir viu en la
parla popular almenys durant tres segles.
El carrer de La Hoz ocupa dos vessants
del tossal de Doix
D’altra banda, l’historiador Josep
Sanchis Costa va publicar un article l’any
2000 en el qual documenta que, a l’inici
del segle xvii, hi havia un morisc al Raval
dit Miquel Juan Duix, treballador les
terres dels Tamarit. Duix és una variant

ortogràfica de Doix, i ací, com podem
veure, figura com a cognom. Fins ara, en
cap nòmina de moriscos aveïnats al Raval
hem vist mai el dit llinatge. Tanmateix, no
hi ha cap dubte que al tossal hi va haver
un tagarí dit Doix i que el seu nom va
originar el topònim amb què antigament
es coneixia la muntanya. Sanchis Costa, a
més a més, anomena un censal del segle
xviii atorgat per Vicente Pous sobre una
casa «en Tossal de Doix».
Com a complement als treballs de Pons
i Sanchis, convé mencionar Vicent Carles
Navarro. Aquest, en un estudi publicat en
2009 escrivia el següent: «Diversos són
els sondejos efectuats en el perímetre
urbà d’Oliva, però encara queda un lloc,
situat en la part antiga del casc urbà
conegut com el Tossal de Sant Isidre, en
el qual pogué tindre el seu assentament
el “hisn” (castell, lloc fortificat) esmentat
per al-Idrisi [2]». Evidentment, aquest
«Tossal de Sant Isidre» que menciona
Navarro és la denominació moderna del
tossal de Doix. L’àpex o punt més alt del
pujol està al carrer de Sant Sebastià, just
on enfronta amb el de Santa Llúcia, i
s’eleva 45 metres sobre el nivell del mar.
El cim del tossal, al carrer de Sant
Sebastià
Pel que fa a l’etimologia del nom, cal
adreçar-se als estudis del filòleg Joan
Coromines, qui creu probable que Doix
derive del nom propi aràbic Duwîs,
el qual esdevé del terme dus (xafar).
L’evolució del mot hauria estat: El-Dúis
> Dúix > Doix. Actualment, segons
dades de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), a Catalunya hi ha una trentena
d’individus cognomenats Doix. I al
municipi tarragoní de Poboleda s’hi troba
el Mas Doix, un important celler vinícola
del Priorat.
Tornant a l’assumpte que ens ocupa,
i per cloure l’entrada de hui, direm
que l’expansió de l’aljama morisca va
transformar la fisonomia de la muntanya.
A poc a poc, l’indret es va omplir de

cases i s’obriren carrers i atzucacs,
definint-se una trama urbana típica de les
moreries. Hui en dia, si volem conéixer
la ubicació exacta del tossal, cal atenirse al que va escriure Pons Moncho:
«...comprendía el entorno formado
actualmente por las calles San Sebastián,
San Isidro, La Hoz, Poniente, San
Pancracio y parte de la Divina Gracia. Un
altozano pintoresco, probablemente con
algunos pinos y casas diseminadas…».
Sens dubte, passejar per eixos carrers tan
emblemàtics del Raval és reviure segles
d’història; percebre la presència silent
de tots aquells que antany hi van viure;
i sentir l’energia d’un tossal que roman
adormit davall dels nostres peus.
[1] Un censal era el dret que tenia
un censalista a rebre d’un censatari un
cànon anual com a contrapartida d’un
capital donat. El document en qüestió li’l
va facilitar a Pons Moncho el professor
Camarena Mahiques.
[2] Al-Idrisi fou un geògraf i cartògraf
almoràvit del segle XII.
Fonts:
Abel SOLER, L’esplendor d’Oliva. De l’honor dels Carròs al comtat dels Centelles,
Ajuntament d’Oliva, Oliva, 2000.
Institut Nacional d’Estadística (INE), [en
línia],
<https://www.ine.es>
Joan COROMINES, Onomasticon Cataloniae, [en línia],
<https://oncat.iec.cat>
José María DOMÍNGUEZ i Francisco
PONS MONCHO, Sant Roc d’Oliva. Apuntes
históricos, Oliva, 1989.
Josep SANCHIS COSTA, «Moriscos i terratinents. L’origen de les propietats de l’església
de Santa Maria la Major d’Oliva», dins Cabdells, 2, AC Centelles i Riusech, Oliva, 2000.
Vicent Carles NAVARRO OLTRA, «Sobre
el topònim Awr.ba del districte de Dénia
islàmica», dins Cabdells, 6, AC Centelles i
Riusech, Oliva, 2009.
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FINS AL 30 DE MARÇ ES PODEN PRESENTAR LES CANDIDATURES

