Oliva

el nostre
SETEMBRE 2021

Suni Roman cuina la millor
pebrera farcida d’Oliva

El millor teatre infantil
torna al cicle Rebombori

La XIII Mostra Gastronòmica va posar en valor els plats més característics de la ciutat amb consells per a cuinar-los.

L’obra Xocolat, de Teatro Paraíso; Monstres Monstruosos, de
Toc de Retruc, o l’actuació de Dani Miquel, en el programa.

Es busca d’un
nou model
agrari per als
llauradors
Pàgina 10

Yolanda Balaguer s’estrena
com a nova alcaldessa
La regidora de Benestar Social i Comerç substitueix a David González en el càrrec, amb l’objectiu de governar per a tots, amb “rigor, honestedat, i dedicació”. L’elecció suposa aprofundir en el pacte de Govern
entre Compromís i PSOE i deixa a dos dones com a màximes autoritats locals.

Pàgina 9

Les processons
tornen a Oliva
amb la Verge
del Rebollet
Pàgina 14

3.000 ciclistes
de tot el món
es citen amb
Alberto Contador
Pàgina 19
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AGENDA

OLIVA, setembre 2021

Les pluges de
setembre arriben
amb força

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

El sud de la província de València i nord d’Alacant viu des
del passat dimarts un episodi de fortes pluges generalitzades
provocades per una ‘dana’ que ha provocat fins i tot avisos per
risc d’inundacions. L’episodi va començar amb força i en les
primeres 24 hores de pluges a Oliva es van registrar fins a 90
litres per metre quadrat que, tot i no causar greus problemes,
sí que van deixar imatges amb els carrers plens d’aigua i fins i
tot alguns camins del terme municipal es van vore afectats.
Al tancament d’aquesta edició els avisos per fortes
precipitacions seguien actius i algunes localitats de la Safor
i la Marina ja havien superat els 120 litres de precipitacions
acumulades. Tot i que aquests episodis de gota freda son
habituals en aquestes èpoques de l’any, totes les precaucions
son poques, i més en el cas d’una ciutat com Oliva, que està
afectada per un elevat risc d’inundacions i que ha viscut
moments complicats en el passat.
Les previsions apunten una milloria en l’oratge de cara al cap
de setmana.

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
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 Peiró Sendra
- Farmacia Escrivà
- Farmacia Martí
- Farmacia Escrivà
- Farmàcia Catalá
- Farmacia Ruíz
- Farmacia Juan Aparisi

96 285 23 46
96 285 05 83
96 285 30 36
96 285 05 83
96 285 01 05
96 285 17 97
96 285 18 36

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/Roger de Llúria, 16
C/Passeig Lluís Vives,11
C/ Alcalde Fco. Llorca, 14
C/Passeig Lluís Vives,11
Plaça de l’Ajuntament, 3
C/Poeta Querol, 29
C/ De Dénia, 9

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 24
oberta dia 25
oberta dia 26
oberta dia 27
oberta dia 28
oberta dia 29
oberta dia 30

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

PER A REMETRE INFORMACIÓ

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien

JAVIER LLOPIS
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Hazte socio de la
Cruz Roja

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

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

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.

ACTUALITAT
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L’AJUNTAMENT HA REALITZAT TREBALLS DE MILLORA EN L’ENTORN DE DIFERENTS CENTRES ESCOLARS

El curs escolar comença a Oliva
amb totes les mesures de seguretat

L

’arribada del mes de setembre
significa, per a moltes famílies i
persones, l’inici d’un nou temps
que està marcat, en molts casos, pel començament del curs escolar. La data,
més enllà de significar el tret d’eixida
per a les classes de l’ensenyament obligatori, suposa també un senyal inequívoc del final de la temporada estival.
A Oliva hi ha un total de tretze centre
educatius: tres d’ensenyament infantil
destinats a xiquets i xiquetes de fins a
tres anys, La Taronja, El Caragol i El
Boriol; sis centres públics d’educació
primària, L’Alfadalí, L’Hort de Palau,
La Carrasca, Lluís Vives, Santa Anna i
Verge dels Desemparats; dos centres
concertats, Sant Josep de la Muntanya i
El Rebollet; i dos instituts d’ensenyança
secundària, el Gabriel Císcar i el Gregori Maians, que ofereixen també cicles
formatius de diferents graus. A aquests
centres, cal sumar també el conservatori de música Josep Climent i les escoles
de formació de persones adultes Joanot
Martorell i Serafí de Centelles, que completen una oferta variada i per a tots els
gustos.
L’estrena d’un nou curs escolar és
habitualment un moment de molta
feina per a la comunitat educativa, que
ha de donar solució a les diferents situacions que s’hi puguen presentar. La
d’enguany, a més, arriba en un context
de pandèmia que suposa mesures afegides tant per als alumnes i familiars,
com per als responsables dels serveis i
personal docent. L’experiència del curs
passat, no obstant, ha permés afrontar
el començament del curs amb certa
normalitat i donar solució a les diferents necessitats dels centres.
Les primeres escoles en obrir les portes als alumnes van ser les tres d’educació infantil, que des de l’1 de setembre
van començar les activitats amb els més
menuts. Tot i la pandèmia, l’assistència

riència del curs passat, permeten motivar i enriquir els alumnes dels centres
d’ensenyament infantil.
El curs comença també amb un canvi
en la part administrava, ja que des del
mes passat, la vicealcadesa Ana Morell, substitueix a Maria Josep Llorens
al front del departament d’Educació.
Precisament, les dos regidores van
voler visitar els centres i agrair a les
educadores i treballadors la tasca dels
dos darrers cursos, que han sigut molt
difícils. “Gràcies a la vostra vocació i
professionalitat hem pogut superar i fer
dels nostres col·legis, instituts i per descomptat de les nostres escoletes un lloc
segur on aprendre, compartir i viure”,
va afirmar Morell.
TREBALLS DE MILLORA

Les escoletes infantils van rebre els primers alumnes el passat 1 de setembre.

El reforç dels passos
de vianants o el
manteniment de
les voreres s’han
intensificat per a
l’inici del curs
va ser notable des del primer dia, tot i
que algunes famílies continuaven disfrutant de les vacances.
Les activitats previstes en els tres centres es duen a terme seguint les mesures
de sanitat proposades que, amb la expe-

Alguns dels treballs realitzats en l’entorn dels centres.

Crítiques de l’oposició per la
neteja de les sèquies
En un terme municipal com el d’Oliva, amb una
vasta extensió, un gran nombre de sèquies i zones
humides, i nombrosos camins rurals i edificacions
disseminades, el manteniment de la vegetació que
hi creix és una necessitat constant. Per això, no és
estrany que cada any, els operaris municipals es
dediquen a retirar la vegetació i les canyes existents en diferents punts. La mesura, no només
permet la mobilitat de persones i vehicles en determinades zones, sinó que també es fonamental
per a garantir que l’aigua tinga assegurada una
sortida al mar en cas de fortes pluges, que solen
ser habituals en el mes de setembre.
Els treballs, que ja s’han dut a terme en zones
com el vall de Burguera, Marjaletes, el pont de
Bolo o el Vall de les Fonts, entre d’altres, no han
estat lliures de polèmica i des de l’oposició han
criticat la tasca feta pels treballadors. En concret,

el portaveu del Partit Popular, Salvador Llopis va
denunciar que els treballs havien provocat greus
prejudicis en les sèquies i en la fauna que hi habita, i fins i tot va reclamar la presència del Seprona
per a reclamar la retirada immediata de les restes
vegetals.
Des del Govern municipal van voler llevar importància a les declaracions i la vicealcaldessa
Ana Morell, va visitar, junt a la regidora de Medi
Ambient, Maria Josep Llorens i d’Ocupació, Kino
Calafat, els treballs realitzats per a assegurar que
les tasques s’estaven realitzant correctament. Llorens va assegurar que s’estaven seguint els criteris
mediambientals i Calafat va recolzar la feina feta
pels equips i la seua coordinació.
Els treballs està previst que continuen en zones
del Vall de la Ratlla i de Terranova després d’haver
estats ajornats degut a l’intens trànsit de vehicles.

Per tal d’afrontar la tornada a les aules
amb la major seguretat possible, va dur
a terme diferents treballs de millora i
de puntura vial en l’entorn dels centres
escolars. Així, per exemple, s’han remarcat els passos de vianants i les marques de detencions per als vehicles; i
s’han intensificat les tasques de millora
i manteniment de les voreres i les vies
públiques del voltant dels centres. El
regidor d’Obres i Serveis, Miquel Doménech, va explicar que la brigada municipal va intensificar aquests treballs
per tal que estigueren disponibles per
a l’inici del curs i que ara ja continuen
amb el manteniment de la via pública i
de l’enllumenat.
Aquestes, però, no seran les úniques
obres que afectaran als centres educatius. L’Ajuntament té la intenció continuar amb els treballs previstos en el
Pla Edificant i que arribaran a diferents
escoles de la ciutat. En aquest sentit,
durant el curs passat, ja es van realitzar
reformes importants en els centres Lluís
Vives, Santa Anna i en l’Hort de Palau,
uns treballs que ara tindran continuïtat.
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EL COST DELS ALQUILERS PODRIA SUPERAR ELS 500.000 EUROS AL FINAL DE LA LEGISLATURA

PRO xifra en 180.000 euros la
reubicació els serveis municipals
R
eubicar els treballadors dels
diferents serveis municipals en
diferents edificis del centre de
la ciutat pròxims al consistori pot suposar un elevat cost per a les arques
municipals.
Així ho han denunciat des de Projecte Oliva, on han calculat en prop de
180.000 euros el cost dels lloguers als
quals el Govern ha hagut de fer front
fins ara per tal de trobar un lloc on instal·lar les dependències dels diferents
departaments de l’Ajuntament.
La denúncia fa referència a tres edificis concrets. El primer és el de l’antic
Banc de València, situat en l’encreuament entre la carretera i el carrer de la
Puríssima, llogat des de juliol de 2018
per un total de 2.420 euros mensuals,
i on actualment es troben els Serveis
Econòmics.
Una altra antiga sucursal bancària on
l’Ajuntament ha obert algunes de les
seues dependències és la del Banc Atlàntic, situada en la mateixa carretera
nacional. En aquest espai, actualment
hi ha els departaments de Contractació
Administrativa, Educació i Promoció
Lingüística. L’edifici porta llogat des de
l’1 de setembre de 2019 i suposa un
cost mensual de 2.904 euros.
El tercer edifici al qual fa referència la
denúncia de Projecte Oliva es troba en
la cantonada del carrer Governador i la
carretera, on abans hi havia la coneguda com a ‘casa del congelat’. En aquest
cas, el lloguer suposa un cost mensual
de 2.178 euros des de juny de 2020 i
l’immoble està dedicat a l’ús de la Policia Local.

