Oliva

el nostre

L’històric carrer Sant Vicent
s’adapta als nous temps
Les obres de regeneració permetran eliminar les barreres
arquitectòniques i marcaran el traçat de la sèquia Mare.

FEBRER 2021
Llum natural per al futur
centre de salut d’Oliva
L’empresa d’arquitectura ha dissenyat un edifici d’una sola
planta, amb vegetació interior i exterior i grans finestres.

Noms de
científics per
a les aules del
Gregori Maians
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Les Falles
d’Oliva recullen
aliments per a
Creu roja
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Oliva es prepara per a una
lenta i segura desescalada
Més de cinquanta dies després que el Consell de- l’activitat en les terrasses. Els comerços demanen
cretara el tancament municipal d’Oliva i altres 26 poder augmentar l’horari d’apertura i els gimnasos
municipis, l’hostaleria es prepara per a reprendre i instal·lacions esportives hauran d’esperar.
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La reorganització
de la marjal
culminarà 50
anys després
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Alumnes d’Oliva
es proven en un
torneig mundial
d’escacs
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AGENDA

OLIVA, febrer 2021

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 902432343

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

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

Una mà de pintura per al
carril bici a la platja
L’Ajuntament d’Oliva ha posat en marxa uns treballs que permetran repintar les
marques vials i passos de zebra de la ciutat fins al mes de juny. La proposta, ja ha
repassat bona part dels encreuaments més perillosos, que ara són mes visibles,
i ha donat un nou aspecte també el carril bici que uneix el poble amb la platja.
Precisament, en este espai s’han afegit senyalitzacions en l’encreuament amb
la carretera del Pont de Bolo, un punt especialment complicat per a vianants i
ciclistes, que en moltes ocasions comparteixen aquesta via.
El treball, tot i fer més visible la part de la calçada reservada, no ha servit per a
acabar amb les queixes dels veïns, que reclamen un espai segregat dels cotxes
i amb una amplada suficient per a peatons i ciclistes. Un dels col·lectius que
reclama actuacions en aquest sentit és ‘Oliva 30’, que va presentar a l’Ajuntament
un document amb al·legacions a les actuacions fetes recentment en la carretera
i que van suposar la instal·lació de pilons per a separar els dos carrils de
circulació. Des del col·lectiu defensen que aquesta actuació, lluny de ser positiva,
augmenta la perillositat de peatons i ciclistes, i reclamen una reducció de
l’amplada dels carrils reservats als cotxes.
Les propostes de millora substancial, segons la resposta de l’Ajuntament,
de moment hauran d’esperar a que el projecte per a continuar el bulevard
Francisco Brines supere els tràmits judicials en què de moment està immers.
Fins que això arribe, el que sí que ha fet l’Ajuntament, és incloure un pas de
peatons abans de la redona de l’ancora, una actuació que, ara, permet creuar la
via amb relativa seguretat.

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
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- Farmàcia Hnos. Juan Aparisi

962.851.836

Ctra. Denia, 9

oberta dies: 28f, 6, 12, 18, 24

- Farmàcia Galiano

962.851.521

Raconada d’Alonso

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

- Farmàcia Martí

962.853.036

Alcalde F. Llorca 14 oberta dies: 2, 8, 14, 20, 26

- Farmàcia Escrivà

962.850.583

Passeig Ll. Vives, 11 oberta dies: 3, 9, 15, 21, 27

- Farmàcia Català

962.850.105

Pl. Ajuntament, 3

oberta dies: 26f, 4, 10, 16, 22

- Farmàcia Ruiz

962.851.797

Poeta Querol, 29

oberta dies: 27f, 5, 11, 17, 23

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

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

Institut (I.E.S.) Gregori Maians......96 282 99 90
ALTRES SERVEIS
Correos........................................96 285 15 75
Conservatorio...............................96 285 36 59
Jutjats Oliva..................................96296 36 29
Llar de Pensionistes.....................96 283 92 99
Registre de la Propiedad..............96 283 82 04
Taxis (parada Oliva)......................96 285 14 06
Taxis (parada Gandia)..................96 287 21 20
Escuela de Música Sta Cecilia.....96 285 39 25
Asociación Artístico-Musical........96 285 61 19

PER A REMETRE INFORMACIÓ

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien
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Hazte socio de la
Cruz Roja

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

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

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

MUNICIPAL

OLIVA, febrer 2021
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Un nou col·lector
evitarà les filtracions
a la plaça de Sant Roc
Els tres vehicles estan totalment equipats.

La Policia Local
estrena tres nous
vehicles híbrids

Els treballs es van dur a terme amb una maquinària poc invasiva per a evitr afectacions en l’entorn.

A

ls barris antics de les ciutats és
habitual que es presenten necessitats i problemes derivats del pas
del temps. Unes situacions que en moltes
ocasions acaben cronificant-se i afectant
al benestar dels veïns que han de conviure amb unes problemàtiques a les que de
vegades costa posar solucions. I més si,
com passa de vegades, la solució passa
per prendre mesures poc vistoses.
Eixa era la situació al carrer Santa Llúcia, al barri de Sant Roc, on els veïns
havien reclamat a l’Ajuntament que
prenguera es mesures necessàries per a

evitar les filtracions d’aigua que afectaven al mur de la plaça.
En aquesta ocasió, la solució passava
per la restitució del col·lector d’aigües
residuals de la zona, una actuació avalada pels tècnics municipals i que ha
suposat també la remodelació de la
calçada del carrer.
Els treballs van arrancar el passat dia
16 de febrer i es van durar en a penes uns dies per tal de minimitzar les
molèsties als veïns. Val a dir també que
les obres s’han fet amb una maquinària
especial que, segons els responsables

de l’empresa de construcció encarregada, és poc agressiva amb l’entorn i amb
el medi, una mesura presa per tal de generar el menor impacte possible en les
cases del casc antic.
La regidora de Medi Ambient i Cicle
Integral de l’Aigua, Maria Josep Llorens,
ha volgut posar en valor i incidir en que
“aquesta remodelació, tan necessària
per a tota la gent del barri i concretament per al veïnat del Carrer Santa Llúcia, s’ha fet pensant en ells, en la importància que tenen els nostres barris del
centre antic d’Oliva”.

L’enllaç sud a
l’AP7 comença a
prendre forma
Després de la
consolidació del
terreny, les primeres
construccions ja
es poden vore a
l’altura del polígon
Els treballs perquè el nou enllaç amb
l’antiga AP-7 siga una realitat al sud del
nucli urbà d’Oliva continuen a bon ritme
i ja permeten fer-se una idea de la magnitud de l’obra prevista. I és que, després
dels primers treballs de desbrossament
dels terrenys i de delimitació de la zona

afectada, els moviments de terra ja han
deixat pas a les estructures de formigó
que hauran de sostenir les múltiples variants.
La primera d’aquestes construccions
ja ha començat a prendre forma en un
punt clau del nou traçat, a pocs metres
del polígon industrial El Brosquil i entre
la N-332 i l’actual carretera de pego. Precisament, estos dos vies de comunicació,
amb una gran densitat de tràfic, quedaran unides amb les obres, un fet que permetrà suprimir l’actual encreuament de
la Raconada de les Ermites i disminuir
el nombre de vehicles que creuen Oliva.
Aquesta és només una de les moltes
estructures necessàries per a sostindre
el complex entramat de vials previstos.

La Policia Local d’Oliva compta, des
d’aquest mes de febrer, amb tres vehicles nous que contribuiran, no només
a millorar la seua operabilitat, sinó a la
lluita contra el canvi climàtic, ja que es
tracta d’automòbils híbrids que disminueixen la contaminació.
La inversió total per a l’adquisició de
tres vehicles ha estat de 128.300 euros,
i ha comptat amb una subvenció de
66.840 per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
L’Ajuda es va anunciar fa uns mesos i és
ara que el cos de la Policia Local podrà
incorporar-los a la seua flota.
Els vehicles, que han estat presentats
al conjunt de la Corporació Municipal,
disposen d’equipament complet, i amb
l’última tecnologia, per a facilitar el treball dels agents i poder donar un millor
servei públic de seguretat ciutadana.
L’alcalde, David González, ha manifestat que un dels objectius del govern municipal és millorar el parc públic de ve-

hicles municipals, per a aconseguir una
major eficàcia i sostenibilitat, minimitzant l’impacte sobre el medi ambient,
alhora que es milloren les condicions
de treball de les persones, funcionàries
i laborals, de la plantilla municipal, la
qual cosa redundarà en millors serveis
a la ciutadania.
Des de l’Ajuntament anuncien que
aquest és només un primer pas i que es
continuarà treballant per a renovar el
parc mòbil dels diferents departaments
de l’ajuntament i incorporar així vehicles més sostenibles.

L’Ajuntament ha
comptat amb
una ajuda de la
Conselleria per
a l’adquisició de
vehicles eficients
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L’EMPRESA COR ASOCIADOS ARQUITECTES ÉS L’ENCARREGADA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

Llum i vegetació per al futur
Centre de Salut de Sant Francesc
Les obres podrien
començar este
mateix any 2021 en
un solar cedit per
l’Ajuntament

T

ot i que encara queda un llarg camí abans que els usuaris puguen
disfrutar del nou centre de salut
de Sant Francesc, aquells que ho desitgen, poden ja fer-se una idea de la imatge
que tindrà una infraestructura que, junt
a qüestions com l’alliberament de l’autopista o l’arribada del desitjat tren de la
costa, s’ha convertit en una de les reivindicacions històriques de la ciutat. En aquest
cas, i a falta que comencen els treballs in
situ, l’empresa encarregada de dissenyar
el projecte del futur centre de salut, Cor
Asociados Arquitectos, ha publicat a la
seua pàgina web algunes imatges virtuals
de l’aspecte que tindrà l’edifici.
Es tracta d’una construcció d’una sola
planta que inclou abundant vegetació a
l’interior i l’exterior dels edificis, i uns
grans miradors que deixaran entrar la
llum natural. En general, es tracta d’un
entramat d’espais buits que, segons
explica el propi l’estudi d’arquitectura, busca donar forma a un edifici que
s’adapte a l’entorn i al l’ús que en faran
els seus futurs usuaris i treballadors.
En concret, segons s’assenyala en la
ressenya de la proposta, l’estructura
geomètrica elegida permet adaptar-se a
l’espai on estarà ubicat, tot reduint l’impacte visual de la construcció. A eixe fet
contribuirà també la decisió d’estructurar tots els espais en una mateixa planta, ja que només els magatzems estaran
situats en el soterrani. A més de la vessant estètica, aquesta decisió garantirà
una millor accessibiltat de tots els usuaris a l’edifici.
El nou centre de salut, estarà ubicat
en un solar que l’Ajuntament va cedir a
la conselleria de Sanitat en l’anomenat
sector 15, al darrere del nou Hort de
Palau, i està previst que l’edifici ocupe

Imatge virtual de l’aspecte que tindrà el nou centre de salut de Sant Francesc.

una superfície de més de 1.900 metres
quadrats.
L’alcalde d’Oliva, David González, va
explicar que l’última reunió mantinguda
amb la secretària autonòmica, Isaura
Navarro, va servir per a confirmar que el
projecte es troba en fase de supervisió i
que s’estima que el pressupost final arribe a més de 3.400.000 euros. De moment, els pressupostos de la Generalitat
Valenciana de 2021 inclouen una partida de de 460.000 euros que farà possible la licitació de les obres i fins i tot el
seu inici, previstos per a aquest exercici.
A més, hi ha contemplada una provisió
de fons de 2,6 milions per a l’any 2022,
unes quantitats que permetrien la construcció de la major part de l’obra.
Les gestions per tal que aquest nou
centre siga una realitat venen de lluny i
ja en 2017 la Generalitat va aprovar una
esmena als pressupostos per tal de fer
possible la redacció d’un projecte que
els usuaris i treballadors del centre porten molts anys reclamant.