La Unión Deportiva Oliva es troba
en procés electoral
L’Assemblea de la UD Oliva es va poder fer a principis de març, després
de dos anys de poder-se realitzar per
la Covid-19. Es van llegir els balanços
de les temporades anteriors i el pressupost de l’actual temporada per
acabar l’exercici. Alguna pregunta de
dades per part dels assistents.
El president, Vicent Mayol va assenyalar que “enguany va ser un any
normal. No hi ha hagut cap parada”.
Els patrocinadors han respost bé, els
mateixos d’abans de la pandèmia. A
més a més es va convocar el procés
electoral. Qui entre haurà de fer el
pressupost del pròxim any, que serà
semblant al d’enguany.
Fins al 30 de març es poden presentar les candidatures que vulguen
optar a presidir la UD Oliva i si a eixa
data hi ha varies presentades, caldrà
fer eleccions com és lògic. Sinó hi
ha cap candidatura que es presente, o segueix l’actual o també cap la
possibilitat de què es faça una Junta
Rectora. Tot dependrà de la situació
a eixa data.

Ivan Toledo nou porter per a la UD Oliva

Karim Kone ha tornat a la UD Oliva.

En el cas d’hi haure eleccions es
traurà el llistat d’associats, per fer
les comprovacions corresponents
d’estar al dia del pagament i si les
dades i DNI són correctes perquè
es puguen donar votacions. Serien
al llarg de la primera setmana del
mes de maig.
L’equip no està en situació còmoda. Ha tingut molts problemes
aquesta temporada amb canvi
d’entrenador, baixes, etc. El nou
entrenador està intentat recuperar
la forma però no estan del tot bé.
S’han fet incorporacions a la portería com Ivan Toledo després de
jugar al Pego i Dénia, un davanter
com és Karim Kone, format a la base del club i que ha jugat a equips
de tercera divisió a Madrid i Asturies, i estan estudiant poder incorporar algun jugador més “perquè
enguany ha estat un any molt complicat” segons el president Vicent
Mayol. L’objectiu és mantenir-se a
la categoria i el pròxim any treballar per intentar pujar.

Renovació de les
inscripcions de les Escoles
Esportives Municipals

Nova escola esportiva municipal d’Skate
Amb la creació de la nova pista municipal de Skate al Poliesportiu Municipal d’Oliva, els Serveis Esportius Municipals i la Regidoria d’Esports d’Oliva
han creat una nova escola esportiva
municipal per tal que els xiquets i xiquetes aprenguen a gaudir de l’skate.
Aquesta escola es dividirà en dos
grups: un primer de xiquets i xiquetes
d’entre 6 i 11 anys (horari: dimarts,,
de 16.30 h a 18.00 h). Mentre que el

segon serà de xiquets i xiquetes d’entre 12 i 16 anys (horari: dimarts, de
18.00 h a 19.30 h).
L’Escola Municipal d’Skate s’impartirà des del 5 d’abril fins al 30 de
juny, i el seu preu és de 24,95 al trimestre amb la presència de monitors
especialitzats en la materia per que
els joves d’Oliva puguen aprendre a
gaudir d’aquesta modalitat esportiva, que està tan en actualitat i que

ha estat inclosa als Jocs Olímpics de
Tòquio.
Les inscripcions per part dels interessats es realitzaran des de l’1
fins al 31 de març, a les oficines dels
Serveis Esportius Municipals al Pavelló Cobert del Poliesportiu Municipal, en horari de dilluns a divendres,
de 9.30 h a 14.30 h i de 17.30 h
20.00 h. . Més información al telèfon
96 285 0221.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva i els Serveis Esportius Municipals
han començat la renovació de les inscripcions de les Escoles Esportives
Municipals del tercer trimestre.
Yolanda Navarro, regidora d’Esports, ha explicat que des de Serveis
Esportius Municipals s’ha realitzat una gran tasca d’organització, per tal
d’evitar aglomeracions a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal d’Oliva.
“Concretament, les renovacions seran de l’1 fins al 24 de març per als inscrits
en el 2n trimestre, amb l’ordre establert pel SEM, i les noves inscripcions i resta
de públic des del 25 fins al 31 de març.” Ha assegurat Yolanda Navarro.
Els pagaments s’efectuaran amb targeta. El procés va començar els dies 1 i 2
amb el voleibol, el 3 amb el handbol prebenjamí, benjamí i aleví, el dia 4 amb
handbol infantil i cadet, el 7 de març amb pàdel infantil i cadet, el dia 8 amb el
pàdel prebenjamí, benjamí i aleví. Els dies 9 i 10 fou per a pilota i escacs, el 15
de març per a pilota valenciana i escacs. El dia 16 per a bàsquet infantil i cadet.
Per la seua banda el dia 17 per a Gimnàstica Rítmica (6-14 i perfeccionament),
el dia 18 per a precompetició i competició de gimnàstica rítmica.
El dia 21 atletisme i tenis de taula en categories prebenjamí, benjamí i aleví.
I el dia 22 els equips infantils i cadets, El dia 23 patinatge i dansa clàssica,
iniciació i perfeccionament, el dia 24 patinatge i dansa clàssica precompetitiu i
competició.
Ara els dies 25, 28,29, 30 i 31 estan obertes per al públic en general que vulga
participar.
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LA 51 EDICIÓ DEL RALLY FALLES DE COTXES DE L’ANTIGOR VA CONCLOURE A OLIVA