Un dels locals llogats per l’Ajuntament.

Els problemes en
la segona planta
de l’edifici de
l’Ajuntament han
obligat a traslladar
alguns serveis

PROBLEMES EN LA SEGONA PLANTA

La necessitat de reubicar aquests
serveis i departaments municipals està
provocada pel mal estat en què es troba
la segona planta de l’edifici de l’Ajuntament, afectada per les goteres i filtracions de la coberta, uns problemes que
venen de lluny. De fet, segons apunten

des de Projecte Oliva, un informe tècnic ja advertia en 2016 del mal estat del
sostre de l’Ajuntament. Des de llavors,
tot i que s’ha actuat per a evitar les goteres, la dispersió dels diferents serveis
s’ha mantés sense que hi haja, de moment, cap partida pressupostària per a

La redacció del nou Pla
d’Habitatge Municipal ja
està adjudicada
El Govern d’Oliva està decidit a
comptar amb un Pla d’Habitatge Municipal que guie l’acció de l’Ajuntament
en aquesta matèria. Aquesta necessitat
ve donada per la inexistència de llars
socials a la ciutat, una situació que
provoca greus problemes a l’hora
d’atendre a les famílies més necessitades.
Fins ara, el departament de Benestar
Social ha hagut de recórrer ajornaments jurídics, mediació hipotecària
i negociacions amb fons d’inversió per
tal d’evitar que les famílies desnonades es quedaren al carrer, un extrem
que amb aquest Pla es busca evitar i

el Conveni de Tanteig i Retracte signat
amb la conselleria recentment per a
l’adquisició d’habitatge socials, es pretén evitar.
El nou document inclourà una triple
perspectiva: analítica, amb una diagnosi de la problemàtica en matèria
d’habitatge del municipi; estratègica,
amb unes propostes i objectius establerts; i programàtica, amb una programació de les actuacions de l’ajuntament.
El treball ha estat adjudicat al consultor Max Gigling i a l’empresa El Rogle
una cooperativa valenciana amb experiència en treballs de caràcter social.

actuar en aquest espai i poder donar-li
ús de nou. La portaveu de Projecte Oliva, Yolanda Pastor, ha criticat la gran
despesa que suposa per al consistori el
lloguer d’aquests edificis i ha explicat
que, si no canvien les coses, en acabar
la legislatura el cost dels lloguers podria
superar el mig milió d’euros.
Pastor ha criticat la falta de previsió
del Govern municipal per no afrontar
les necessàries obres de millora en
l’edifici de l’Ajuntament i ha afegit que
el fet de dispersar els diferents serveis
municipals provoca també una falta de
coordinació entre els departaments.
Més enllà d’aquests tres exemples, des
de Projecte Oliva ja han criticat també
el cost d’altres immobles que ha llogat

l’Ajuntament i que fan augmentar la factura mensual del consistori, com dos
espais al carrer Constitució i un altre al
carrer Hospital.
Val a dir que el de l’Ajuntament no
és l’únic edific municipal que presenta
problemes. Anys enrere, part dels treballadors que hi havia a l’edifici de l’Almàssera ja van haver de ser reallotjats
degut als defectes de les dependències
que provocaven problemes de salut als
treballadors.
Amb aquests tres locals llogats, l’Ajuntamaent disposa de més de 600 metres
quadrats de superficie extra per a les
seues dependències, un total que supera l’espai disponible en l’Ajuntament i
que prova la falta d’espai al consistori.

Una campanya
recorda que
els gossos han
d’anar amb
corretja
L’Ajuntmaent d’Oliva ha llançat una
campanya dirigida als propietaris
d’animals de companyia per a recordar-los seues obligacions. La iniciativa fa especial menció al fet que els
propietaris han de portar els gossos
sempre sota el seu control amb una
corretja o similar, i que només poden estar solts en les zones i condicions determinades, però sempre
acompanyats.
Aquesta condició no és aplicable
als animals preillosos, que huran
de portar sempre un morrió i una
corretja de menys de dos metres. A
més, el conductor de l’animal està
obligat a recollir els excrements i
també a netejar la part de la via afectada.
L’ajuntament ha posat en marxa
aquesta campnaya informativa davant
les queixes veïnals rebudes, i recorda
que les multes per incomplir la normativa poden arribar als 600 euros.
Per al seua part, els propietaris de
gossos han respost a les xarxes exigint un lloc digne on poder gaudir
dels animals amb seguretat i fins i tot
una platja habilitada per als gossos
com les que hi ha en altres localitats.

Ajudes per
a suprimir
les barreres
arquitectòniques
en les cases
La Generalitat Valenciana ha obert
una línia d’ajudes dirigides a aquelles
persones amb problemes de mobilitat que tinguen en les seues cases
algun tipus de barreres arquitectòniques. Les subvencions per a realitzar
els treballs de millora estan dirigits a
majors de 60 anys, amb problemes
de caràcter motor o sensorial, i les
actuacions han d’estar relacionades
directament amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació.
El termini de sol·licitud està obert
fins a l’1 d’octubre i els documents
es poden presntar al Centre Social de
Sant Vicent.

ECONOMIA

OLIVA, setembre 2021

5

ES REPARTIRAN BONS PER VALOR DE 200.000 EUROS QUE ANIRAN A PARAR ALS ESTABLIMENTS ADHERITS

Oliva recupera els ‘xecs’ per
a afavorir el comerç local
ció anterior, permetrà augmentar les
vendes del comerç local en un context
de crisi i apropar els clients als establiments de la ciutat.

Està previst editar
4.750 xecs per valor
de 40 euros que es
podran adquirir per
20, amb un estalvi
del 50 per cent

UNA PROPOSTA D’ÈXIT

L

’Ajuntment d’Oliva ha posat
en marxa la segona fase d’una
campanya que busca afavorir el
comerç local amb ajudes directes als
consumidors. Es tracta de la iniciativa
dels ‘xecs compteambtu’ que torna a la
ciutat després de l’èxit de la primera fase posada en marxa fa uns mesos.
En aquesta ocasió, el consistori dedicarà fins 100.000 euros a aquesta proposta que es duu a terme junt a l’Associació de Comerciants d’Oliva i que ja
ha estat aprovada pel ple municipal motiu pel qual està previst que la campanya
puga posar-se en marxa pròximament.
La subvenció extraordinària aprovada
pel govern permetrà distribuir entre els
clients un total de 4.750 d’aquests ‘xecs
compteambtu’ per un valor de 40 euros
cadascun que es podran fer servir per
a fer compres en els establiments de
la ciutat. D’aquest valor total, el client
paga només vint euros, mentre que els

La regidora de Benestar Social, Yolanda Balaguer, al seu despatx.

altres vint corren a càrrec de l’administració local.
Amb aquesta mesura, el Govern espera mobilitzar fins a 200.000 euros
en els comerços de proximitat en una

iniciativa que busca tindre un efecte directe en l’economia local.
La iniciativa, que va rebre el suport
de totes les forces polítiques de la
ciutat, s’emmarca e la campanya #Jo-

Més de vint establiments en
les Súper Rebaixes
A l’espera de la posada en marxa de la
campanya dels ‘xecs compteambtu’ i de
l’arribada de la campanya del nadal, els
comerciants d’Oliva han celebrat una de
les cites habituals i que busca apropar
els productes als consumidors.
Es tracta de les tradicionals Súper Rebaixes d’Acco, una trobada que enguany
ha celebrat la seua edició número IX al
Centre Polivalent d’Oliva i amb la participació de fins a vint-i-un establiments
locals amb productes de tot tipus.
La cita va tindre lloc els dies 11 i 12 de
setembre i al llarg del cap de setmana
es van repartir fins a 3.000 en bons de
30 euros que es podien adquirir al preu
de 20, amb un estalvi del 33 per cent. A
més, els consumidors van participar en
4 sortejos de 100 euros cadascun per a
consumir en el comerç local.
La Fira de les Súper Rebaixes va reunir en un mateix espai i amb totes les
garanties de seguretat productes de tot
tipus, convertit l’espai en una mena
de centre comercial amb establiments
locals. La regidora de comerç, Yolanda Balaguer, va destacar també que la
trobada va ser un punt d’encontre del
sector on poder socialitzar-se.

La Fira va celebrar la seua novena edició al Centre Polivalent.

CompreaOliva que busca la regeneració econòmica del xicotet comerç. La
regidora de l’àrea, Yolanda Balaguer,
va explicar que aquesta mesura, que va
tindre una molt bona acollida en l’edi-

La primera fase de la campanya dels
‘xecs compteambtu’, posada en marxa
en novembre de 2020 va resultar tot un
èxit i fins i tot altres ciutats com Gandia
o Xixona van apostar per implementar
iniciatives similars davant els bons resultats obtinguts.
En aquella ocasió, l’Ajuntament va editar un total de 3.334 xecs per valor de
30 euros, dels quals el consumidor en
paga vint, una quantitat que suposava
un estalvi del 33 per cent. En aquesta
ocasió, la proposta és més ambiciosa
i aquells qui facen ús d’aquests bons,
tindran un descompte final del 50 per
cent sobre el producte.
De moment, els comerços que vulguen adherir-se a la campanya encara
poden fer-ho, motiu pel qual des de la
regidoria de Comerç no han anunciat
les dates en què estarà activa. La iniciativa, en qualsevol cas, suposa una injecció directa de capital al comerç local,
un sector que repercuteix directament
en l’economia local i que ha patit en
primera persona els efectes de la pandèmia. Aquesta iniciativa se suma a d’altres moltes dirigides als comerciants.

La tecnologia LED arriba a
nous espais del nucli urbà
L’Ajuntment d’Oliva ha començat
a instal·lar les noves lluminàries exteriors amb tecnologia LED que està
previst que donen llum als nuclis
urbans del poble i la platja.
En aquesta nova fase, les primeres
lluminàries s’han instal·lat en l’entorn del casal jove, en el marc de les
tasques de millora de l’enllumenat
incloses valorades en 150.000 euros que es van aprovar en el ple del
passat mes d’abril.