El futur centre de salut es construirà en un solar cedit per l’ajuntament.

Les Jornades Sobre Fibriomiàlgia
d’Oliva es traslladen a la xarxa
La fibromiàlgia és una malaltia associada al dolor i que
pateix entre el 2 i el 6 per cent de la població, especialment
les dones. Tot i que es creu que hi ha molts factors que la
provoquen, les causes reals d’aquesta dolència encara són
desconegudes, un fet que ha portat a que, en els últims anys,
hagen aparegut nombroses associacions que es preocupen
per aquells que la pateixen. En aquest sentit, AFISA és una
de les que treballa a la Safor per tal de donar a conèixer la
problemàtica. Des de fa uns anys, organitza junt a l’Ajuntament d’Oliva unes jornades que, en aquesta IV edició, es van

celebrar a través de la plataforma zoom degut a la pandèmia.
En plena quarta onada, les xerrades triades també van tindre
relació amb la covid. Així, Elisa Oltra Garcia, professora de la
Facultat de Medicina i va oferir una conferència titulada “Impacte i significança de l’activació de retrovirus endògens en
la fibromiaàlgia, la Síndrome de Fatiga Crònica i la Síndrome
post-covid”; mentre que el doctor Jesús Castro-Marrero de
l’Institut de Recerca Vall d’Hebron va oferir la xerrada “Encefalomielitis Miàlgica/Síndrome de Fatiga Crònica i covid
persistent: dues cares d’una mateixa moneda?”

CARLES SÁNCHEZ
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Aparcament del camí Vell de Gandia.

Treballs al carrer Sant Pancraci.

Una vista de les obres que s’estan duent a terme.

CARLES SÁNCHEZ

L’ACTUACIÓ ELIMINARÀ LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’AQUESTA VIA AMB TANTA HISTÒRIA

La regenació urbana
arriba al carrer Sant Vicent
E

l carrer Sant Vicent, un dels més
emblemàtics de la ciutat d’Olvia
per la seua història i pel seu seu
significat, estrenarà una nova imatge
en aproximadament dos mesos, el termini que, segons està previst, duraran
les obres de remodelació que s’hi estan
duent a terme des del passat 8 de febrer.
Finalment, el programa de l’Àrea de
Regenarció i Renovació Urbana d’Oliva, ha arribat a una de les vies que més
necessitaven d’una actuació, degut a les
seues particulars característiques.
En concret, els treballs, contemplen la

renovació de tot el paviment, que serà
d’adoquí en la part baixa, que suporta
un trànsit més fluid, i de lloses a la part
de dalt on el pas dels cotxes és menys
habitual. L’enllumenat i el mobiliari urbà que inclou jardineres, papereres i
baranes, també serà renovat.
Els treballs està previst també que
eliminen les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat, inclosa la rampa
d’accés al nivell més alt del carrer. En
aquest sentit, la reforma de les escales del costat del portalet també seran
reformades en la seua totalitat, en uns

El traçat original de
la sèquia mare ix
a la llum
Una altra de les actuacions que permetran dur a terme els
treballs al carrer Sant Vicent és la de recuperar el traçat
original de la sèquia Mare d’Oliva, un camí fluvial que creua
la tot la ciutat per baix terra fins a desembocar junt a la posta
sanitària de la platja d’Oliva. Antigament, aquesta canalització
transportava les aigües per als regadius de la zona sud del
terme, però a mesura que el nucli urbà va anar creixent, la
sèquia va quedar soterrada i hui recull les aigües dels rius
Alfadalí i dels Frares.
Precisament, l’existència d’aquesta sèquia, convertidaen
subterrània, és la que provoca la doble altura característica
del carrer Sant Vicent.Ara, les obres contemplen realitzar
tota una sèrie de prospeccions arqueològiques per tal de
recuperar el traçat històric de la sèquia Mare i que els veïns
puguen conèixer l’existència d’un sistema de regadiu que va
ser bàsic per al desenvolupament econòmic de la ciutat. Per
això, una vegada descoberta la seua ubicació real, aquesta
es senyalitzarà en la superfície amb una sèrie de xapes xapes
metàl·liques que provaran la seua existència.

Les actuacions del
programa ARRU
han permés renovar
altres carrers
del casc antic de
la ciutat
treballs que eliminaran el forat actual
que desaigua les aigües directament als
escalons. En aquest sentit, també està

prevista una millora en el sistema de
recollida d’aigües pluvials.
Les obres les duu a terme l’empresa
Pavasal, per un import de 341.000 euros que semmarquen en un programa
que ja ha permés actuacions en diferents carrers del raval dins del programa ARRU, finançat pel Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,
la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament
d’Oliva.
L’alcalde, David González, ha destacat
el compromís del govern municipal en
la inversió en la Casc Antic, així com en

Carrer de la Divina Gràcia.

tota la ciutat en general, per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida per
al conjunt del veïnat, i posar en valor
una part de la ciutat tan singular com el
carrer St. Vicent i el seu entorn al barri
del Raval-Gerreria.
Precsament, abans del començament de les obres al carrer Sant Vicent,
l’Ajuntament va adequar l’aparcament
del camí Vell de Gandia per tal que poguera absorbir les places d’aparcament
afectades per les obres En total, l’actuació ha permés ampliar la capacitat de
l’espai en trenta vehicles.
Els treballs de regenarció urbana que
s’emmarquen dins del projcete ARRU
arriben al carrer Sant Vicent després
d’haver passat amb anterioritat pel carrer del Ponent, que s’ha eixampplat
fins als 6,5 metres i que compta amb
una escala més segura; i també als de
Sant Pancraci, dels Serrans i part del
carrer Divina Gràcia, que han sigut pavimentats. A més, està previst que les
obres de renovació continuen en altres
zones del centre històric de la ciutat.
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EN LES ÚLTIMES SETMANES S’HAN IMPLMENTAT DIVERSES INICIATIVES

Benestar Social va
atendre a més de
9.000 persones al
llarg de 2020

El passat exercici es van destinar a la Prestació Econòmica Individual d’Emergència 403.000 euros.

L

’Ajuntament d’Oliva va destinar
més de 400.000 euros a ajudes
d’emergència per a necessitats
bàsiques durant l’any 2020, unes
ajudes que han arribat a un total de
1.751 famílies. Eixes són algunes de
les dades que es desprenen de l’informe que la regidora de Benestar
Social, Yolanda Balaguer, va presentar a tota la corporació en la deguda
comissió.
En total el departament va arribar a
prestar 9.100 atencions al llarg de tot
l’exercici, la major part de les quals van
ser domiciliàries degut al perfil dels
usuaris d’aquest servei. De fet, com és
habitual, el col·lectiu que més assistències va rebre al llarg de l’any és la gent
gran, a qui es va prestar una especial
atenció durant aquests mesos de pandèmial, per ser el col·lectiu més vulnerable. Les famílies, els infants, les persones amb discapacitat i les persones
migrants són altres dels grups socials
que han sigut atesos pel departament.
D’entre els diferents mecanismes
d’ajuda que hi ha al servei dels ciutadans, el que més incidència ha tingut en
el dia a dia de les famílies és la Prestació Econòmica Individual d’Emergència
Social, una ajuda que suposa una injecció de liquiditat per als més necessitats i
que al llarg del passat exercici van rebre
un total de 1.751 famílies, a les quals
se’ls va destinar fins a 403.000 euros.

Fins a 1.751
famílies van
rebre en 2020
la prestació
d’emergència
Més enllà d’aquesta ajuda, des de Benestar Social es va posar també a disposició de les famílies tota una sèrie d’ajudes en matèria de vivenda per a famílies
en risc d’exclusió social que finalment
han suposat un total de 28.610 euros
que han contribuït a garantir un sostre
als més desfavorits.
La regidora Yolanda Balaguer ha reconegut que el de 2020 va ser “un any
molt dur” per al departament, i ha volgut agrair el treball del personal de Benestar Social per la seua professionalitat
i pel seu compromís amb les persones
més necessitades. “La situació tan extrema per la qual hem passat ha permés
reafirmar la necessitat d’invertir tots els
recursos necessaris per a no deixar a
cap persona enrere en aquesta crisi»,
ha assegurat la regidora.
De moment, i a falta que es confirmen les dades, el primer trimestre de
2021 seguirà pel mateix camí, ja que el
tancament de l’hostaleria, el decaiment

del comerç, l’aturada de sectors com
l’esport o la cultura, i la baixada de l’activitat turística obliga al departament de
Benestar Social a estar atent a les situacions de necessitat que es puguen produir. Per això, en la mateixa comissió
Balaguer ja va donar compte del primer
decret de l’any, que contempla ajudes
per valor de 23.120 euros a un total de
41 famílies de la localitat.
AMB EL SUPORT DE LES
ORGANITZACIONS

El departament de Benestar Social no
està sol a l’hora de treballar pels més necessitts sinó que hi ha diferents associacions i ONGs que estan sempre disposades a col·laborar en aquesta causa. Una
d’elles és l’assemblea local de Creu Roja,
que participa, entre altres coses, en el repartiment d’aliments provinents del banc
europeu i que també es va ocupar de repartir menjar i de fer la compra a moltes
persones considerades d’alt risc durant
l’estat d’alarma. Una altra de ls organitzacions que treballa amb els més desfavorits és Cáritas, que en 2020 va dedicar
desenes de milers d’euros a ajudar a més
de cinc-centes persones i 149 famílies a
través dels programes que té en marxa. A
l’entitat van notar i molt els efectes de la
pandèmia ja que des del passat mes de
març es van duplicar els usuaris a causa
e la pandèmia, una xifra que des de llavors no ha deixat de créixer.