Més de mig centenar de joies
automobilístiques prenen els carrers
P
er primera vegada, la 51 edició
del Rally Falles conegut com
a Ronda Fallera de Cotxes de
l’Antigor va concloure a Oliva amb una
concentració al Parc de l’Estació el dissabte 12 de març. Més de mig centenar
de vehicles es donaren cita en un event
que va començar el día 11 i va concloure
el día 13.
Dissabte al migdía els esperaven la
fallera major d’Oliva Elia Sanchis i la
seua cort d’honor a més del regidor de
turisme Kino Calafat i altres membres de
la corporació, per marxar al Centre Polivalent on teníen un dinar amb productes d’Oliva com el Figatell, les Coques o
l’arròs amb fesols i naps el.laborat pels
festers de Sant Vicent.
El 51 Rally de Falles de 2022, també
conegut per Ronda Fallera de Cotxes
de L´Antigor-Trofeu de Sa Majestat El
Rei organitzat de l’11 al 13 de març pel
Club d’Automòbils Antics de València
(CAAV), comptava enguany en la seua
51 edició amb la participació de més
de 50 vehicles antics i clàssics d’especial interés, que preníen l’eixida
el divendres 11, per primera vegada
en la seua història, des de la Marina
de València. La competició arrancava
a les 12 del migdia des de l’Embull
núm. 2 - al costat del pantalà de “megayates”- amb la banderada d’eixida
efectuada per les Falleres Majors de
València, la concentració i exposició
dels vehicles, que anaven arribant a
partir de les 10 del matí.
El recorregut de la Ronda Fallera
discorría en diverses etapes des de
València fins a Cullera i d’ací a Gandia,
la capital de La Safor, recorrent durant
tres dies i prop de 300 quilòmetres,
l’interior i sud de la comarca, creuant
també cap a Alacant per una preciosa
vall fins a arribar de nou a la província
de València. A la platja de Gandia, els
participants teníen la seua base a l’Hotel RH Bayrén & Spa, des d’on el matí

Diferents imatges del ral·li de cotxes antics del qual van poder gaudir els veïns d’Oliva.

del dissabte s’iniciaven les proves de
regularitat amb l’objectiu de guanyar el
preuat Trofeu de la seua Majestat el Rei
Don Felip VI, qui ha tornat a concedir
la distinció de ser President d’Honor
del Comité Organitzador de la Ronda
Fallera de Cotxes de L´Antigor. En total, participaven més de 50 automòbils,
38 d’ells antics - des de l’any 1924 al
1945 i 11 clàssics. Així, la nòmina de
vehicles que prendran part comprén 5
Hispà Suïssa (1924,1925, 1926, 1928,
i 1930); 2 Cadillac (1939 i 1955); 4
Chevrolet (1930, 1954, 1955, 1964);

13 Ford (1928, 1929 (6), 1930 (2),
1931,1940, 1954 i 1966); 5 Mercedes
Benz (1951, 1959, 1965, 1985); 3
Buick (1929, 1930 i 1939) i 1 Jaguar
(1966), entre altres.
Igualment, completa aquesta històrica relació de vehicles antics 4 Bentley
(3 de 1936 i 1953), 2 Rolls Royce
(1936 i 1938) i 2 Packard de 1928 i
1939;1 Lancia de 1927; 1 Auburn de
1935; 1 Bugatti de 1927 i 1 Pierce
Arrow de 1933, al costat d’altres que
també se sumaven a la convocatòria.La
51 edició del Ral·li de Falles comptava

amb la col·laboració de la Diputació
de València, l’Ajuntament de València
- a través de la Regidoria de Turisme
i Internacionalització- els Ajuntaments
d’Oliva i de Gandia i La Marina de
València.
AUGUSTO LEZCANO, PRESIDENT
DE CAAV: “LA 51 EDICIÓ PASSARÀ
A LA HISTÒRIA”.