Els treballs continuaran al poble
en el carrer de Sanchis Mayans i
l’avinguda de Vicente Parra; mentre
que a la platja afectaran als al carrer de Roger de Llúria i la Via de
Ronda.
Aquestes actuacions continuen
la tasca de l’any passat, quan es
van substituir un total de 384 lluminàries, amb una inversió de
165.000 euros en diversos barris
del municipi.

6

ACTUALITAT

OLIVA, setembre 2021

ELS TREBALLS HAURAN DE SERVIR PER A ACTUAR SOBRE L’ESTRUCTURA I PARTS INTERNES

Un recital de poesia recaptarà
fons per a l’esglèsia del Rebollet

El Govern d’Oliva ha volgut llançar
un missatge amb motiu del Dia Mundial de la Pau. Així, davant les agressions per qüestió d’identitat sexual
que han sofert algunes persones en
les darreres setmanes i mesos, la
regidora de Joventut i Igualtat, Anna Mena, ha publicat un vídeo que
aposta pels valors que ha de tindre
una societat per a viure en pau. El
missatge és també una defensa de la
inclusió i una mostra de suport a les
persones amb diversitat funcional i
de diferents ètnies.
En la campanya han participat diversos col·lectius del municipi i de
la comarca de la Safor, per a reivindicar la pau com a única via per
aconseguir una societat més tolerant,
amb més respecte entre ciutadans,
amb més empatia entre iguals i més
inclusió entre els individus.

En l’acte, diferents
personalitats locals
recitaran textos
d’escriptors com
Estellés, Quevedo o
Francisco Brines

Q

ualsevol aportació és bona per a
aconseguir preservar una de les
capelles més singulars d’Oliva,
la de l’església del Rebollet, que necessita una actuació en el seu interior per a
reparar algunes de les deficiències que
pateix l’edifici. Per tal de contrubuir a
aquesta obra, l’Ajuntment d’Oliva, en
col·laboració dels membres afins i festers del Rebollet, han organitzat un Recital de Poesia amateur amb l’objectiu
de recollir diners que contrubuisquen a
finançar l’obra.
El recital estava previst per a divendres 25 de setembre a les 19.30 hores
al centre Polivalet, i comptava amb la
participació lectora de Chelo Peiró, Chelo Seguí, Teresa Gómez, Isabela Soler,
Marisa Alandete, Rafael Llamas, Estrella Payà, Sandra Tomás o el regidor de
Cultura, Julio Llorca, sota la direcció de

El regidor Julio Llorca i l’alcadessa Yolanda Balaguer, participaran en la cita.

Pepe Martínez.
En l’acte, es respectaran totes les mesures sanitàries vigents per tal de gaudir
de la poesia d’escriptors com Estellés,
Quevedo o l’últim Premio Cervantes,
Francisco Brines. A més, es comptarà
amb un acompanyament musical a
càrrec del grup d’alumnes de violon-

Èxit en el tercer taller de
l’Escola de Participació d’Oliva
L’anomenada Escola de Participació
d’Oliva va celebrar el passat dia 18 la
seua tercera sessió, en una trobada
que va reunir a desenes de persones
entre representats d’associacions i
persones interessades en conèixer
disponibles per a millorar el teixit associatiu.
Aquesta iniciativa està organitzada per l’Ajuntament d’Oliva amb la
Fundació Horta Sud i busca oferir a
les diferents entitats tota una sèrie de
coneixements i ferramentes concretes amb què relacionar-se entre elles
i amb les administracions per tal de
millorar la seua tasca i d’assolir els
seues objectius.
En total, l’escola inclou quatre sessions amb un programa concret, de

Es reivindica la
diversitat i la
inclusió en el
Dia Mundial de
la Pau

les quals ja s’han dut a terme les tres
primeres.
Aquesta iniciativa va arrancar en
maig amb una jornada titulada ‘Les
obligacions legals de les associacions’
i va seguir amb una trobada dedicada
al ‘Règim legal de les entitats sense
ànim de lucre. Aspectes fiscals’.
En aquesta ocasió, la sessió ha estat
dedicada a la ‘Realització i control de
projectes i activitats’. L’última sessió
d’aquesta escola està prevista per al
20 de novembre en una jornada amb
el títol de ‘Difusió i comunicació I.
Amb vista a la construcció del relat’.
El regidor de Participació, Josep Escrivà, es va mostrar molt satisfet pel
resultat i va apostar per donar continuïtat a aquesta iniciativa.

cel de la professora Cristina Bernal, del
conservatori “Josep Climent”, acompanyats al piano per Clara Llamas.
El convent del Rebollet fou construït
a finals del segle XVI i ha tingut en els
passats anys diverses restauracions externes. En 2017, el temple es va haver
de tancar per a dur a terme unes actua-

cions que van permetre recunstruir una
de les capelles, reforçar la façana i restaurar la bòveda inferior.
Ara, els treballs hauran de servir per
a actuar sobre l’estructura i restaurar
parts internes d’aquesta capella que,
entre altres, coses, guarda en el seu interior la imatge de la patrona d’Oliva.

El regidor
Salvador Llopis
opta a presidir
el Partit Popular
d’Oliva
El portaveu del Grup Municipal del
Partit Popular en l’Ajuntament, Salvador Llopis, ha decidit presentar la
seua candidatura per a presidir el
partit en la ciutat, en una proposta
que es votarà en el congrès local del
PP que tindrà lloc en les properes
setmanes. Llopis s’ha marcat com a
objectiu principal evitar que el partit
arribe a les properes eleccions amb
unes enquestes desvavorables tal i
com va passar en els passats comicis locals, i s’ha mostrat disposat a
treballar per un canvi en la ciutat:
“després de quasi vint anys de govern
de PSOE i Compromís”, va afirmar en
un comunicat.
Llopis va explicar també que a pesar de ser un Grup Municipal xicotet,
de només tres regidors, el treball en
equip fet al llarg d’aquesta legislatura
ha permés revertir la situació i encarar el futur amb millors perspectives,
tot i que, segons explica, encara queda molt per a fer.
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VA SER INVESTIT ALCALDE PER PRIMERA VEGADA EN 2012 I HA SIGUT REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DURANT 17 ANYS

David González deixa l’alcaldia
després de huit anys en el càrrec
El regidor es va
mostrar partidari de
donar pas a nous
lideratges i equips
per afrontar una nova
etapa en la ciutat

O

liva ha obert aquest mes de setembre una nova etapa política
en la ciutat marcada pel relleu
al front del Govern municipal. El fins fa
pocs dies alcalde d’Oliva, David González, anunciava el passat dia 10 la seua
renúncia com a principal autoritat local. La notícia la va fer pública a través
d’un comunicat en les seues xarxes
socials, on González explicava que la
decisió responia a l’oferta d’incorporar-se al Govern de la Generalitat, una
oportunitat que l’alcalde va acceptar en
entendre també que era el moment “de
donar pas a nous lideratges i equips per
fer front a una nova etapa en la ciutat”.
La notícia, tot i no haver estat anunciada amb anterioritat, no va sorprendre a part de la corporació municipal,
que ja havia especulat amb la possibilitat que González deixara el seu càrrec
a l’Ajuntament. De fet, la regidora de
Projecte Oliva, Mireia Morera ja havia
aprofitat el torn de preguntes del ple de
maig per a fer pública una qüestió que
l’alcalde no va respondre per no tractar-se d’una qüestió administrativa. Ara,
quatre mesos després d’aquell moment,
la renúncia de González ha acabat per
tancar una etapa de set anys i deu mesos
al llarg dels quals el nacionalista ha estat

El ja ex acalde d’Oliva, David González.

al capdavant del Govern municipal.
De moment, González deixa el seu
càrrec com a primera autoritat local,
però ha anunciat que mantindrà l’acta
de regidor almenys durant unes setmanes per a contribuir a que el relleu al
front de corporació es produïsca de la
millor forma possible.
González ha sigut regidor de l’Ajuntament durant 17 anys, i va ser elegit

D’alcalde d’Oliva a Director
General del nou Institut
Valencià d’Estadística
David González va prendre possessió el passat dia 14 del seu nou càrrec
com a director de l’Institut Valencià
d’Estadística. Es tracta d’un ens que
va ser suprimit pel govern d’Alberto
Fabra en 2012 i que ara el l’executiu
autonòmic recupera amb l’objectiu de
comptar amb una nova eina que permeta millorar la gestió i la presa de
decisions de les administracions públiques, entre altres funcions.
Sociòleg de formació, González va
afirmar que assumeix amb molta i sentit de la responsabilitat l’alt càrrec que
ja ocupa i per al qual va estar proposat
pel conseller d’Economia Sostenible
i Sectors Productius, el també nacionalista Rafa Climent. Precisament una
vegada publicat al DOGV el nomenament, González es va reunir amb el

mateix Climent i va assistir al primer
consell de direcció, on va conèixer a
part de l’equip que treballarà a l’IVE.
L’oliver va explicar que l’estadística
“és una eina essencial en la conjuntura
social i econòmica en què ens trobem”
i es va mostrar convençut que el nou
organisme permetrà obtindre una informació el més realista i eficaç possible en la qual basar el disseny de les
polítiques públiques i també la presa
de decisions d’empreses i ciutadans.
Lluny de deixar enrere el seu passat en la política local, González es va
presentar la seua renúncia a alcalde
com un nou aliat d’Oliva en el govern
autonòmic i va afirmar que continuarà
treballant per la seua ciutat. A més va
voler agrair la confiança mostrada pels
ciutadans al llarg de tot aquest temps.

com el primer alcalde nacionalista de
a ciutat en 2012. La seua investidura va
tindre lloc gràcies una moció de censura en què tots els partits de l’oposició es
van posar d’acord per a desallotjar de
l’alcaldia a la popular Chelo Escrivà a
penes un any després de les eleccions.
González va ostentar el càrrec d’alcalde
durant aproximadament un any i mig,
abans de cedir el lloc al líder socialista