Els majors
d’Oliva celebren
el Sant Valentí
amb el suport
del comerç local

L

a gent gran d’Oliva va poder disfutar el passat dia 14 de febrer del
seu particular dia de Sant Valentí, una de les dates més esperades pel
col·lectiu i que en aquesta ocasió van
poder celebrar a pesar de les restriccions decretades per la pandèmia. Per
tal de mantenir la il·lusió d’aquest dia,
l’Associació de Jubilats i Pensionistes
d’Oliva i la regidoria de Gent Gran van
organitzar un sorteig en què els premiats
van rebre un lot de productes provinent
del comerç local en una iniciativa en què
van participar floriesteries, drogueries
i alguns establiments d’hostaleria. La
regidora de Gent Gran, Ana Morell, va
destacar que la iniciativa va permetre fer
feliç als majors i al mateix temps promocionar el comerç local.
Val a dir que aquesta no va ser la única iniciativa pel dia de Sant Valentí amb
la gent gran, ja que les xarxes socials de
l’Ajuntament van compartir un nou vídeo en què els majros expliquen una de
les receptes tradicionals de rebosteria,
en aquest cas la dels rollets de taronja,
que van cuinar Inmaculada Benedito i
Antonio Colomar. Es tracta del tercer vídeo d’aquestes característiques publicat
per l’Ajuntament, després de que durant
les fetes de Nadal se’n publicaren dos
amb les receptes dels bunyols de carabassa i els pastissets d’ametlla.

Un sorteig va
repartir diversos lots
de productes entre
el col·lectiu de la
gent gran
ESPORT PER A GENT GRAN

Tot i que de moment totes les activitats esportives estan suspeses amb
motiu de la pandèmia, l’Ajuntament
ja pensa en com afavorir l’activitat física entre els majors. Per això, Oliva
col·labora amb l’Observatori de l’Esport per a Gent Gran, promogut per
la Fundació ‘Patrocina un Deportista’,
que lluita per acabar amb la inactivitat
esportiva de la gent major de 60 anys.
El principal objectiu d’aquest observatori és conéixer la situació de l’esport
adreçat a majors a Espanya, mitjançant
la realització d’un estudi que permeta conéixer quantes persones majors
de 60 anys fan esport o activitat física
de manera continuada, quina activitat
duen a terme i on la realitzen. L’objectiu és poder adequar l’oferta a la
demanda real i aconseguir fer créixer
el percentatge de persones majors que
practica esport.
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AQUESTES AJUDES DIRECTES GESTIONADES PER L’AJUNTAMENT SUPOSEN UN TOTAL DE 827.000 EUROS

Oliva habilita
cinc punts per a
les ajudes del pla
Parèntesi
L

es anhelades ajudes directes als
sectors més afectats per la pandèmia s’han fet esperar. Si fa més
d’un mes el regidor de Turisme i l’alcalde de d’Oliva, David González es reunien amb els hostalers per tal d’anunciar-los la immediatesa d’unes ajudes
promeses per la realitat, no va ser fins
el passat dia 19 que el Govern municipal va aprovar les que bases permeten
regular aquestes ajudes tan necessàries
i que els interessats poden demanar des
del passat dia 20.
Aquesta iniciativa, que s’ha batejat
amb el nom de ‘Parentesi’, forma part
del Pla Resisteix de la Generalitat Valenciana, i permetrà repartir fins a 827.000
euros gestionats per l’Ajuntament. En
concret, aquestes ajudes estan destinades a autònoms i microempreses de
fins a deu treballadors, que rebran fins
a 2.000 euros per empresa i altres 200
euros per cada treballador a càrrec.
Aquestes ajudes van destinades a
aquells establiments i negocis que
han patit en primera persona les conseqüències d’aquesta crisi sanitària, i
inclou als sectors relacionats el comerç,
el turisme, l’hostaleria, l’esport o la cultura, entre d’altres opcions.
Per tal de poder gestionar aquestes

Les ajudes van
dirigides a autònoms
i empreses de menys
de deu treballadors
dels sectors afectats
ajudes, l’Ajuntament ha habilitat cinc
punts presencials d’atenció i informació, en els quals els tècnics municipals
comprovaran que la documentació
requerida en les bases de les ajudes
és correcta. Per a poder ser atesos en
aquests punts, els interessats hauran de
demanar cita prèvia en el lloc corresponent. Així, els autònoms o microempreses dedicades a l’allotjament i activitats
turístiques, hostaleria, restauració i oci
nocturn hauran de dirigir-se al Casal
Jove o a l’oficina de Gastroliva, junt a la
parada de taxis; els dedicades a les activitats esportives, recreatives o d’entreteniment, podran adreçar-se a les oficines del Pavelló d’Esports Municipal;
els del sector de la creació, artístiques
i d’espectacle hauran d’acudir a la Casa
de la Cultura; i els que es dediquen al

comerç al detall de productes, en parades de venda i en mercats ambulants,
seran atesos al Mercat Municipal. Una
vegada realitzada la comprovació de la
documentació, els interessats podran
sol·licitar l’ajuda a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, o en cas de no
disposar de certificat digital, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, amb cita prèvia.
Aquestes ajudes que gestiona el consistori, se sumen a d’altres posades en
marxa per la Generalitat i que inclou,
entre d’altres, ajudes financeres i programes especials per a sectors com els
de l’oci nocturn, l’artesania, el taxi o el
transport regular.
CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ

Tot i l’aprovació d’aquestes ajudes
urgents, els partits de l’oposició van criticar al govern per unes mesures que
consideren insuficients. Així, per exemple, des de Projecte Oliva van insistir en
la tardança en la publicació d’aquestes
ajudes i van demanar al govern que posara en marxa noves línies d’ajuda locals i combinar-les amb ajudes indirectes, com per exemple les exempcions en
les taxes del fem o d’ocupació de la via
pública, entre d’altres.
També des de grup municipal del Par-

El carrer Major és un dels principals punts neuràlgics de la ciutat.

tit Popular van carregar contra la gestió econòmica de l’Ajuntament i el seu
portaveu, Salvador Llopis, va criticar a
l’executiu per no haver dedicat el romanent de tresoreria a rebaixar la pressió
fiscal sobre els ciutadans i va demanar
també a la Generalitat que ampliara les

ajudes del Pla Resisitir. Des de Ciudadanos, Pepe Salazar va demanar també
més ajudes i va presentar al ple municipal una moció reclamant un bo per a la
reactivació del consum en el sector de
l’hostaleria i restauració.

La Unió demana a l’Ajuntament mesures
per a evitar l’abandó de terres
Amb un terme de 59 kilòmetres quadrats, la meitat del qual està considerat
com a sol agrícola, Oliva ha sigut una
ciutat que ha estat històricament vinculada a questa activitat. No obstant això,
en els últims anys, la superfície de terra
cultivada ha anat descendint a ritme
accelerat i només des de 2008 Oliva
ha perdut un 15,75 per cent de la seva
superfície agrària útil, és a dir, un total
de 383 hectàrees de cultiu. Així ho ha
denunciat públicament la Unió de Llauradors i Ramaders, que ha presentat
una proposta al Consell Agrari Municipal per tal que prenga mesures contra
aquest procés creixent d’abandonament
de les terres.
I és que, segons denuncien des del
sindicat, el fet d’abandonar les terres
de cultiu no només suposa una disminució de la productivitat, sinó que tam-

bé comporta greus perills per al medi
agrari, com ara el risc d’incendi o la
proliferació de plagues de tot tipus, així
com també la reproducció descontrolada d’animals, com els porcs senglars,
que causen greus problemes als camps
cultivats.
Així, davant aquesta problemàtica
creixent, la Unió proposa quatre punts
d’actuació que busquen posar fre a
la situació i que demanen, al mateix
temps, la implicació de l’administració
local a l’hora de posar mesures que eviten l’abandonament del camps.
La primera proposta d’actuació és la
creació d’un cens de terres agrícoles
abandonades per tal de poder realitzar
un seguiment i instar als propietaris
perquè prenguen mesures que eviten el
descontrol de plagues.
La Unió també demana modificar

l’Ordenança reguladora del banc per tal
que l’Ajuntament actue com a intermediari en el procés d’arrendament i puga
donar majors garanties a l’acord.
En aquest sentit, el sindicat reclama
una major publicitat per a aquest servei així com també incentius perquè els
propietaris dels camps abandonats puguen fer-ne ús.
Per tal de donar exemple, i segons
recull la proposta, l’Ajuntament hauria
també d’incloure les seues parcel·les en
aquest banc de terres i donar preferència a dones i joves, per tal d’augmentar
l’equitat de sexes al camp i promoure el
relleu generacional.
Des del sindicat apunten que l’abandonament dels camps pot tindre també
greus conseqüències per al sector turístic, per la mala imatge que dóna als
possibles visitants.
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EL CONSELL TÉ PREVIST PERMETRE L’ACTIVITAT A LES TERRASSES A PARTIR DEL DIA 2 DE MARÇ

L’hostaleria es prepara per a
reobrir les terrasses
La incidència
del coronavirus
a la ciutat ha
disminuit fins a una
incidència de
112 punts

Q

uan les xifres de contagis
per coronavirus a Oliva van
començar a augmentar de
forma preocupant a mitjans de desembre, pocs esperaven que dos mesos després, a tocar de la primavera,
tota l’hostaleria i l’esport estarien immersos en una aturada absoluta. Per
això, després de quasi cinquanta dies
amb les persianes baixades, els bars i
restaurants busquen la forma d’anar
recuperant l’activitat a partir del proper dia 2 de febrer, quan el Consell
permetrà una reapertura parcial del
sector.
La notícia ha sigut ben rebuda pels
empresaris i clients, amb les reserves
pròpies d’una situació canviant que
no deixa preveure què depararà el
futur. La negociació entre el Consell i els representants del sector farà
possible que l’activitat es reprenga
de moment només a les terrasses
que, això sí, no tindran una limitació d’aforament més enllà de la necessària distància entre taules i d’un
màxim de sis persones.
Amb aquestes condicions i amb
l’arribada del bon temps, alguns empresaris comencen a mirar amb bons
ulls els propers mesos, amb l’esperança que la disminució dels contagis
i l’eficàcia de les vacunes permeta
anar eliminant progressivament les
restriccions. Allò que encara haurà
d’esperar un poc més és l’arribada de
visitants d’altres comunitats autònomes, ja que el tancament perimetral

Un bar de la ciutat amb la persiana baixada.

de la Comunitat seguirà vigent fins a
nou avís.
A Oliva, que va ser una de les primeres ciutats confinades amb una
incidència acumulada per damunt
del miler de casos per cada 100.000
habitants, les mesure sembla que han

donat resultat, ja que, a data del 24
de febrer, a la ciutat s’hi comptabilitzaven un total de 28 contagiats, una
dada que suposa una incidència de
112 punts, quasi deu vegades menor
que en el pitjor moment de l’onada.
Al llarg d’aquestes setmanes en què

CARLES SÁNCHEZ

l’hostaleria ha estat tancada, les cues
per a fer ús del servei de menjars per
emportar-se ha sigut la tònica general
un fet que ha permés a alguns establiments mantindre una mínima activitat a l’espera que les condicions
sanitàries anaren a millor.