Segons el president del Club d’Automòbils Antics de València (CAAV),
Augusto Lezcano, que destaca l’èxit de
la convocatòria després d’aquests dos

dificilíssims anys- fent referència a la
pandèmia- ha agraït la implicació de
totes les institucions i entitats col·laboradores en una edició que “estem
segurs passarà a la història” sent una
competició que s’ha convertit en referent al nostre país. D’igual forma,
Augusto Lezcano assenyalava que
aquesta 51 edició del Ral·li de Falles
era especial per un motiu que a tots els
amants dels vehicles antics ens uneix:
“la memòria de Sr. Emilio Polo, gran
erudit dels Hispà Suïssa i entranyable
amic del nostre Club”.

Victor Bettendorf, el millor en el Gran Premi CSI2*
Victor Bettendorf (LUX) i Simolo de la Roque Z (Spartacus x Casall) van aconseguir la
seua segona victòria en altres tants dies en
liderar el Gran Premi del CSI2* presentat el
diumenge 13 de març pel Trofeu Dammann
Reitplatz-o. Sportplatzbau GmbH en Spring
MET III 2022 a Oliva Nova, Espanya. La parella, que també va guanyar la classe Longines
Rànquing del dissabte, va arribar al cim després d’un dur desempat contra altres catorze
combinacions de cavalls i genets.
Un total de 59 parelles es van alinear per al
Gran Premi de 1,45 m del diumenge, i sempre anava a ser una carrera contrarellotge
quan quinze superaven la pista d’11 tanques
establida per Franz Madl. El primer a buidar el recorregut de desempat acurtat va ser
Thiago Ribas Da Costa (BRA) en Kinky van’t
Heike (Epleaser van’t Heike x Grandeur),
qui va arribar com a cinqué per a detindre
el rellotge en 45.25 segons. Immediatament
després, Nicola Pohl (GER) també va entregar una ronda clara en Història Do Belmonte

(Nanuk II du Ry x Pacino), però el seu temps
va ser ràpidament millorat per Jeanne Sadran (FRA) en Dexter de Kerglenn (Mylord
Carthago x Diamant de Semilly) . No obstant
això, un corredor més tard, Sören Pedersen
(DONEN) va ocupar un segon lloc temporal
amb Chico Z (Clinton x Qantum) en marcar
un temps de 47,03 segons, espentant a Sadran i Pohl cap avall en la classificació provisional. Seguint a Pedersen en el quadrilàter,
Bettendorf va parlar de debò des del moment
en què va travessar la línia d’eixida i va perseguir el temps de Da Costa en cada pas de
galop. Xiulat per la multitud, Bettendorf va
fer el seu millor intent: va reduir el temps per
a batre’l a 44,68 segons, que cap dels quals
vindrien podria millorar. Dona Costa va acabar segon, Pedersen tercer, Sadran quart i
Pohl cinqué.
“Simolo és un cavall molt, molt acurat, i
com més salta, millor es posa, per això el
vaig planejar per a les tres classes de classificació ací aquesta setmana”, va dir el fe-

liç guanyador després de la seua muntura
de 10 anys. . “I el pla va eixir bastant bé!”.
“Sé que el meu cavall és molt ràpid, i no he
d’esforçar-me massa per a tindre un temps
ràpid. També és tan acurat que no he de preocupar-me per tindre un pal. La major part
del temps només he de tractar de no fer massa”, va dir Bettendorf sobre el seu pla per al
desempat. “Hui vaig veure algunes rondes i
vaig veure quins riscos podia prendre i quins
no. Però, al final, un desempat sempre es
tracta de tindre una mica de sort també”.
“He estat muntant a Simolo des de l’estiu
passat, el vaig obtindre de Michel Hecart, per
a qui munte molts cavalls”, va dir Bettendorf.
“Michel ho va pujar al nivell de 1,45 m, i
la tardor passada el vaig pujar per a fer les
classes de classificació i al final de l’any va
saltar el seu primer Gran Premi de tres estreles. Des de llavors, ha sigut col·locat en
quasi totes les classes en les quals ha saltat:
és un plaer muntar-lo en el ring i és un cavall
realment competitiu”.

Victor bettendorf durant la competició. Foto Hervé Bonnaud.
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