David González
mantindrà de
moment l’acta de
regidor per tal de
facilitar el relleu al
front de la corporació

del moment, Salvador Fuster, complint
així l’acord al què havien arribat els dos
partits.
En la següent legislatura, la de 2015,
González va aconseguir formar Govern
amb els vots favorables de quatre partits diferents: els de Compromís, els de
Projecte Ciutadans d’Oliva, Gent d’Oliva
i Esquerra Unida. L’acord, deixava als
regidors populars i socialistes en l’oposició. El quadripartit, però, no va acabar arribar unit al final de la legislatura
i González va retirar les delegacions al
portaveu de Projecte Oliva, Blai Peiró,
un any abans de les eleccions i va apostar per un govern de concentració.
Ja després de les passades eleccions,
les de 2019, González va ser reelegit
com a primera autoritat local gràcies a
un pacte entre Compromís i els socialistes d’Oliva que traslladava a l’àmbit
local l’acord del Botànic signat a nivell
autonòmic. La decisió, que es va anunciar en l’últim moment, va suposar que
el partit més votat, Projecte Oliva, es
quedara fora del Govern i no va deixar
a ningú indiferent donades les complicades relacions entre els dos nous socis
de govern. De fet, el propi González i la
portaveu socialista Ana Morell han viscut
moments d’alta tensió en aquesta legislatura, amb motiu de la polèmica per les
obres dutes a terme en la casa de Morell
i que va arribar fins i tot als tribunals.
Ara, l’eixida de González de l’alcaldia
i l’elecció d’una nova alcaldessa amb
el suport dels dos partits, obri una nova etapa al municipi i garanteix que la
coalició arribarà unida al final de la
legislatura per tal de treballar, segons
afirmen, per a solucionar els problemes
de la ciutat.
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LA FINS REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I CONSUM I MERCATS VA REBRE ELS VOTS DE COMPROMÍS I PSPV-PSOE

Yolanda Balaguer ja és la nova
alcaldessa del municipi d’Oliva
Balaguer: “No
em mou cap altra
motivació que
treballar per al poble.
Amb honestedat,
rigor i dedicació”

A

penes dos dies després de la renúncia de David González, el ple
municipal es va tornar a reunir
per a escollir a la nova alcaldessa de la
ciutat. Yolanda Balaguer va ser investida
com màxima autoritat local amb els vots
a favor dels sis regidors de Compromís
i els cinc del Grup Municipal Socialista.
La candidatura de Balaguer, fins aleshores regidora de Benestar Social i de
Comerç, Mercats i Consum, no s’havia
fet pública oficialment, motiu pel qual
el ple va despertar un gran interés de
mitjans i ciutadans.
No va ser fins una vegada iniciada la
sessió, i després d’una pregunta del protaveu popular, Salvador Llopis, que el
secretari va fer públiques les renúncies
al càrrec de Yolanda Pastor i Josep Escrivà al càrrec. La qüestió era rellevant,
ja que Balaguer havia ocupat el quart
lloc en la llista electoral del seu partit,
i la seua investidura requeria d’aquest
tràmit previ per part dels seus companys
de Grup, que van decidir fer un pas al
costat per tal de facilitar l’elecció de la
nova alcaldessa.

En la seua intervenció, el regidor de
Gent d’Oliva, Pepe Salazar, no va dubtar
a criticar que Balaguera haja accedit al
càrrec “per qüestions partidistes” i no a
través de les urnes, i li va demanar que
treballara per a solucionar la situació
“d’estancament i involució” en què, segons va afirmar, es troba l’Ajuntament.
Per la seua part, el portaveu del Grup
Popular, Salvador Llopis, va insistir en
“les traïcions i el ninguneig” que ha portat a l’Ajuntament a la situació en què es
troba. Llopis ja va avançar que “no hi
haurà temps per a dies de gràcia” i va
demanar a la nova alcaldessa que “deixe
enrere les fotos i atenga els problemes
de l’Oliva real”.
Per la seua part, la portaveu de Projecte Oliva, Yolanda Pastor, va recordar que el seu partit va ser el més votat
a les passades eleccions i que només
una “carambola del botànic” ha acabat
provocant aquest canvi en el govern a
menys de dos anys del final de la legislatura. Pastor va insistir en què queda
molta feina per fer i va denunciar que
fins ara, “les prioritats del Govern no
han coincidit amb les necessitats dels
ciutadans”. Amb el canvi al front del
consistori i front els múltiples reptes als
què l’adminsitració local haurà de fer
front en els pròxims 20 mesos, Pastor va
afirmar que els regidors tenen l’obligació d’entendre’s: “no caiga en interessos
partidistes i personalistes, cree el clima
de cordialitat necessari per a arribar a
acords, i ens tindrà al seu costat”, va
afirmar Pastor, que va insistir en reclamar “més gestió i menys política.

TENSIÓ POLÍTICA

Després de dos anys de legislatura, Balaguer ja sabia que no serà senzill arribar a acords amb l’oposició i la sessió
extraordinària del ple va ser un exemple
de la situació de crispació política a la
qual haurà de fer front.

ALCALDESSA I VICEALCADESSA

Balaguer comptarà amb el suport de
tots els regidors que integren el Govern
municipal fins al final de la legislatura.
La portaveu socialista, Ana Morell, va
confirmar la seua aposta per “un govern

La corporació municipal, amb la nova alcaldessa al centre.

L’alcaldessa
va assegurar la
continutat del pacte
de progrés i es va
oferir diàleg a totes
les forces polítiques
progressista i d’esquerres” i es va mostrar disposada a seguir treballant conjuntament. A pesar de reconèixer les diferències entre els dos socis de Govern,
Morell va preferir “centrar-se en els
punts d’encontre” per tal de mantindre
un “govern útil” per a la ciutat. “Estarem
al seu costat per a ajudar-la”, va afirmar.
Per la seua part, Yolanda Navarro es va

estrenar com a co-portaveu de Compromís per a descriure a la nova alcaldessa com “una dona valenta i solidària”,
compromesa “amb el poble i amb el seu
barri”, i que ha sigut capaç de gestionar
amb èxit dos de les àrees més afectades
de la pandèmia, les que afecten a les
persones vulnerables i a les xicotetes
empreses. En la seua intervenció, Navarro va remarcar també que aquesta nova
etapa a Oliva, comptarà amb dos dones
com a màximes autoritats locals, un fet
que mai abans s’havia produït.
OFERTA DE DIÀLEG

En la seua primera intervenció com a
alcaldessa, Balaguer va mostrar la seua
intenció de “governar per a tots”, amb
“honestedat, rigor i dedicació plena”.
“No em mou cap altra motivació que

treballar per al poble”, va afirmar. En
eixe repte, Balaguer està disposada a
comptar amb tots els companys de viatge possibles. El primer, el ja ex alcalde,
David González, a qui va agrair la feina
feta i a qui espera tenir com a aliat en el
Govern Autonòmic. I el segon, el Grup
Municipal Socialista, amb el qual seguirà
treballant en el marc del pacte de progrés a la ciutat. “Ningú aconseguirà cap
repte sola”, va afirmar, dirigint-se a la
regidora Morell.
Lluny de donar la legislatura per acabada, l’alcaldessa va explicar que “queden dos anys fonamentals per assentar
les bases del futur de la ciutat”, i va fer
extensiva la seua oferta de col·laboració
a tots els grups de la corporació: “en mi
trobaran sempre diàleg”, va afirmar en
resposta a les crítiques de l’oposició.

Dels agraïments a González, a
les acusacions de partidisme
La renúncia de David González a l’alcaldia en l’equador d’una legislatura
marcada per la pandèmia ha despertat reaccions enfrontades. D’una banda, són moltes les veus que han volgut
agrair el seu treball al front de l’Ajuntament durant prop de huit anys i al
llarg de tres legislatures diferents, però
també des dels grups de l’oposició van
aprofitar l’ocasió per a llançar dures
crítiques contra González i els partits del
Govern, als qui acusen de no mirar pels
interessos de la ciutat.
L’últim ple municipal en què González
exercia com a màxima autoritat i en el
qual va donar compte de la seua decisió,
lluny de ser un tràmit, es va convertir en
un seguit de retrets per part dels tres

portaveus de l’oposició, que van acusar a González de pensar més en el seu
futur polític que en les seues responsabilitats en l’administració local. Pepe
Salazar, Salvador Llopis i Yolanda Pastor
van afirmar que l’adéu de González se
sabia de feia temps i que formava part
d’un acord secret en el pacte de Govern
entre Compromís i PSPV-PSOE, que es
materialitzava en forma d’una Direcció
General.
González, en la seua última intervenció
com a alcalde, no va voler entrar en un
enfrontament dialèctic amb els grups de
l’oposició que ha sigut la tònica general
al llarg de tota la legislatura, però va negar les acusacions a l’hora que va advertir que “fer política en base a falsedats

és perillós”. El dur to de les intervencions no van sorprendre a l’alcalde, que
va voler aprofitar l’ocasió per a acomiadar-se dels ciutadans i reconèixer la tasca de tots els companys de corporació.
Això sí, va voler remarcar que les tres
ocasions en què ha sigut investit alcalde, ho ha estat de forma democràtica.
En el seu acomiadament, González va
reconèixer errors i encerts en la seua
gestió però no va voler fer balanç de la
seua trajectòria en la política local, ja
que, segons va explicar, seguirà treballant per la ciutat com a regidor el temps
que siga necessari.
Per la seua part, des del Partit Socialista, la portaveu Ana Morell, va agrair al
ja ex alcalde la seua dedicació a la seua

Un moment del ple d’investidura de la nova alcaldessa.

ciutat i va destacar que, tot i les diferències entre els dos, han sabut treballar
conjuntament, una col·laboració que, va
anunciar, continuarà pel bé de la ciutat.
Des del Grup Municipal de Compromís, els seus companys, no van dubtar
en destacar la dedicació i el treball fet
durant tot el temps en què González ha
estat al front del consistori i li van desit-

jar sort en la seua nova etapa.
Els agraïments i mostres de suport van
arribar també des de diferents sectors
i entitats. De fet, van ser molts els simpatitzants i companys de partit que van
voler estar al costat de González en el
seu últim acte com a alcalde, al mateix
temps que donaven la benvinguda a la
primera alcaldessa nacionalista d’Oliva.
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EL DIA MUNDIAL DE L’AGRICULTURA ES VA CELEBRAR AMB DIFERENTS INICIATIVES

Oliva busca recuperar el prestigi
de llauradors i agricultors
E

l terme municipal d’Oliva compta
amb més de 3.000 hectàrees que
estan dedicades a l’ús agrícola.
D’aquestes, almenys 750 estan en situació d’abandonament, un fet que suposa
que quasi una quarta part del les terres
de cultiu de la ciutat es troben actualment sense producció. Aquesta situació,
que és comú a la pràctica totalitat del
camp valencià, respon no només a la
difícil situació que pateix l’agricultura
en l’actualitat, sinó també al desprestigi
social que ha suposat el treball al camp
al llarg de moltes dècades.
Aquesta és precisament, un dels problemes que afecta al camp i contra els
quals des de l’Ajuntament d’Oliva estan
disposats a lluitar a partir de diverses
iniciatives que busquen posar en valor
el treball dels llauradors i agricultors
que durant molt temps van ser els principals creadors de riquesa de la ciutat.
L’última iniciativa en aquest sentit va
tindre lloc el passat 9 de setembre amb
motiu del Dia Mundial de l’Agricultura,
una data que des de l’Ajuntament van
voler aprofitar per a apropar als professionals del sector i a la ciutadania en
general, les bondats d’aquests treballs.
Així, la finca de Martí Deveses va acollir un acte en què es van explicar algunes de les iniciatives en matèria d’agricultura que s’han dut a terme a la ciutat
en els últims mesos i que van des de la
redacció d’un Pla Estratègic per a posar
en valor l’agricultura al municipi, fins a
les millores realitzades en la xarxa de
de camins agraris del terme, o el Pla de
Lluita Integrada contra les Plagues, que
persegueix crear un ecosistema natural
que ajude reduir l’impacte negatiu de
les plagues i a millorar el medi ambient.
Precisament, un dels participants en la

Entrega de llavors al mercat.

zones de cultiu i que és un depredador
natural d’aquesta zona.
ALTRES ACTIVITATS

L’Ajuntament va celebrar el Dia Munidal de l’Agricultura amb un acte a la finca de Martí de Veses.