No obstant això, i a pesar de la dificultat de la situació, la resposta de la
ciutadania i dels empresaris ha sigut
exemplar, un fet que permet, a hores
d’ara, mirar al futur amb un cert optimisme, conscients que cal encara ser
extremadament prudents.

Oliva acull un taller per a la gestió El Dia de la Dona es
trasllada a Facebook
d’associacions
El Centre Polivalent d’Oliva acollirà
el proper 6 de maig un taller destinat
a formar a gestors no professionals en
l’àmbit de les associacions per tal que
aquestes puguen fer front a les seus
obligacions en un moment en què el seu
paper dins de la societat és cada vegada
més destacat.
La iniciativa s’emmarca dins dl III Cicle de Jornades d’Emprenedoria Social
de l’Aula Empresocial de la Universitat
de Valènica, legals, comptables, fiscals
i laborals a les que han de fer front
aquestes organitzacions. El taller és
d’àmbit provincial i combinarà tant la

modalitat presencial com a distància. La
jornada està emmarcada dins d’un programa formatiu molt ampli que abasteix
totes les àrees de l’emprenedoria social,
des del moviment associatiu fins a les
formes empresarials cooperatives i de
desenvolupament social.
El taller que s’impartirà a Oliva s’enfoca des d’una perspectiva pràctica, motiu pel qual el regidor de Participació
Ciutadana, Josep Escrivà, ha animat a
les associacions d’Oliva i la Safor a participar en una jornada que pot ser molt
beneficiosa per al teixit associatiu que
treballa per a millorar el seu entorn.

L’Ajuntament d’Oliva, ha volgut sumar-se a la commemoració, el proper
8 de març, del Dia Internacional de la
Dona, una jornada reivindicativa que
enguany, a causa de l’emergència santiària, serà diferent. Així, davant la impossibilitat d’organitzar actes multitudinaris, la regidoria d’Igualtat i Diversitat
ha organitzat una activitat virtual amb
lectura de manifest inclòs que tindrà
lloc a les xarxes socials de l’Ajuntament.
Per a participar cal seguir quatre passos. A partir de l’1 de març, la proposta és la de decorar els balcons amb un
mocador, una tela o una peça de roba

de color violeta. Caldrà fer-li una foto
i compartir-la el 8 de març a les xarxa social Facebook, junt a una frase
commemmorativa de la jornada. Per a
donar-li visibilitat, s’utilitzarà l’etiqueta
#OlivaÉsVioleta. A partir de les 19.00
hores es farà lectura del manifest oficial
a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament
d’Oliva.
La regidora d’Igualtat, Anna Mena, ha
animat a la ciutadania a participar d’una
data molt important en què cal reivindicar un món més just i igualitar, i ha
demanat unió per a poder erradicar les
desigualtats que encara existeixen.
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EN LES ÚLTIMES SETMANES S’HAN IMPLEMENTAT DIVERSES INICIATIVES

Les Falles d’Oliva es
posen el seu tratge
més solidari

L

a de les Falles és una festa que
es caracteritza, a tot el territori
valencià, pel seu gran arrelament a la societat. Una tradició que,
tal i com reconeix la declaració de la
Unesco com a Patrimoni de la Hmanitat, naix del poble i se celebra per
al poble, un fet que fa que aquesta
celebració estiga íntimament relacionada al seu entorn més pròxim.
Precisament per això, i davant la greu
situació provocada per la pandèmia,
les comissions d’Oliva van voler obrir
els seus casals, no per a celebrar la
festa josepina, que haurà d’esperar
fins a temps millors, sinó per a posar
en marxa una recol·lecta d’aliments
destinada a aquells que més els necessiten.
L’actual situació sanitària ha agreujat la vulnerabilitat de moltes famílies
d’Oliva fins al punt que l’assemblea
local de Creu Roja va informar de la
necessitat de recollir productes de
primera necessitat per al banc d’aliments que gestiona i que reparteix
entre moltes famílies de la ciutat.
Davant aquesta situació, els fallers
i les falleres no van voler quedar-se

Les comissions van
obrir els casals com
a punts de recollida
d’aliments per al
servei de Creu Roja
de braços creuats i a pesar de la suspensió de les festes, van proposar els
seus casals com a punts de recollida
on el veïns pogueren portar les seues
donacions.
Pasta, oli, arròs, llet, llegums, tonyina, cereals infantils, llegums en
conserva, tomaca en pot, galetes, verdures en conserves, magre en llauna,
‘potitos’, bolquers, llet en pols i sucs,
són alguns dels elements més necessaris, iper a la donació dels quals els
festers van voler posar el seu granet
d’arena.
La regidora de Festes, Yolanda Navarro va voler agrair la predisposició
de la Federació de Falles d’Oliva en

aquesta iniciativa i va destacar que
aquest col·lectiu sempre ha estat al
costat dels més vulnerables. “Les falles són un col·lectiu solidari. Així ho
demostren cada any, i en aquests moments de necessitat, no han dubtat en
cap moment”. La regidora va remarcar que la campanya “involucra tant
al col·lectiu faller com a tots els veïns
i veïnes que vulguen adherir-se”. Navarro va destacar també la tasca realitzada per Creu Roja Oliva durant la
pandèmia: “Creu Roja és un col·lectiu que sempre està on més els necessiten”, i va afegir que l’ONG ha demostrat, des del passat mes de març,
la seua solidaritat immesurable amb
aquells que més ajuda requereixen.
Per la seua part, la presidenta de
Creu Roja Oliva, Maria Dolors Roselló va agrair l’excel·lent i ràpida resposta de les Falles. “Aquestes accions
solidàries són molt importants i necessàries. Cada dia ens trobem amb
més famílies i persones amb greus
dificultats econòmiques i socials.
Gràcies a aquest tipus d’iniciatives
podrem arribar als més vulnerables”,
va afirmar.

Es busquen fotos dels
Moros i Cristians
La Federació ha
signat un acord
amb l’Ajuntament
per a compartir
documents sobre
la festa

L

a Federació de Moros i Cristians
d’Oliva i l’Ajuntament d’Oliva han
arribat a un acord a tres bandes
per tal de fer créixer l’arxiu històric
i documental de la festa dels Moros i
Cristians a Oliva. La iniciativa involucra
a dos regidories, la de Cultura, Biblioteques i Arxius; i la de Festes, a més de la
a la pròpia federació festera, que han
signat un conveni de col·laboració que
permetrà intercanviar documents i llibres de festes que es troben actualment
a l’Arxiu Municipal, per al seu estudi i
documentació.
Aquesta iniciativa permetrà una ampliació dels fons de material disponibles que ja és una realitat,. La Federació va entregar en l’acte de signatura

de l’acord, la còpia digitalitzada amb
marca d’aigua dels llibres de festes dels
anys 2017, 2018 i 2019 que des d’eixe
moment formen part de la col·lecció
del servei de biblioteques. L’acord suposa un intercanvi en dos direccions,
motiu pel qual el servei de biblioteques
va fer entrega, a canvi, dels llibres de
festes des de l’any 1943 fins a 2016 en
format digital i amb la pertinent marca
d’aigua. La conservació d’aquests documents és fonamental per a entendre
l’evolució de la festa, ja que per exemple, en aquest fons, no hi ha exemplars
dels anys 1955, 1956, 1957, 1958,
1960 i 1961.
A més de l’acord signat, des de l’Ajuntament d’Oliva i la Federació de Moros
i Cristians han demanat la col·laboració dels veïns i veïnes d’Oliva per a
augmentar el fons documental de la
festa. Per això, han sol·licitat a aquells
que disposen de fotografies, vídeos i
documents d’èpoques passades de la
festa dels Moros i Cristians, que els facen arribara l’entitat per tal de poder
conservar una mostra d’aquesta festa.
Els qui vulguen fer-ho, tenen a la seua
disposició el correu electrònic ar-xiu@

olivamorosicristians.es i el telèfon 650
273 601.
La voluntat de la Federació de Moros
i Cristians de fer créixer el seu arxiu
s’emmarca en la commemoració del
primer centenari de la festa a la ciutat,
i en l’estudi sociològic posat en marxa junt a la Universitat de València per
tal d’investigar els orígens de la festa,
una iniciativa que ja ha començat i en
la qual participen la totalitat dels festers
i festeres de la ciutat.
La regidora de Festes, Yolanda Navarro, va explicar que els Moros i Cristians d’Oliva són un referent per la seua
tradició, espectacularitat i participació
activa dels veïns i veïnes i va destacar la
seua voluntat de fomentar l’arxiu històric amb motiu del centenari de la festa. Per la seua part, el regidor de Cultura, Julio Llorca, va destacar que l’acord
permetrà actualitzar i nodrir l’arxiu de
la Federació de Moros i Cristians d’Oliva i de l’Ajuntament d’Oliva, que estarà
a l’abast de tots els veïns i veïnes per a
la seua consulta i estudi. Des de la Federació, per la seua part, han anunciat
que esperen que la col·laboració puga
continuar en el temps.

Per tal de garantir la les mesures
de seguretat i sanitàries, les Falles
van elaborar un protocol de seguretat molt estricte, que va permetre

que les donacions es realitzaren tot
complint les mesures de seguretat sanitàries marcades per les autoritats
sanitàries.
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LA GENERALITAT ULTIMA ELS DETALLS D’UN PROCÉS DE CONCENTRACIÓ QUE VA ARRANCAR FA 50 ANYS

El Consell estudia comprar les
parcel·les protegides de la marjal
La mesura busca
fer compatible l’ús
com a parc natural
d’aquest espai
protegit amb el
cultiu de l’arròs

L

a Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica està a punt de concloure el document que
conté les bases provisionals de la concentració parcel·lària prevista a la marjal de Pego-Oliva, un fet que marcaria
el final d’un procés iniciat fa cinquanta
anys i que busca agrupar les propietats
dedicades a l’agricultura en un mateix
espai amb l’objectiu de poder resepctar
aquelles àrees que compten amb una
amb especial protecció.
Els treballs per a l’elaboració d’aquestes bases es van iniciar el març de 2019
i s’han centrat en aquest temps en una
tasca d’investigació dirigida a aclarir la
propietat de les parcel·les afectades, un
treball que, donades les característiques
pròpies de la marjal, no sempre resulta
senzilla. Una vegada culminat, aquest
treball de recerca obri la porta a la finalització d’un procés llarg i històric que
es va iniciar fa 50 anys i que s’ha vist
sotmés a múltiples avatars.

UN PROCÉS COMPLEX

La primera passa per a aconseguir reunir els terrenys de cultiu de la marjal
es va donar en 1970, quan el Ministeri
d’Agricultura va declarar d’utilitat pública una zona que en aquell moment
era un vedat arrosser i que incloïa terres de Pego i Oliva. Aquella decisió va
donar peu a l’inici de diversos treballs
que tenien per objectiu transformar la
marjal en una zona de cultiu hortícola
mitjançant la concentració de parcel·les
i la dessecació d’altres zones.
No obstant això, diversos esdeveniments i, sobretot, el creixent interés per
la conservació de les zones humides
va portar la Generalitat a elaborar en
1994 la Llei d’espais protegits, que va
declarar la suspensió de la concentració parcel·lària a Pego-Oliva fins que no
es dissenyara un pla d’ordenació dels
recursos naturals.
El pla es va materialitzar en 2004 mitjançant un decret del Consell que permetia el manteniment de les activitats
agràries tradicionals, principalment les
vinculades al cultiu de l’arròs, atés el
seu interés ecològic, socioeconòmic
i cultural, alhora que fixava una zona
especial de protecció de la marjal on
no estan permeses les pràctiques agrícoles.
El resultat va ser l’establiment de
dues àrees clarament diferenciades en
el parc natural: una, la zona d’especial
protecció, i una altra, la zona arrossera.

Els alcaldes es van reunir amb el secretari autonòmic en la muntanyeta verda.

En les dues la propietat continua vigent
com fa dècades, però la realitat física
de l’entorn ha fet aparèixer nombroses
discordances i no pocs problemes.
Ara, una vegada declarada la utilitat
pública de la concentració parcel·lària
mitjançant un altre decret del Consell
i amb les esmentades tasques d’investigació per determinar les propietats,
el següent pas serà l’aprovació d’un document amb les bases que permetran
culminar la concentració amb totes les
garanties jurídiques necessàries.
400 HECTÀRES PROTEGIDES

El perímetre d’aquesta concentració
parcel·lària comprén en aquests moments una superfície de 886 hectàrees,
de les quals 608 es troben a Pego, i les
278 restants, a Oliva. El nombre de
parcel·les incloses en el procés s’eleva a 2.868 , de les quals la major, part,
2.023, es troben a Pego. Pel que fa als
propietaris, el nombre de persones
afectades ascendeix a 916.
De totes les hectàrees afectades en este procés, n’hi ha 400 que es troben en
zona protgida, de les quals, de moment
la Generalitat ja té en propietat al voltant
de 170. Seran les 230 restants les que
haurà d’adquirir durant els propers tres
anys, el termini estimat per liquidar el
projecte.
La Conselleria contempla diverses opcions com la permuta de terrenys, és a
dir, el propietari intercanvia un terreny

La Generalitat
haurà d’adquirir
230 hectàrees
amb la compra o la
permuta de terrenys
que té a la zona de màxima protecció
per un altre a la zona de cultiu i que és

A vista d’aguila
El Parc Natural de la Marjal de
Pego-Oliva és una zona humida que,
per la seua ubicació, representa un
ecosistema vital per als moviments
migratoris de les aus. Amb una
extensió de prop de 1.250 hectàrees,
va ser declarat parc natural en 1995
i des de llavors ha estat seleccionat
per a participar en diferents
projectes mediambientals. L’últim, la
reintroducció de l’àguila pescadora
en la Comunitat Valenciana, un
projecte ambiciós del qual el segon
intent va tindre lloc el passat mes
de juny, amb l’alliberament de tres
exemplars, Bruc, Bullent i Odiel que,
amb sort, aconseguiran repoblar
aquest espai únic.

de propietat de la Generalitat.
Per altre costat també es preveu la
compra de terrenys per part de Consell. Una iniciativa que arrencarà aquest
mateix any, ja que segons ha confirmat
aquest matí el secretari autonòmic ja hi
ha una partida de 300.000 euros per
iniciar aquest procés.
Per tal de donar tots els detalls sobre
aquest complex procés, el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes; i
el director general d’Agricultura, Antonio Quintana, es va reunir aquest mes

amb els responsables dels ajuntaments
de Pego i Oliva. Llanes va remarcar que
“amb la imminent aprovació i exposició pública de les bases comencem a
veure la llum al final d’un llarg túnel” i
va remarcar que es tracta d’un pas decisiu per a poder resoldre un conflicte
històric d’una vegada per sempre”. El
secretari autonòmic, a més, va afegir
que “és perfectament compatible i desitjable la convivència d’una zona de marjal protegida en un parc natural amb el
cultiu de l’arròs”.
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Oliva paga als proveïdors
en menys de nou dies

Caixa Ontinyent
apropa als
més menuts
l’educació
financera

Les sol·licituds de la Pac
se signaràn al magatzem

L

a vicealcaldessa i regidora d’Hisenda
de l’Ajuntament d’Oliva, Ana Morell, ha
donat a conéixer les xifres de pagament a
proveïdors corresponents al quart trimestre
de l’any 2020 i que sumen un total de més de
3.568.000 euros.
L’informe, apunta que l’Ajuntament està pagant en temps rècord a les xicotetes i mitjanes
empreses que facturen al consistori. En els últims tres mesos de l’any temps d’espera es va
reduir a poc més de huit dies, un temps molt
menor als 30 dies que marca l’actual llei.
“Des d’Hisenda seguim apostant per reduir
els períodes de pagament a empreses i autònoms. En començar l’actual situació de la covid-19 ja vam aprovar una sèrie de mesures per
a reduir aquests períodes, ja que érem cons-

cients de la situació delicada que travessaven
els proveïdors. Aquestes mesures han donat els
resultats esperats i el grau de compliment de
l’Ajuntament d’Oliva amb allò amb què es compromet” assenyala la Morell. Totes les administracions públiques tenen l’obligació de calcular
i publicar, en aplicació del principi de transparència, el seu període de pagament, amb la
finalitat que els ciutadans i els seus proveïdors
coneixen si el seu ajuntament compleix o supera el termini màxim en el pagament de les
seves factures previst en la normativa actual al
voltant de la morositat. Els ajuntaments, segons
les seves característiques, publiquen aquest índex amb diferents períodes de referència. Oliva
ret comptes, de forma trimestral, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.

Un banc fet amb taps per a
fomentar el reciclatge
Donar una segona vida als elements més contaminants i que no acaben en el medi ambient.
Eixe és l’objectiu del reciclatge, una pràctica cada vegada més habitual i que cal seguir
promocionant. Així, , per tal que els ciutadans
puguen vore amb els seus propis ulls què s’en
pot fer d’allò que va a parar als contenidors
de reciclatge, la regidoria de Medi Ambient ha
instal·lat una gran caixa a l’entrada del Mercat
Municipal, per la plaça de Joan Baptista Escrivà. La intenció d’aquesta acció és recollir taps,
envasos i ampolles de plàstic que serviran per
a la construcció d’un banc de mobiliari urbà.
La iniciativa, que també es duu a terme en
altres localitats servirà perquè, una vegada
instal·lat el banc, tots els qui el vegen puguen
identificar-lo amb els materials originals i que,
una vegada tractats, tindran una segona vida.
Precisament, l’estètica del banc, amb un colorit característic, ajudarà a aquells que s’hi
asseguen a pensar-s’ho dues vegades abans

de desfer-se dels envasos sense dipositar-los al
contenidor correcte.

Els agricultors que hagen de
gestionar les sol·licituds del PAC
o REGEPA podran fer-ho, sense
haver d’eixir del municipi, tot
i que, degut a la pandèmia, el
procediment no serà l’habitual.
Amb motiu de les restriccions de mobilitat i de reunió
de persones en espais tancats,
la tramitació es realitzarà com
en edicions passades, però el
document final no es prestarà
de manera presencial. La gestió
es realitzarà telefònicament per
a la recollida de dades, i posteriorment se signarà la sol·licitud
en el magatzem municipal, i a
cada demandant se li assignarà
un dia i una hora.
L’ajuntament ha previst, per a
tots els agricultors que en 2020
van presentar la seua sol·licitud

PAC o REGEPA a través del punt
d’atenció que estava situat al Carrer Major, cridar als números
de telèfon que van fer constar en
les seues declaracions, amb la
finalitat que puguen renovar els
seus drets per a 2021.Aquells
agricultors que van presentar
les seues declaracions en el
2020 a través de cooperatives,
entitats bancàries, de manera
telemàtica, etc. presentaran
d’igual manera la seua declaració per al 2021.
Així mateix, s’ha disposat el
número de telèfon 670 69 29
00, perquè en horari de 9.00 a
13.00 hores, de dilluns a divendres, es puguen consultar dubtes sobre aquest procediment
especial adoptat amb motiu de
la pandèmia.