La llarga tradició
agrícola o la
proximitat al turisme
i zones de consum,
entre les oportunitats
de futur
cita, en què hi van estar presents el regidor d’Agricultura, Miquel Doménech, i
diferents representants de la corporació
municipal, va ser Hèctor Carrió, autor
del Pla Estratègic del desenvolupament
agrari d’Oliva, i que proposa un canvi
de model agrari per tal d’apostar per

la revitalització del camp a la ciutat. Segons l’estudi, la llarga tradició agrícola
del municipi, la seua situació estratègica o la proximitat al turisme i zones de
consum són algunes de les oportunitats
de futur que poden servir per a reactivar el sector.
Altres dels ponents que hi van participar van ser Vicent Faro, representant de
la part ecològica d’AVA, que va ser l’encarregat de llegir un manifest; o Vicent
Dominguis, gerent de Pego Natura que
va exposar el projecte de recuperació
de l’arròs ‘bombó’ de Pego, amb consells sobre la seua producció i la cura
del camp.
La cita va servir també per a descobrir
un la primera part d’un mural que vol

El mural, amb el fardatxo.

donar visibilitat al Pla de Lluita Integrada contra les plagues i que ocuparà
diversos espais per tota la ciutat. En
aquesta primera imatge es pot vore un
‘fardatxo’, un rèptil autòcton en habitual
en la geografia valenciana i en algunes

Més enllà d’aquesta jornada dirigida
als professionals del sector, l’Ajuntament va voler aprofitar la celebració del
Dia Mundial de l’Agricultura per a apropar aquesta pràctica a grans i menuts
de tota la ciutat. Així, per exemple, el
divendres dia 10, les parades del Mercat Municipal van repartir amb cada
compra, una sèrie de llavors proporcionades per l’empresa Agrogibe, per
a incentivar a la gent a la sembra i a la
cura de l’agricultura.
A més, el dissabte va tindre lloc un un
taller introductori a l’hort urbà dissenyat per als més menuts, on els participants van aprendre a realitzar els seus
propis planters i van rebre unes ‘bombes’ de llavors silvestres i autòctones.
Doménech va explicar que “amb
aquests actes volem ressaltar que la cura del nostre camp no és sols per a la
gent que es dedica a l’agricultura, sinó
que és important la participació de la
ciutadania per tal de donar-li força a
aquest sector”.

Nous models de negoci per a
uns temps canviants
El futur de l’agricultura passa, segons
apunta el mateix Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari d’Oliva, per posar
en marxa nous models de negoci que
oferisquen un valor afegit a aquesta activitat tradicional. De fet, un dels principals problemes de l’agricultura a la
ciutat és la baixa diversificació existent,
un fet que fa necessària l’existència de
noves visions que permeten apropar-se
a l’agricultura amb una perspectiva diferent.
D’exemples n’hi ha molts i variat: des
d’empreses especialitzades en enviar
cítrics directament des de l’arbre a consumidors de tota Europa, fins a experiències turístiques relacionades amb
l’agricultura i que apropen als visitants
les tècniques de cultiu i els productes
més habituals de la zona.
La cita organitzada per l’Ajuntament

L’Horteta de
Greta ofereix al
l’oportunitat d’anar
al camp a adquirir
directament
productes ecològics
amb motiu del Dia Mundial de l’Agricultura va servir també per a presentar dos
experiències relacionades amb l’agricultura i que poden servir d’inspiració.
Una d’elles, va ser la de Granny, una
empresa dedicada a la comercialització
de fruita congelada en forma de granisat
i que inclou entre la seua oferta, sabors
com el de la taronja o el meló, molt habituals en l’agricultura d’Oliva. Granny

es defineix com una empresa familiar
que defensa el treball artesanal i els productes cent per cent naturals.
Una altra de les propostes de negoci
que es van presentar va ser la de l’Horteta de Greta, una tenda de Corbera que
ofereix als seus clients l’oportunitat
d’apropar-se al camp per a recollir el
seu propi producte. El seu impulsor,
David Bosch, va estar a Oliva on va explicar les característiques d’un negoci
que aposta pel cultiu de productes de
qualitat, lliures de residus químics, i
per preservar la biodiversitat vegetal i
animal. En aquesta iniciativa la venta
directa al consumidor és una de les
claus principals. En aquest sentit, per tal
d’atraure els clients fins al mateix camp,
l’Horteta de Greta ha creat un laberint
vegetal amb diferents cultius i espècies,
des d’espigues de dacsa fins a faveres,

David Bosch va presentar el projecte de l’Horteta de Greta.

que dibuixen un recorregut obert al públic format amb més de 5.000 plantes.
La proposta, més enllà del seu èxit, de-

mostra que, en el camp de l’agricultura,
queden encara molts possibilitats per
explorar.
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La conselleria posa un vehicle
per a lluitar contra la mosca
Els tractaments de polvorització
contra la mosca del mediterrani amb
mitjans terrestres es duran a terme en
aquelles parcel·les que han sol·licitat la
seua inclusió en el programa.
La conselleria d’Agricultura ha posat
un vehicle amb conductor a disposició
de l’Ajuntament per a realitzar el tractament fitosanitari contra aquesta plaga.
Aquesta iniciativa, que ha s’ha dut a terme en campanyes anteriors, està dirigida als camps de les varietats que es
recol·lecten fins a primers de desembre
i als quals el vehicle pot accedir sense
dificultat.
VARIETATS PRIMERENQUES

Aquesta iniciativa no és l’única posada

en marxa contra la mosca del Mediterrani, ja que l’Ajuntament ha facilitat
de forma gratuïta, el producte Spinosad contra aquesta plaga per a fer el
tractament terrestre d’esquer, tant per
a produccions ecològiques com per a
convencionals.
Aquesta quarta acció contra la plaga està dirigida a aquelles varietats
més primerenques que es cultiven a
la localitat. La mosca de la fruita o del
Mediterrani és una de les plagues més
habituals a la Comunitat. L’insecte posa els seus ous en els cítrics per tal de
protegir-los del fred de l’hivern. Amb la
pujada de les temperatures, les larves es
desenvolupen en l’interior i impedeixen
la comercialització del fruit.

Un curs apropa
als llauradors les
particularitats
de les noves
varietats en
citricultura
El futur de l’agricultura passa,
entre altres coses, per diversificar
els cultius i implantar noves varietats més competitives en les quals
treballes diferents organitzacions.
Per tal de presentar algunes de
les novetats als agricultors locals,
l’Ajuntament va organitzar el passat dimecres una xerrada informativa a càrrec de Vicente Tejedo, cap de l’Estació Experimental
Agrícola de Vila-Real.
Ens els últims anys, han sigut
diverses les varietats que s’han
implantant en la Comunitat, ja siga
per mutació espontània o per germinacions artificials.
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Les claus per a combatre el
cotonet sud-africà, a debat
El cotonet sud-africà s’ha convertit en
una de les principals amenaces per als
cítrics valencians, que tenen ara una nova amenaça de què preocupar-se. El cotonet és una malaltia coneguda des de fa
dècades, però una nova variant arribada del país africà ha fet saltar l’alarma.
Aquesta plaga, provoca la deformació
dels fruits i que la producció siga d’una
dimensió menor a l’habitual i també un
augment dels costos de producció.
Tot i que la presència del cotonet
sud-africà afecta a tot el territori valencià, les zones més afectades es troben
en les comarques de la Plana Baixa, el
Camp de Morvecre i el Camp del Túria. Per tal de controlar aquesta plaga,
l’Ajuntament va organitzar una xerra-

da el passat dia 16 de setembre amb la
col·laboració de la Unió de de Llauradors i Ramaders per tal d’explicar com
identificar aquesta plaga i donar les
claus principals per a controlar-la.
Entre les armes més efectives, hi ha
el control biològic amb predadors naturals, o el control biorracional amb
feromones, ja que alguns plaguicides
químics que podrien ser efectius estan
prohibits. Entre les recomanacions,
també estan les d’augmentar els treballs
de neteja al camp o el llavat els caixons
i eines de treball per a evitar l’expansió
de la plaga. També es recomana controlar la presència de formigues, ja que
aquests insectes ajuden a fer créixer
aquesta plaga.

tens una casa rural???
anunciant-te ací, ja la tendries reservada...
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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LA XIII MOSTRA GASTRONÒMICA D’OLIVA TORNA DESPRÉS D’UN PARÈNTESI DE DOS EDICIONS

Tradició culinària que
mira al futur
Les pebreres
farcides i les
coques son dos dels
plats que millor
representen la vida
de la ciutat