L’App interactiva de la Fundació
Caixa Ontinyent “Els contes de Dino” inclou, des d’aquesta setmana,
un nou títol de la col·lecció de contes infantils d’educació financera:
“El porquet estalviador”.
Amb aquest títol, l’App compta ja
amb tres dels cinc títols que formen
la col·lecció, que se suma a “La
llegenda del pacte de fraternitat” i
“Dino i els diners”. Està previst que
en els pròxims mesos s’incloguen
els dos següents “Històries de l’explorador” i “Calixta la periodista”.
L’aplicació, que es va estrenar el
mes de juliol, compta ja amb més
de 5.000 descàrregues i té per objectiu acostar conceptes bàsics als
més xicotets d’una forma divertida
i a través de les noves tecnologies.
Està destinat a xiquets de fins a
12 anys i es pot descarregar en els
Stores tant d’Android (Play Store)
com d’Apple (Apple Play). A més,
està disponible en tres idiomes:
castellà, valencià i anglès i permet
triar entre llegir o escoltar el conte. A més, i complint amb la seua
finalitat educativa, en finalitzar la
lectura es poden realitzar activitats
relacionades amb la lectura per a
afermar coneixements.
Cal destacar que aquesta col·lecció de contes ha merescut el premi
a la divulgació financera, atorgat
per la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers (FEBF), i el Premi
a la millor Obra Social i Educació
Financera de 2018 concedit per la
Revista Actualitat Econòmica.
Un treball impulsat des de la Fundació Caixa Ontinyent, a través del
seu programa d’educació financera, “Finança’t” posat en marxa en
2016 i que realitza una labor de
formació i divulgació destinada a
públics de diferents perfils, amb
prop de 30.000 usuaris. “Finança’t”
compta amb activitat online a través del seu web i les seues xarxes
socials, en les quals difon aspectes
d’actualitat i acosta, de manera
amena informació i recomanacions
conscient que com més gran siga
el coneixement més fàcil resultarà
gestionar l’economia personal i familiar.
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EL GRUP INVERS PUBLICA EL SEU PRIMER DISC EN PLENA PANDÈMIA

Rock-metal alternatiu per
a remoure consciències

E

n un temps en què la indústria musical es troba immersa
en una profunda renovació,
la decisió de traure un disc al carrer
és, com a mínim, arriscada. Però ho
és més encara si el llançament té lloc
enmig d’una pandèmia mundial que ha
desterrat la música en directe de qualsevol agenda cultural. Això és precisament el que s’ha atrevit a fer Invers,
una formació jove, amb presència
femenina i d’Oliva, que fa uns mesos
va publicar el seu primer disc, ‘No hi
haurà cel que et perdone’, que en a
penes dos mesos, ha aconseguit més
de 2.700 reproduccions al seu canal
de YouTube del tema ‘Cel Roig’.
La proposta musical, lluny de les
noves tendències del trap i reggeaton
que omplin les llistes de reproducció,
combina elements del rock alternatiu
i del metal, amb dos veus femenines
que li donen un caràcter especial; una
particularitat que se suma a una instrumentació en què hi tenen cabuda
l’electrònica o el so d’un violí. Però
l’etiqueta musical que s’hi puga desprendre de la proposta no els preocupa gens, ja que segons afirmen, l’estil
del grup és una barreja de les influències musicals de tots els membres.
En total són set els components de la
banda, d’entre els quals les tres joves,
Sonia, Pilar i Judith són d’Oliva.
El disc inclou nou temes que parlen de temàtiques diverses: des dels
versos d’Estellés i les referències a
la Nova Cançó en ‘Assumiràs’, fins al
feminisme de ‘Mira’t; o la defensa del
medi ambient i el rebuig al foc en propostes com ‘Cel Roig’ o ‘Fum i pluja’.
Amb tot, el grup ofereix un repàs a un
bon grapat de reflexions pròpies dels
temps que corren i que parlen de la
ràbia, de la vida o del nostre lloc al
món.
La banda es va formar en 2017 i des
de llavors no ha parat de compondre
els seus propis temes, que ara ha recollit en aquest treball. L’arribada de la
covid-19 va sorprendre a Invers en ple
procés de gravació i després d’haver
debutat en directe en gener de 2020.
El grup va haver de cancel·lar algunes
de les actuacions que tenia previstes,
però el passat estiu va arribar a organitzar un concert que van retransmetre
per Instagram.
Precisament, les xarxes socials s’han
convertit en un important canal de comunicació per al grup, que té les seues
cançons disponibles en les principals
plataformes de música, des d’Spotify, fins a iTunes, passant per Deezer
o Amazon Music. Menció especial
mereix el seu canal de YouTube, on
cadascun dels temes del disc es pot
gaudir amb l’afegit d’un video amb
la lletra de la cançó. Per cert, que en
alguns casos, l’animació i el dibuix,
també corren a càrrec de membres
del grup. Un treball molt complet qual
es pot accedir des de linktr.ee/inver-

“Els gèneres no s’acaben mai
si les propostes són atractives”
– D’on ve la vostra afició per la
música? Com vau entrar en este
món?
J: De ben menudeta els meus pares
em varen apuntar a l’escoleta Santa Cecília per preparar-me per a les
proves del conservatori d’Oliva. Amb
el temps, he descobert que m’encanta cantar, tocar instruments i la
creació musical. Per això estic cursant ara el grau superior al conservatori Joaquín Rodrigo de València.
P: Jo pense que la passió per la música ve en l’ADN, però també s’has de
cultivar. La meua afició ve des de sempre, però haver anat a classes de música des de molt menuda i haver estat
al conservatori van fer que esta afició
es transformara en un estil de vida.
S: La música m’ha acompanyat des de
ben menuda quan vaig començar la
meva formació musical dins de l’Associació Artístic Musical d’Oliva i més
avant en el Conservatori Josep Climent.
D’ací ve tot el meu interès per la música, gràcies al qual he descobert pel meu

compte de tot un món, en totes les seves
vessants.

Pilar: «Trobe molt
a faltar el caliu
d’assistir a un
concert i d’estar
envoltada de gent
cantant»
– Com va nàixer la idea de posar en arxa un grup de música?
La idea ve de Rufus (baix) i Pau (percussió) perquè farà vora tres anys que
volien crear un grup de nu-metal. Després de buscar i provar amb diferents
membres del grup, varen acabar ajuntant els components que som hui en
dia, així que el gènere musical s’ha anat
adaptant als nostres interessos i gustos.

– Com esteu vivint esta època
sense música en directe? Què
és el que més trobeu a faltar?
J: Crec que podria parlar en nom de tots
quan dic que el que més trobem a faltar
és pujar als escenaris. Una vegada ho
proves te n’adones que és ahí realment
quan fas música i quan veus l’acollida
que té en el públic perquè connectes
directament amb ell.
P: Jo personalment trobe molt a faltar el caliu que se sent com a assistent a un concert d’un grup que
t’agrada. Estar envoltada de gent,
sentir una multitud cantant a l’uníson, llevar-te la dessuadora pel calor que desprén el públic… S’està
fent etern tornar a esta normalitat.
S: Òbviament la situació és molt difícil
per a totes i musicalment també es viu,
perquè la cultura és segura, sí, però no
es pot baixar la guardia. La covid no dóna tregua i hem de combatre-la juntes
i amb responsabilitat. Dit això, és evident que ens agradaria poder tornar a
gaudir de la música en directe i el més

important, fer-la. No obstant, açò també
passarà i podrem tornar als escenaris.
– Què destacaríeu del nou
disc? De què parlen les vostres
cançons?

Sonia: «No és
fàcil gravar un
disc en temps de
pandèmia, i menys
un disc amb tant
de treball»
El que ens singularitza com a grup i
el que caracteritza el primer àlbum és
precisament la instrumentació i el gènere en què componem: per un costat,
es tracta de metal cantat per dos veus
femenines, cosa poc comuna en l’àmbit del metal en general. Per un altre,
combinem sonoritats com el violí i
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Invers, en el seu primer concert en directe en gener de 2020.

l’electrònica que li donen un caràcter
diferent a les cançons, amb la qual cosa
podem afirmar que el que fem no se sol
escoltar per les nostres terres. També
hem de dir que el grup és prou polifacètic, ja que hi ha bona barreja d’estils
i cada cançó és diferent a l’anterior. I
això ocorre també amb les lletres. Al
disc parlem de moltes temàtiques, com
la defensa de la identitat com a poble,
la cura de la natura, els sentiments del
nostre jo interior o la lluita feminista.
– Com va ser el procés de gravació de “No hi haurà cel que et
perdone”?
J: Sobretot, lent. Era la primera vegada
que alguns membres del grup anaven a
estudi i no estàvem del tot familiaritzades
amb la dinàmica de gravació. Ho vàrem
fer per blocs: primer es deixaren gravades les bateries midi, després les bases
de la guitarra i del baix i, posteriorment,
les veus. Quan únicament ens quedava
retocar els últims detalls, ens van confinar, cosa que aturà el procés i encara el va fer més lent. També ens costà
acoblar l’electrònica amb el que teníem
gravat, ja que Fer és el nostre productor i no pogué anar a l’estudi pel fet de
ser d’una altra comunitat autònoma.
P: Una paraula que el definiria per a
mi és “il·lusionant”. Ha sigut una experiència molt intensa, a pesar d’haver-se allargat tant en el temps. A més,
el moment de veure tot el treball acabat ha sigut immensament gratificant.
S: No és fàcil gravar un disc en temps de
pandèmia, i menys un disc amb tant de
treball al seu darrere. Cada cançó i modificació requereix el seu temps, els seus
dies i la seva dedicació. A més, el confinament ho va posar encara més difícil
pel que fa als xicotets detalls i matisos
que quedaven. En definitiva, ha estat dur
i difícil, però crec que l’esforç ha valgut
molt la pena.

Sonia: «M’agradaria
seguir gaudint i fent
música juntes. És el
que ens agrada i el
que ens ha portat
fins ací»
– Penseu que hi ha lloc encara
per a la música rock alternativa
en valencià?