L

a gastronomia és, sense cap dubte,
un dels trets singulars que millor
identifiquen a un poble. Arreu de
tot el planeta, són molts els exemples de
plats tradicionals que s’associen directament a un territori o a una cultura en
particular i que serveixen com a carta
de presentació als seus visitants. Aquesta facilitat per a relacionar una gastronomia determinada amb una destinació turística concreta és un fet que no
ha passat desapercebut i que des de fa
temps s’ha volgut aprofitar. Ara després
de molt d’esforç, el treball comença a
donar resultats.
A Oliva, sense anar més lluny, hi ha dos
exemples molt clars que estan molt relacionats amb el dia a dia de la ciutat. Un
d’ells, és el de les pebreres farcides, un
plat que combina els productes del mar,
de l’horta i de la marjal d’una forma que
permetia als llauradors emportar-se al
camp la seua ració diaria d’arròs sense
necessitat d’haver de carregar cassoles
ni coberts. Un altre és el de les coques
de recapte, també anomenades de ‘divendres’ perquè era habitual que les dones deixaren coure la massa a qualsevol
dels forns de la ciutat mentre anaven a
fer les compres a la plaça.
Aquestes tradicions, la de farcir les
pebreres amb arròs i tonyina, i la de
menjar coques els divendres, no només
s’han mantingut fins a l’actualitat, sinó
que s’han convertit en una forma de ser
pròpia de la qual el poble es mostra orgullós.
Tant és així, que aquests dos productes
s’han convertit en els màxims protagonistes de la XIII Mostra Gastronòmica
de la ciutat, una cita que tornava a celebrar-se el passat cap de setmana després
de dos edicions cancel·lades degut a la
pandèmia. La trobada, busca donar a
conèixer les bondats de la gastronomia
local tant a veïns i com a visitants.
En aquesta ocasió, i sempre guardant
les mesures de seguretat, els assistents
van poder conèixer millor els secrets
d’aquests plats tradicionals de la mà
de dos experts. Així, Mavi Pérez, veïna
d’Oliva, va fer una demostració dels passos a seguir per a cuinar les tradicionals
pebreres farcides davant del públic assistent; mentre que Pepe Cotaina, mestre
obrador artesà, va fer una demostració
del procés del·laboració de les coques
tradicionals de la ciutat. A més, els as-

Visita gastronòmica d’anada i
tornada a Tavernes
Els membres de la Coral Marinyen
de Tavernes de la Valldigna van estar el passat dia 17 a Oliva en un acte
previ a la inauguració de la Mostra
Gastronòmica. La visita s’emmarcava
dins de l’anomenada Ruta de l’Arròs,
una inicaitiva posada en marxa per
l’Ajuntament i que va portar a un
grup de veïns d’Oliva a visitar les
localitats de Bocairent, Cullera i Tavernes de la Valldinga per a conèixer
els seus plats més tradicionals. Ara,

els papers s’han intercanviat i son els
veïns d’aquestes localitats els qui visitaran Oliva per descobrir alguns dels
seus secrets.
Aquesta primera visita va comptar
amb la guia teatralitzada de Santi
Marfull, que va explicar les particularitats del centre històric de la ciutat.
La visita va acabar amb una degustació del tradicional arròs d’estiu, un
plat que es cuina amb els mateixos
ingredients que les pebreres farcides.
Una exhibició culinària va mostrar els secrets de dos plats típics d’Oliva.
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Els alumnes del CP Verge dels Desemparats van entregar la seua pebrera.

Vnt persones van participar en el VII Concurs de Pebrera Farcida.

Suni Roman Fenollar
cuina la millor
pebrera farcida
d’Oliva. Paco Gilabert
Mascarell, segon
classificat
sistents van poder tastar aquests plats,
dels quals es van repartir un total de 200
racions.
Un altre dels esdeveniments d’aquesta
Mostra Gastronòmica va ser el VII Concurs de Pebrera Farcida d’Oliva, una cita
que enguany arribava a la seua setena
edició i a la qual es van presentar una
vintena de concursants. D’entre tots els
participants, la guanyadora va ser Suni
Fenollar, que es va endur una cistella de
productes gurmet del mercat municipal,
per valor de 100 euros, i la possibilitat
de ser la protagonista del showcooking
que Oliva Turisme celebrarà en Fitur
2022. El segon classificat va ser Paco Gilabert, que va rebre una cistella valorada
en 50 euros i un val per a un sopar de 2
persones.
En aquesta ocasió, el concurs de pebrera farcida va arribar també a les escoles i els alumnes de cinquè i sisè de
tota la ciutat van poder donar forma a les
seues pròpies pebreres, que van quedar
exposades al públic. La classe guanyadora va ser la de 6B del col·legi Verge dels
Desemparats, que rebra com a premi un
esmorzar i una jornada de karting.
El regidor de Turisme, Kino Calafat,
va agrair la participació de públic i concursants en una cita que va qualificar de
“molt important” ja que significa una
“tornada progressiva a la normalitat”.
Calafat, va destacar també la il·lusió que
han mostrat tots els participants i “l’orgull de pertinença i identitat que ens
transmet la nostra gastronomia”.
Per la seua part, l’alcaldessa d’Oliva,
Yolanda Balaguer, en el seu primer acte
com a nova cap del Govern municipal, va
mostrar el seu suport incondicional a la
gastronomia local i es va comprometre a
treballar perquè la Mostra Gastronòmica
d’Oliva “siga cada vegada més important
i es consolide com un referent, també
dels professionals del sector”.

La fira gastronòmica va ser el primer acte públic de la nova alcaldesa.

Dos paelles gegants per a
reivindicar el plat més valencià
La XIII Mostra Gastronòmica va servir també per a celebrar el Dia Mundial de la Paella, una efemèride que
se celebrava el passat 20 de setembre i que va portar a cuiners de tot el
món a preparar una recepta a base de
carn, llegums i arròs.
Per a reivindicar aquest plat, tan
arrelat en tota la geografia valencia-

na, l’empresa d’Oliva Tot Arròs, va
preparar dos paelles gegants de 250
racions cadascuna, en un espectacle
culinari que es va poder seguir en
directe front al mercat municipal.
La convocatòria va ser tot un èxit i va
servir com a punt i final a un cap de
setmana en què la gastronomia tradicinal ha sigut la gran protagonista.
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Festers, autoritats i
veïns van participar
en la primera
processó que ha
tingut lloc després
de la pandèmia
Abans, una missa a càrrec del bisbe
emèrit de Huelva, José Vilaplana, amb
la participació de la coral Santa Cecília
va omplir l’església de Santa Maria al
màxim de l’aformanet permés, en una
demostració que la imatge de la Verge
segueix tenint una gran importància entre els veïns.
El volteig general de campanes, els
focs artificials i fins i tot el tradicional
cant de l’aurora no van faltar en uns
festejos que han servit per marcar el
camí a les properes cites festives del
calendari, amb permís d’una pandèmia
que segueix ben viva.
DES DEL SEGLE XIII

El trasllat de la Verge és un dels moments més esperats de l’any.

LA CELEBRACIÓ S’HAVIA SUSPÉS EN LES PASSADES EDICIONS PER LA PANDÈMIA

La Verge del Rebollet
torna als carrers d’Oliva

E

l 8 de setembre és una data destacada en el calendari d’Oliva,
un dia en què se celebra una
festivitat, la Verge del Rebollet, que es
remunta a segles enrere i que molts
veïns d’Oliva senten encara ben endins.
Però a pesar de les moltes ocasions en
què els festers han demostrat la seua
devoció cap a la Verge, enguany, la
celebració ha sigut més emotiva si cap
que en passades edicions, ja que tot i
les restriccions sanitàries encara presents, l’evolució de la pandèmia ha permés recuperar alguns dels actes més
importants d’aquestes dates i que en
2019 i 2020 es van haver de suspendre.
Sense cap dubte, un d’aquests actes
és el del trasllat de la imatge des de la
l’església del Rebollet, on es conserva
durant tot l’any, fins a la de Santa Maria, on tenen lloc els diferents actes
litúrgics que se celebren en honor a
la “Mare d’Oliva”. El trasllat va tindre
lloc el passat 29 d’agost, com marca la
tradició, en un acte carregat de simbolisme i que dóna lloc a l’habitual lectura del pregó. La cita es celebra un dia
abans que comence el novenari, que
des del 30 d’agost marca les diferents
jornades de la festivitat.
Aquest any, les festes del Rebollet han
tingut un marcat caràcter religiós degut
a les circumstàncies sanitàries, i els actes s’han dut a terme amb les mesures

sanitàries que regulaven els esdeveniments en espais oberts i tancats. Això
sí, tot i les condicions especials, els
festers del Rebollet, amb el suport de
les diferents associacions festives de la
ciutat, s’han bolcat en una celebració
que compta amb una llarga tradició a
la ciutat i que, després d’una llarga es-

pera, s’ha convertit en la primera festa
que ha pogut eixir al carrer i recuperar
part de la normalitat perduda ara fa 18
mesos.
En el dia gran de les celebracions en
honor a la Verge, festers, autoritats i
veïns es van vestir amb les seues millors
gales per a participar en la tradicional

Una imatge anònima
carregada de simbolisme
La imatge de la Verge del Rebollet
està considerada com a la més antiga en el seu estil de totes les que es
conserven en la Comunitat Valenciana.
La figura, representa una verge policromada, asseguda en un banc amb
un coixí, que dóna el pit a un xiquet
que sosté als seus genolls. Aquest tipus
d’imatges van aparéixer a Catalunya al
segle XII i més tard també en territori
valencià, motiu pel qual, es pensa que
data de finals del segle XII o prinicipis del XIII, una data que, en tot cas,
podria ser anterior fins i tot a la conquesta de València, en 1238.
La figura, té un orifici en la part posterior on hi havia una peça de ferro i

una anella. Es pensa que podia servir
per a mantenir-la ancorada a un pal
durant les batalles.
Afortunadament, la imatge va sobreviure a les guerres, però el seu estat
era molt delicat. En 1999 va ser sotmesa a un procés de restauració que
la van deixar en el seu estat actual.
Fins llavors, era habitual vestir a la
Verge amb perruca, corona de plata
i tratge, però es va decidir prescindir
dels ornaments per tal d’evitar causar
nous danys en la figura.
En qualsevol cas, es tracta d’una
imatge lligada al passat de la ciutat
i del poble valencià, que encara hui
manté intacte tot el seu esplendor.

processó que va tornar a recórrer els
carrers de la ciutat. La distància entre
els participants era més gran de l’habitual, però les cares d’alegria no ocultaven el fet d’estar recuperant una part
fonamental de la societat olivera, el de
les seues festes i celebracions més importants.