Judith: «Una
vegada puges a un
escenari i proves, te
n’adones que és ahí
realment quan fas
música»
J: Per què dius “encara”? Els gèneres no s’acaben mai si les propostes
musicals són atractives i tenen el toc
d’originalitat adient perquè puguen
mantenir un públic. A més, l’etiqueta “alternativa” moltes vegades s’usa
per fer referència a un estil de música que no saps on clavar, amb la qual
cosa genera molta diversitat de propostes per l’ambigüitat que presenta.
P: sempre hi ha lloc per a la música, siga del gènere que siga, si hi ha
un públic interessat en escoltar-la.
Pense que al panorama valencià hi
ha ara mateix sed de grups rock
nous després de la desaparició de
grups de gran tirada. Ara més que
mai, després que els pioners obriren camí i deixaren este espai, és
quan hi ha lloc per a esta música.
S: Jo crec que un espai musical mai
pot arribar a omplir-se, cada proposta, cada nou treball aporta no només
frescor, novetat i noves dinàmiques,
sinó que sense noves aportacions, un
estil de música com el nostre, el rock
metal alternatiu, quedaria mort. Per
això, mentre hi hagen nous elements
que revolucionen o aporten més a un
estil, més ric i de qualitat serà.
– Quins grups vos han servit
d’inspiració en el vostre treball?
En general, els grups que escoltem:
Mafalda, Obrint Pas, La Gossa Sorda, Linkin Park, Evanescence, Muse… i grups
asiàtics, com Coldrain, LiSA o The Oral
Cigarettes. De fet, moltes persones ens
han comentat que algunes cançons podrien funcionar com a openings d’animes.
–Què penseu de l’oferta musical
i cultural a Oliva?
J: Sobretot dos coses: per un costat,
que no conec totes les propostes culturals perquè no hi ha una plataforma que les unifique i en faja difusió;
i per un altre costat, que cada vegada
estic escoltant-ne més. L’aparició

Invers va llançar el seu primer disc el passat mes de desembre.

d’Askama, Via Lliure, l’existència de
la rondalla de Francisco Costa (ara
ja no es pot considerar una rondalla com a tal) o Mark Dayle…
P: D’Oliva cal d’estacar que hi ha diverses escoles de música, agrupacions culturals musicals i, sobretot,
un conservatori professional. Partint
d’açò, la quantitat de músics al poble
és molt considerable i, per tant, així
ho és potencialment l’oferta. Això no
obstant, crec que falta més difusió i
més actuacions en directe, així com habilitar un autèntic auditori municipal.
S: En Oliva, en realitat hi ha una gran
oferta cultural i musical, crec que el
problema realment radica en la manca
d’un espai o plataforma on poder trobar o gaudir de tota eixa oferta musical i cultural que hi ha a la ciutat. Seria molt important afavorir una major
facilitat per a poder accedir a aquests
espais on visualitzar a grups o elements
culturals ja siga amb grans concerts o
espectacles culturals.

Pilar: «Sempre hi
haurà lloc per a la
música del gènere
que siga, si hi ha un
públic interessat en
escoltar-la»
– Com veieu el vostre futur com
a grup? Fins on vos agradaria
arribar?
J: Al grup tenim la broma que si agrupacions com Obrint Pas han visitat el Japó,
nosaltres també podem arribar a eixe
punt. La nostra intenció és continuar
fent música nova i explorar els nostres
límits per poder assegurar-nos el nostre
lloc en la música valenciana i, en general, en el panorama musical català.
P: Com a objectius més a curt termini
i menys utòpics, omplir els escenaris i que la gent ens escolte. Tocar
en les campanades del Festivern o
esgotar les entrades en un concert
en la plaça de bous de València serien dues metes molt satisfactòries.
S: M’agradaria seguir gaudint i fent música juntes i sobretot creixent i evolucionant en les nostres creacions com
a grup sense deixar de fer el que ens
agrada i el que al cap i a la fi, som i ens
ha portat ací.
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PAULA BERNABEU HA PUBLICAT LA SEUA PRIMERA NOVEL·LA TITULADA “SÚBDITOS DE LA INOCENCIA”

“El procés no ha acabat. Ara
estic en el punt més important”
– D’on et ve l’afició per l’escriptura?
És alguna cosa innata, sempre he pensat que totes les persones som diferents
perquè ja naixem en unes qualitats que
no triem, hi ha qui naix sent artístic;
d’altres, meravelles de l’esport o la
música. Tots portem alguna cosa a dins
que ens fa característics. En el meu cas,
pense que l’afició de l’escriptura ve per
la meua capacitat de poder imaginar i
desenvolupar la creativitat.

«Convide a totes
les persones que
vulguen escriure
un llibre, a que es
posen en contacte
amb mi»
temps, no en llig tantes com m’agradaria. Per a mi un llibre, ha d’aconseguir captivar al lector, motivar-lo
i sorprendre’l fins a l’últim moment,
i això és el que vaig tractar de fer a la
meua novel·la.

– Com et vas endinsar en aquest
món?
Va ser un procés complicat pel meu
desconeixement total i absolut. Jo havia
escrit el meu manuscrit a l’ordinador
i sols tenia això, una història amb un
principi i un acabament. Vaig haver de
buscar molta informació per Internet i
contactar amb gent que havia publicat
altres llibres. Tot i això, la informació
era escassa. Si més no, vaig tindre la
sort de comptar amb el meu germà, que
a pesar de tenir el mateix desconeixement que jo, em va aconseguir tota la
informació referent a com publicar-ho.

– És difícil compaginar la feina i l’afició per l’escriptura?
Resulta difícil però no molest. És a
dir, el dia té 24 hores per a tothom.
Haver de preparar les classes, impartir-les, atendre als alumnes, familiars,
amics, estudiar… pot ser una càrrega excessiva per a dedicar-li temps a
l’escriptura. No obstant això, pense
que quan una cosa es fa amb gust, no
dol. Jo havia de llevar-me hores de
dormir per estar escrivint, però era
la meua estoneta preferida del dia.
Jo mateixa m’emocionava i sentia el
misteri d’una història que ja sabia
com anava a acabar, però que era fascinant. Sempre s’ha dit: “Poden més
les ganes que les cames”, i això em
reflexa.

– Què et va fer decidir-te a escriure la teua primer novel·la?
Llegir altres novel·les. Jo llegia llibres
i pensava: quina idea més bonica. Com
se li pot ocórrer açò a una persona? I
el que és més graciós encara, per què
no se m’ocorre a mi? (rialles) A més a
més, està la necessitat pròpia d’escriure. Això va més enllà de la inspiració.
És a dir, jo arribava a casa i necessitava
escriure. Per a mi és una forma de poder esplaiar-me, d’estar en pau; és com
traure allò que dus a dins. És com una
forma de confessar-te sabent que ningú
et jutjarà. Són un conjunt de vivències,
el desenvolupament de la creativitat,
deixar córrer la imaginació, viure certes

«Jo havia escrit el
meu manuscrit a
l’ordinador i sols
tenia això, una
història principi i
acabament»
coses, rodejar-te de gent interessant…
són un cúmul de situacions les que han
aportat per a tirar endavant “Súbditos
de la inocencia”.
– Com ha sigut l’experiència? Ha
sigut més fàcil o més difícil del
que imaginaves?
Ho imaginava molt difícil la veritat.
Pense que fins i tot, en algun moment
he pensat que impossible, i això pot ser
una de les causes per les quals la novel·la no ha vist la llum abans. Després
de tot el camí recorregut, pense que

Paula Bernabeu amb el seu primer llibre, ‘Súbditos de la Inocencia’.

ha sigut costós per la falta de coneixements. Ara mateixa, que ja compte amb
més informació, considere que no és
tan complicat i convide a totes les persones que vulguen escriure un llibre
a contactar-me per tal de facilitar-los
la informació, i donar-los l’espenta de
motivació que cal per a tirar endavant
una cosa així. Podran trobar-me a Facebook com a Paula Bernabeu i a Instagram com a @paulabernabeusanz.
– En què t’has inspirat per a
crear el personatge d’Adriana?
Adriana no és cap persona que conega, ni tampoc jo mateix, però jo per

«Sempre s’ha dit
que ‘poden més
les ganes que
les cames’, i això
en este cas em
representa»
exemple he escrit del que he viscut. És
a dir, jo no puc parlar d’una persona
que és al·lèrgica al marisc, perquè jo
no ho sóc, i desconec les sensacions
i els malestars. Per tant, Adriana no

és cap persona exacta, però sí que té
moltes coses de mi: les seues manies,
els seus gustos, les seues aficions…
moltíssima gent m’ha dit que m’ha
vist reflectida en el personatge. Al cap
i a la fi, la situació que viu Adriana és
especial i molt bonica.
– Com vius l’experiència ara
que el procés ha acabat?
– Quin llibre o quin autor t’ha
servit com a exemple?
No tinc un referent concret, però
si una tipologia. M’agrada llegir novel·les de misteri amb tocs sentimentals. No obstant això, per falta de

– T’imagines un futur d’escriptora? Hi haurà noves novel·les?
M’agrada molt escriure i sent sincera, és una cosa que no puc controlar, és inevitable. Fa pocs dies, anava
pel carrer i vaig veure una situació
concreta que em va dur a pensar una
possible nova trama. Em va paréixer
graciós no poder controlar aquest
pensament. No obstant això, per a mi
l’escriptura és com un hobby, és una
satisfacció personal. M’agrada molt la
meua professió, sóc professora i disfrute de la meua feina. Considere que
és importantíssim divulgar, ensenyar i
inculcar coneixements, actituds i aptituds. És la meua labor a la vida i no
la deixaria mai de costat, en tot cas,
la compaginaria i amb molt de gust.
Si hi haurà noves novel·les? Al principi vaig dir que no volia ni sentir-ne
a parlar del tema per tot l’esforç i la
feina que m’havia portat aquesta (rialles). Però sempre he pensat que les
coses bones arrosseguen les roïnes
fins a fer-les desaparéixer, i aquest és
el meu cas. ”Subditos de la inocencia” està aportant-me moltes coses
bones que em demostren dia a dia
que tot ha pagat la pena. Per tant, a
curt termini no, però deixe la porta
oberta a la imaginació.

CULTURA

«Per a mi açò ha
sigut un projecte
personal. No
busque viure del
llibre però sí fer-lo
arribar a la gent»
– Per a qui va dirigida la novel·la?
La primera frase de la novel·la ho
diu clarament: “A todas las que qui-
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sieron y se fueron sin poder”. És
exactament això, aquesta novel·la està
dirigida a tota la gent que ha volgut
fer una cosa alguna cosa en la vida i
que, per les seues circumstàncies, no
l’ha poguda fer. Aquesta dedicatòria
es pot aplicar a moltes situacions. En
el meu cas, jo volia escriure una novel·la i he pogut gràcies a tots els recursos dels quals he disposat… però
estic segura i em dol en l’ànima, que
hi haurà moltíssima gent que haurà
volgut escriure un llibre, i per falta
de mitjans no ho haurà pogut fer i
malauradament, se n’haurà anat sense
poder fer-ho.

Descubriment d’un refugi soterrat en la serra de Puigvall.