El que sí que s’ha hagut de suspendre
és la tradicional romeria al castell del
Rebollet que se celebra el diumenge
del novenari, per tal de commemorar
la troballa de la imatge i que recorda
els inicis d’una celebració que es remunten a l’any 1270, quan era habitual
traure a la imatge en processó front a
calamitats i desgràcies. Des de llavors
la festivitat s’ha mantingut viva gràcies
al treball de de les confraries i ja en els
segles XV i XVI hi ha constància que se
celebraven processons i pelegrinatges
per part de les poblacions veïnes al Rebollet.
La Verge va ser declarada patrona
d’Oliva en 1922 i en 1999 la imatge va
ser coronada canònicament.
Una altra de les mostres de la devoció
d’Oliva cap a la Mare de Déu del Rebollet són els diferents himnes i cants que
existeixen en honor a la Verge, amb lletra de S. Campos i música de A. Marzal.
Dels tres, n’hi ha un per a l’Aura i un
per al Comiat, però sense cap dubte
el més representatiu és el del propi
Himne a la Verge del Rebollet, que comença amb una de les frases més icòniques de la ciutat: “Oliva té Mare”. Una
afirmació que ha transcendit l’àmbit de
la festa i que cada mes de setembre cobra una especial importància.
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LA CITA ESTÀ PREVISTA PER A FINALS D’OCTUBRE I COMPTARÀ AMB DIFERENTS ACTIVITATS

La tradició del fil tornarà a
ser protagonista a Oliva
Irene Verdú
guanya el
premi Ciutat
de Castelló de
literatura infantil

La XVII Trobada
de Boixeteres,
exposicions, tallers,
rutes turístiques o
danses, entre les
activitats prevstes

E

ls amants de l’artesania i del fil
tenen una cita a Oliva l’última
setmana d’octubre, quan la ciutat acollirà la segona edició de la Fira
de l’anomenada Fil, una trobada que
inclou diferents activitats i que l’Ajuntament ha decidit posar en marxa per
segon any consecutiu després de l’èxit
de la primera edició.
La cita, organitzada des de l’area de
Participació Ciutadana, busca créixer
respecte a la passada edició, i per això
està previst comptar amb la participació
de diferents departaments de l’Ajuntament, que busquen col·laborar en una
trobada que uneix diferents vessants de
la tradició i la història de la ciutat. El regidor Josep Escrivà va explicar que, per
exemple, està prevista una exposició del
fil en els edificis de l’Enginy i la Torre
de la Comare, mentre que les danses i
la música tradicional també tindran
presència per tal de mostrar l’artesania
dels seus vestits. La cita també tindrà
una vessant turística, ja que està previst
incloure rutes guiades i una oferta gastronòmica especial durant la celebració
de la fira.
Sense cap dubte, una de les activitats

La Fira del Fil es va celebrar per primera vegada en 2020.

més esperades serà la de la Trobada de
Boixeteters d’Oliva, una cita molt arrelada a la ciutat i que en 2020 no va poder celebrar-se. Maria Tomás i Teresa
Tomás, presidenta i membre de l’Associació de Boixeteres i Artesanes del Fil
d’Oliva respectivament, i oganitzadores
d’aquesta cita en les passades edicions,
van participar en una reunió junt als
representants municipals per tal que
aquesta nova Fira del Fil puga albergar
totes les activitats previstes, entre les
quei hi ha també tallers de tot tipus.
Aquesta cita es va posar en marxa l’any
passat a causa de la pandèmia, que va

impedir que se celebrara la tradicional
Trobada de Boixeteres que arribava ja a
la seua XVII edició.
Davant la impossibilitat d’organitzar
un encontre que reunia habitualment a
centenars de persones, l’Ajuntament va
optar per un format diferent, en què fins
a 21 tendes especialitzades es van donar
cita en el Centre Polivalent de la ciutat
per a oferir els seus productes. També hi
va haver lloc per a mostres i exposicions
relacionades amb el món del fil, com
l’exhibició que va dur a terme la firma
Abanicos Blai, d’Aldaia, especialitzada
en brodats fets amb nacre..

Unes rutes guiades pels
carrers on va créixer
recorden figura de Brines
La Fundació Francisco Brines, en
col·laboració amb l’Ajuntament i la
Generalitat Valenciana, ha posat en
marxa el cicle ‘Brines en ruta: la
certidumbre de la poesía’. Es tracta
d’una iniciativa que consta de sis visites guiades gratuïtes que giren al
voltant de la mostra inaugurada al
juliol en el Museu Etnològic i que recorda l’univers del poeta, el primer
valencià en rebre el Premi Cervantes.
L’activitat ja ha començat i està previst que tinga lloc tots els dissabtes
fins al 16 d’octubre a les 17.30 hores,amb ruta literària pels escenaris del centre històric més lligats a
Francisco Brines, com l’Enginy del
Sucre, la plaça de la Bassa o el carrer
de les Moreres, on es troba la seua
casa natal.
L’itinerari, està conduït per Cristina
Colomar i Carmina Desena, de Rodamon en Acció, i combina la lectura

de textos i l’evocació d’algunes de les
vivències més personals del poeta,
que va créixer entre els mateixos
carrers on ara se li ret homenatge.
L’activitat prevista acaba amb una
visita comentada per l’exposició creada en torn al poeta i que es va inaugurar a Madrid el passat mes d’abril.
La participació és gratuïta, però
cal inscripció prèvia per formulari
fins a completar l’aforament normatiu de 15 persones per grup i sessió.
A més, per a assistir serà necessari
rebre la confirmació de reserva i caldrà seguir les mesures de seguretat
recomanades per les autoritats sanitàries: ús obligatori de mascaretes
durant tot el recorregut i de gel hidroalcohòlic a l’entrada del museu,
així com mantenir una distància
interpersonal mínima d’1,5 metres
que no s’aplicarà entre persones convivents.

L’escriptora d’Oliva Irene Verdú
ha recollit aquest mes de setembre
un nou guardó amb motiu de la
seua obra. L’àlbum il·lustrat On està la son?, firmat amb Daniel Garcia,
ha estat guardonat als Premis Ciutat
de Castelló 2021 en la categoria de
literatura infantil il·lustrada ‘Tombatossals’.
Aquesta no és l’única obra que li
ha valgut un premi a Irene Verdú en
2021, que ja en maig va ser la guanyadora del prestigiós premi Algar de
literatura infantil amb l’àlbum denominat “Una carta”. L’obra recupera
la clàssica idea d’un missatge anònim
en una botella per a explicar com una
casualitat pot canviar-nos la vida.

Jonatan Carbila
publica la seua
primera novel·la
titulada ‘Deixa’t
Estimar’

Les visites guiades van començar el passat 11 de setembre.

El jove seminarista d’Oliva Jonathan
Carbila ha publicat la seua primera
novel·la, que porta per títol Deixa’t
Estimar i que conta la història d’una
jove que tracta de trobar el sentit de
la seua vida. A través de personatges
reals amb noms ficticis, la novel·la
trau a la llum alguns encontres viscuts per el mateix Carbila en els
últims anys. La protagonista de la
història és una jove vinculada a festes religioses com la Setmana Santa,
però no a la vida en la parròquia que,
a través de diferents encontres, descobreix la figura de Jesús.
El llibre, publicat pel mateix autor
en valencià, es pot trobar en les llibreries La Seu, a Gandia, i Pàgina 3,
a Oliva. Els beneficis de cada exemplar aniran destinats a la Fundación
ACOES Honduras
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ESPECTACLES GRATUÏTS PER A TOTA LA FAMÍLIA

El cicle Rebombori apropa el
públic infatil al millor teatre
Les obres ‘Xocolat’
i ‘Monstres
Monstruosos’ es
representaran el 24
de setembre i el 15
d’octubre

O

ferir al públic més jove l’oportunitat de gaudir del teatre i de
la música en un entorn segur.
Eixe és l’objectiu de la sisena edició
del cicle de Teatre Infantil Rebombori,
que torna a Oliva amb una programació
d’alt nivell. Així ho va explicar el regidor
de Cultura, Julio Llorca que va presentar en roda de premsa les quatre actuacions previstes, de les quals dos ja s’han
dut a terme.
El cicle va començar el passat 17 de
setembre amb l’espectacle ‘Oníricus’,
de la companyia castellonenca La Troupe Malabo, que ha obtingut nombrosos
reconeixements per les seues propostes
escèniques. En aquest cas, el públic va
poder gaudir d’una obra que combina
humor, circ i somnis amb dos protagonistes que, en ser desnonats del circ on
treballaven decideixen convertir-se en
els protagonistes de la seua obra.
La segona obra del cicle està prevista
per al divendres dia 24 quan es representarà l’obra ‘Xocolat’, de la companyia
basca Teatro Paradiso, especialitzada en
espectacles dirigits a la infància i la joventut i que compta amb 40 anys d’experiència. ‘Xocolat’ transcorre en una cuina on es fabriquen tauletes de xocolata
de forma perfecta, fins que l’arribada
d’una jove i creativa aprenent converteix
el lloc en un espai per a somiar i jugar.
Ja en octubre, el dia 8 estarà dedicat a
la música amb una de les bandes preferides per grans i menuts. Dani Miquel i
els Ma Me Mi Mo Músics actuaran en el
Parc de l’Estació a partir de les 17.30
hores per a fer ballar el públic amb algunes de les seues cançons més conegudes, que s’han convertit en vertaders
himnes de les noves generacions.

Els espectacles Oníricus, Xocolat i Monstres Monstruosos, junt a l’actuació de Dani Miquel, completen el programa del cicle.

Finalment, la companyia Toc de Retruc
serà l’encarregada de tancar el cicle el
15 d’octubre amb la seua obra Monstres
Monstruosos. Les criatures, creades per
l’escriptor Enric Larruela, es converteixen en el punt de partida d’un muntatge on conflueixen cançons i música en
directe, amb la utilització d’instruments
curiosos. En el conte una parella de
monstres tenen un fill tan “monstruós”
que desentona amb la família pel fet

Dani Miquel portarà
el seu espectacle
musical al parc
de l’Estació el
proper divendres 8
d’octubre

d’agradar-li les coses boniques i de voler passar-se la vida fent el bé.
Els espectacles de teatre tindran lloc
en el Centre Polivalent a les 18.00 hores,
a excepció de l’actuació de Dani Miquel
que serà en el Parc de l’Estació.
Per tal de controlar l’aforament de
cada espectacle, la setmana anterior a
cadascun d’ells, està previst que es pose
a disposició de la ciutadania un enllaç
per poder inscriure’s.

En total, el cicle portarà a Oliva quatre espectacles gratuïts de companyies
de primer nivell que faran les delícies
de gran i menuts, en un any en què les
famílies han hagut de repensar les seues
activitats d’oci degut a la pandèmia.
“Continuem impulsant la cultura per
a la ciutadania, i en aquest cas especialment per als xiquets i xiquetes, amb
espectacles plens d’humor, fantasia i
música” ha afirmat Llorca.
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La pilota d’Oliva va
retre homenatge al
veterà Malonda I
E

l trinquet d’Oliva va acollir el
passat dissabte 28 d’agost la final
del torneig Gregori Maians de
raspall, una cita de primer nivell que,
més enllà de la seua importància a nivell esportiu, va servir per a homenatjar
a un dels primers pilotaris de la ciutat,
que va aconseguir donar un nou impuls
a aquesta modalitat de la pilota.
Malonda I va començar jugant al carrer, com tants xiquets de la seua època, abans de fer el salt als trinquets de
ben jove. A poc a poc, la seua forma de
jugar i la seua vàlua el va convertir en
una figura de referència en tot el territori valencià, fins al punt que va ser un
dels responsables de donar prestigi al
raspall, que en ocasions es considerava
una modalitat inferior a d’altres.
El seu èxit no només es va deixar sentir fora de la ciutat, sinó que a Oliva, la
seua figura també va crear escola. De
fet, Malonda, que va créixer en una família molt vinculada a la pilota, va ser el
primer d’una nissaga de jugadors que
encara hui es deixen vore als trinquets,
amb un cognom que encara hui és recordat.
La vida d’un pilotari del nivell de Malonda I no era fàcil, i l’oliver es va retirar per primera vegada amb 27 anys. No
obstant, la seua passió per la pilota era
tan gran que poc tems després va decidir tornar als trinquets, en una segona

Malonda I va ser el primer d’una nissaga de pilotaris a la ciutat.

etapa que va jugar a raspall i també a
escala i corda i que va durar fins que les
lesions li van impedir continuar.
Però ni tan sols retirat com a pilotari Malonda va deixar el trinquet, sinó
que durant prop de trenta anys va ser
marxador a llocs com Oliva, Gandia o
Tavernes on a seua figura es recordada
per jugadors i aficionats.
Ara, als 80 anys, el seu poble li ha
retut un merescut homenatge en el seu
habitat natural, el d’un trinquet on Pep
Malonda se sent com a casa.
A la cita no van faltar els seus fami-

La SUP Race d’Oliva va reunir
esportistes de totes les edats

Oliva s’ha convertit en una destinació
molt vinculada als esports nàutics gràcies a les seues amples platges d’arena
que presenten unes condicions perfectes per a la pràctica de diferents disciplines. Una d’elles és el SUP (Stant Up
Paddle), un esport que consisteix a remar de peu sobre una taula.
El passat 5 de setembre la platja de
Pau Pi va acollir la cinquena edició de
la Oliva Sup Race, una competició organitzada per l’Ajuntament i que estava
oberta a competidors de totes les edats
amb l’objectiu d’augmentar l’afició

entre els joves d’aquesta modalitat, coneguda popularment com a paddlesurf
i que ha experimentat un gran creixement en els últims anys.
La prova d’Oliva formava part de la
Lliga Fesurfing i va reunir a desenes
d’aficionats de totes les edats, que van
competir en diferents distàncies.
Així, mentre que els més menuts,
d’entre 8 i 10 anys, van remar al llarg
de 500 metres, els competidors adults
ho van cobrir fins a 6 kilòmetres de distància, en una prova que aquest esport
és apte per a tots els públics.

liars, amics, aficionats i les autoritats
municipals, però també el president de
les Corts, Enric Morera, o el director
general d’Esports del govern valencià,
Josep Miquel Moya, habituals en els
trinquets valencians, van voler estar
presents en l’homenatge.
En la vessant esportiva, la parella formada per Brisca i Vercher es va imposar per 25 a 15 a la formada per Salelles
II i Tonet IV, en una final que va comptar amb un jugador d’Oliva en cada
equip, un fet que prova el bon estat de
salut que segueix tenint aquest esport.

Oliva celebrarà
la medalla de
bronze d’Hèctor
Cabrera a Tòquio
amb l’esportista
L’esportista d’Oliva Hèctor Cabrera
va tornar dels jocs paralímpics de Tòquio amb una medalla de bronze en
llançament de javelina, un trofeu que
és el fruit d’un treball intens al llarg
dels últims mesos per a recuperar-se
d’una lesió i que va aconseguir amb
un llançament de més de 60 metres.
Cabrera ja pensa en els Jocs de
París, però abans ha tingut temps de
rebre nombroses felicitacions. En
aquest sentit, els veïns i amics d’Héctor tindran l’oportunitat de celebrar
amb ell l’èxit aconseguit en una recepció organitzada per l’Ajuntament
i que tindrà lloc el proper dissabte
25 de setembre. L’acte serà al poliesportiu municipal i servirà per a rebre amb tots els honors un esportista
que ha assolit l’èxit a base de treball,
constància i superació. L’homenatge serà públic, però comptarà amb
aforament limitat, a causa de les circumstàncies sanitàries. A més, l’acte
es retransmetrà en directe a través de
Comarcal TV.
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El triatló d’Oliva es va
quedar en duatló
Teresa Ribes es
va imposar en
‘mitja distància’
i es proclamava
campiona
autonòmica

Una exhibició
servirà per
a estrenar
l’skate park del
poliesportiu

E

l triatló va tornar el passat dia 19
a Oliva en una doble prova en
les modalitats olímpica i mitja
distància que no s’havien celebrat en
la ciutat des de 2018. La recuperació
d’aquesta competició, que està considerada com la més antiga de les que
se celebren a la Comunitat Valenciana
havia despertat un gran interés, degut
a la gran afició per aquest esport que hi
ha la ciutat.
La festa, però, va quedar deslluida per
l’estat del mar, que va obligar a suspendre la prova de natació i a convertir la
competició en un duatló.
La gran triomfadora de la cita va ser
la triatleta d’Oliva Teresa Ribes, que
en la prova celebrada a la seua ciutat,
va aconseguir la victòria en la prova i
va revalidar al mateix temps el títol de
campiona autonòmica en mitja distància que ja havia aconseguit en 2018.
L’olivera es va imposar a les 17 dones
que participaven en aquesta prova i que
van realitzar un primer segment a peu de

La inauguració de l’skate park del
poliesportiu d’Oliva està cada vegada
més a prop. La pista està totalment
acabada però els treballs en la caldera de la piscina i l’habilitació de
l’entorn han fet impossible la seua
apertura oficial fins ara.
L’espera, però, valdrà la pena, ja
que està previst que la nova pista
s’inaugure amb una festa que inclourà música, festa i una exhibició
per part d’especialistes en aquest esport i en què s’espera poder comptar
també amb aficionats locals.
De moment, els aficionats a aquest
esport segueixen buscant espais on
poder practicar amb els seus monopatins a l’espera que la inauguració
d’aquest espai els oferisca nous reptes i l’oportunitat per a millorar els
seues trucs.

8,6 quilòmetres de distància, seguits de
més de quilòmetres en bicicleta, i una última carrera de prop de 13 quilòmetres.
En la competició masculina, Santiago
Martínez es va imposar per davant de David Navarro i de Cameron Keast.
En la distància olímpica, el podi masculí va estar format per Pedro José Andújar, Alberto Romero i Miguel Fuentes,
mentre que entre les dones, Marina Luque va guanyar la prova per davant de
Marcela Juárez i Alba Romero.

Ciclistes de tot el món es citen
a Oliva amb Alberto Contador
Mé de 3.000
participants
recorreran una ruta
que inclou alguns
dels principals ports
de la zona

La Carrera Contra el Càncer
estrena recorregut en octubre
Oliva viurà el proper 17 d’octubre una nova edició de la carrera
solidària contra el càncer que s’ha
convertit en una tradició a la ciutat.
La prova, que té un caràcter benèfic
en favor de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer, busca promoure
els hàbits de vida saludable i recaptar fons per a la lluita contra aquesta
malaltia.
Enguany, la prova, arriba amb novetats, ja que el recorregut serà dife-

rent a l’habitual per tal de garantir
les mesures de seguretat. L’eixida i
l’arribada serà al parc de l’Estació,
però la cursa es dirigirà a la platja
en un circuit d’anada i tornada de
quatre quilòmetres pensat amb l’objectiu de guanyar en fluïdesa.
La marxa, que se celebra en un
gran nombre de ciutats té un caràcter no competitiu i es pot fer corrent
o a peu amb l’objectiu de col·laborar en la causa de l’AECC.

No tots els dies els aficionats al ciclisme tenen l’oportunitat de compartir
ruta amb un guanyador del Giro, Tour i
Volta a Espanya. Això és el que ofereix el
Gran Fondo Alberto Contador, que celebra el proper dissabte 25 de setembre a
Oliva la seua desena edició.
La cita ha despertat un gran interès no
només entre els ciclistes de la Comunitat Valenciana, sinó també en aficionats
a la bicicleta de tot el món que podran
triar entre dos recorreguts exigents: un
de 162 quilòmetres de distància i 3.000
metres de nivell acumulat per als més
valents; i un altre de 111 quilòmetres
i 1.900 metres de desnivell que també
requereix un bon entrenament previ.
La ruta eixirà d’Oliva Nova per seguir
un dels recorreguts habituals entre els

L’exigent pujada al Mirador del Xap, serà l’útlim port de la prova.

ciclistes de la zona i que inclou les ascensions al Coll de Rates, el port de Sa
Creueta, la pujada a Fageca, el port de
Tollos, o la dura rampa fins al Mirador
del Xap en la Vall de Gallinera, abans de
tornar a Oliva passant per les localitats
Pego i Forna.
L’esdeveniment esportiu està previst
que reunisca a prop de 3.000 ciclistes
en la ciutat, alguns dels quals porten

setmanes preparant aquesta prova. De
fet, els caps de setmana previs a la celebració del Gran Fons, diferents grups de
ciclistes d’Oliva i de localitats del voltant
es van deixar veure en diferents punts
del recorregut, amb la intenció de reconèixer unes carreteres que faran les
delícies dels aficionats a aquest esport
i que estaran tallades al tràfic per a garantir la seguretat dels participants.
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