NÚRIA GARCIA

- LA MAÑANA

EL PERIODISTA DIEGO ARÁNEGA, DE ‘LA MAÑANA’ VA SEGUIR LA PISTA

Un periòdic de Lleida
troba a Oliva el rastre
d’un soldat mort en la
guerra civil
Terror, misteri,
desig i traïció, en
la vida d’Adriana
Amb a penes vint-i-sis anys Paula
Bernabeu ja ha pogut fer realitat un
dels seus somnis de joventut, publicar una novel·la per tal de poder
compartir-la amb tothom qui vulga
llegir-la. Apassionada de l’esport i
de la lectura, va entrar en el món de
l’escriptura de forma autodidàctica,
quasi com una necessitat vital, i ja en
2017 va començar a donar forma a
una idea que s’ha acabat convertint
en la seua primera novel·la que ja
està a l’abast de tothom.
El personatge d’Adriana i els misteris que l’envolten ja tenen diversos
anys de vida, però és ara quan s’han
materialitzat en una sèrie d’exemplars que ja estan disponibles a la
llibreria Pàgina 3 d’Oliva i a Amazon
en format paper i digital.
Paula és natural d’Oliva i va estudiar al col·legi Sant Josep de la Muntanya abans de passar a l’IES Gabriel
Ciscar. Posteriorment, es va graduar
en Administració i Direcció d’Empreses en la UV. Ara, treballa de professora de Formació Professional, un

traball vocacional i que compagina
amb les seues aficions per la lectura,
l’escriptura, l’esport. I també amb
disfrutar de la festa en la comparsa
Tuareg de moros i cristians, de la
què forma part.
‘Súbditos de la Inocencia’ és una
novel·la ràpida, variada i carregada
d’enigmes. La trama es desenvolupa
en un xicotet barri de València, on
Adriana rep una nota anònima en un
ascensor. Pocs dies després, i de forma inesperada, la protagonista haurà
de fer front a un crim esgarrifós que
causarà una gran commoció en la
seua vida. De manera trepidant, la
narradora, amb les seues investigacions, es converteix en una persona
al servei d’uns missatges desconeguts, que la condueixen cap al seu
objectiu. Al mateix temps, ella acaba de forma inevitable, captivada i
embolicada en una història d’amor
feroç salvatge i excitant. “Mai va ser
tan fina la línia que separa la por del
plaer, el terror del desig i la confiança de la traïció”.

De l’episodi de la Guerra Civil queden
encara molts misteris per resoldre. Alguns han anat eixint a la llum gràcies al
treball de les associacions que s’esforcen per a recuperar la memòria històrica, i en altres casos és la tasca de periodistes i d’aficionats a la història allò que
permet relacionar les pistes fins a construir un relat que, en aquesta ocasió, va
des d’Oliva fins a un poble de Lleida.
La història és la d’un jove d’Oliva que
va morir als 27 anys al front de la Bordeta el juny de 1938. Es deia Doménech
Lloret Guirao i el relat hauria acabat ací
si no fóra per la insistència del periodista de La Mañana, Diego Aránega, que va
voler seguir la pista d’aquest misteriós
cas, després que Felip Gallart, mestre
de professió i apassionat la història el
descobrira quasi per casualitat.
Aránega va tractar de localitzar la família del jove milicià, i es va posar en
contacte amb l’Ajuntament i amb els investigadors locals Vicent Malonda i Joan
R. Morell, que es van llançar a la feina

Domènec Lloret
Girau era un de
molts germans.
Els familiars en
recorden una foto
vestit de soldat
per tal de trobar alguna pista. El repte era complicat i durant les primeres
setmanes no hi va haver cap notícia. A
més, el fet que el cognom Guirao no fóra habitual a Oliva tampoc va ajudar, tot
i que els investigadors no van tardar a
relacionar-lo amb la família dels Girau.
Finalment, un article publicat per La
Mañana amb la informació de la qual
disposaven fins aleshores, sembla que va
fer aflorar els records, i els descendents
van acabar per fer memòria d’un de tants
germans Lloret Girau que se’n va anar a la
guerra i del qual pocs tenen records clars.

Va ser llavors quan la història va començar a sortir a la llum i tal com va
destacar el periodista en un segon article, el soldat mort va resultar ser una
persona compromesa ideològicament,
tot i que no hi ha constància del seu
càrrec ni de la seua filiació política.
Del que també es va fer ressò La Mañana és dels records de Mavi Lloret,
que va explicar a Joan R. Morell que
durant molt de temps va haver a sa casa d’Oliva, a la Carretera de Dénia, una
fotografia de Domènec vestit de soldat.
La fotografia sembla que la van tirar, un
fet que provaria que la família sí que va
arribar a saber, en algun moment, de la
mort del soldat, segons afirma l’article.
Aquesta història demostra que encara
queden moltes ferides obertes durant la
Guerra Civil per tancar, i que en aquesta tasca, tota ajuda és poca. En aquesta
ocasió, l’insistència d’un periodista i la
dedicació des investigadors han aconseguit traure a la llum una record que,
sense ells, s’hauria perdut per sempre.

Una mort amb
moltes incògnites
Domènec Lloret Girau va morir per un tret de bala.
Així ho van confirmar les autoritats de l’època,
segons recull l’article de ‘La Mañana’. No obstant, en
aquella zona no hi constància que hi haguera batalles
entre els dos bàndos enfrontats de la guerra civil.
De possibilitats, segons cita el periòdic en boca de
Gabriel Ramon, professor d’Història Contemporània
de la Universitat de Lleida, n’hi pot haver moltes: un
tret perdut de soldats que jugaven a intercanviarse dispars, un accident, un suicïdi, o fins i tot un
assasinat o un afusellament per deserció. El secret,
això sí, quedarà amagat per sempre.

Fossa comuna d’Artesa.

DIEGO ARÁNEGA

- LA MAÑANA
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ÉS UNA INICIATIVA DE L’INSTITUT GREGORI MAIANS

Aules amb noms de científics
per a motivar l’alumnat
Salvador Mont va
proposar el nom de
Charles Darwin per
a una de les aules
de l’institut Gregori
Maians

L

’institut Gregori Maians d’Oliva està decidit a omplir les seues parets de referents
que puguen servir d’inspiració al seu
alumnat. L’últim en haver-se posat d’exemple
és Charles Darwin, naturalista, geòleg i biòleg
anglès, conegut per les seves contribucions
a la teoria de l’evolució. El passat dia 12 de
febrer, coincidint amb la data del naixement
del científic, professors i alumnes van batejar
una aula en el seu nom, en un acte que posava
de manifest la seua aportació a la història de
la ciència en un moment en què des d’alguns
sectors s’atreveixen a qüestionar-la.
El bateig de l’aula va tindre un significat especial, ja que la proposta del nom de Charles
Darwin va eixir del professor Salvador Mont, a
qui alumnat i professors recorden amb molta
estima. Fins i tot algunes alumnes van voler
dedicar unes paraules a un professor i evolucionista convençut que ens va deixar fa uns
mesos.
La de Charles Darwin no és la primera aula
del centre que rep el nom d’un científic important. A penes una jornada abans, i coincidint amb dia internacional de la xiqueta i
la dona en la ciència, l’aula d’informàtica va
prendre el nom d’Ada Lovelace, considerada
com la primera programadora en la història
dels ordinadors.
Aquests noms es sumen ara als de Marie Curie i Margaret Hamilton química i matemàtica
respectivament que ja disposaven disposaven
d’una aula dedicada al centre en una iniciativa
que no només permet donar un toc de color
a les parets del centre, sinó també oferir als
alumnes referents en qui fixar-se.

L’institut Gregori Maians compta amb quatre aules dedicades a diferents científics.

CARLES SÁNCHEZ

ESPORTS
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EL TORNEIG MUNDIAL ESCOLAR D’ESCACS PER INTERNET EXPO DUBA REUNEIX A 293 EQUIPS DE 53 PAÏSOS

Nou joves d’Oliva participen en
un torneig mundial d’escacs
E

l dels escacs és un dels jocs de
tauler més antics que es coneixen. Una competició entre
dos contrincants en què es posen en
pràctica destres com l’atenció, el raonament o la paciència, entre molts altres factors que acaben fent caure la
victòria cap a un o cap l’altre costat. La
seua pràctica tal i com la coneixem hui
va nàixer a Europa al segle XV i actualment està considerat un esport en la
seua vessant competitiva, però la seua
pràctica inclou també una important
vessant social, educativa i fins i tot terapèutica.
Això bé ho saben al CEIP Santa Anna
d’Oliva, un centre educatiu que fa set
anys va introduir els escacs com a recurs educatiu en tots els cursos i hui
s’ha convertit en un referent nacional i
un model a seguir.
Aquesta proposta educativa no només
ha aconseguit implicar a alumnes i professors sinó que fins i tot ha portat als
seus alumnes a participar en tornejos
de prestigi. L’últim, que s’està disputant este mes de febrer, té lloc a escala
mundial i ha portat a l’equip d’Oliva enfrontar-se a rivals de països com l’Índia,
la Xina, Israel, Hongria, o els Emirats
Àrabs.
Es tracta del Torneig Mundial Escolar d’Escacs per Internet Expo Dubai,
una cita en la qual s’han inscrit un total de 293 equips de 53 països. El torneig consta d’una fase classificatòria
formada per grups de vuit equips dels
quals els dotze millors disputaran la
fase final a Dubai a finals d’aquest any
2021.
Els equipis han de ser d’àmbit local i
els membres no poden tindre més de 18
anys, un fet que fa que, en el cas d’Oliva,
entre els integrants hi ha jugadors de diferents centres. Tots van començar com
a alumnes en el projecte d’escacs educatius al CEIP Santa Anna, i ara estudien
als instituts de la ciutat però continuen
sent uns apassionats d’aquest esport.
En concret, l’equip està format per
quatre alumnes de primària de Santa Anna, Guillem Millet Salines, Sergi
Bañuls Burguera, Miguel Romaguera i
Daniel Bertomeu Santamarta; tres que
estudien a l’IES Gregori Maians, Raúl
Navas Rubio, Carles Gregori García,
Marc Gregori García; i dos més de Sant
Josep de la Muntanya, Miguel Bertomeu
Santamarta i Gabriel Topoleanu Varcagiu.
L’equip del CEIP Santa Anna va debutar amb derrota el passat dia 9 de febrer
contra un equip dels Emirats Àrabs,
l’Abu Dhabi International Chess Academy. A penes dos dies després es va
imposar a un equip de l’índia, però en
la tercera jornada van tornar a perdre
contra l’equip d’una escola francesa. La
quarta jornada, però va tornar a ser favorable i tots els components de l’equip
es van poder imposar als seus rivals. La
competició està previst que continue els

Els joves
comparteixen
grup amb equips
d’Hongria, França,
els Emirats Àrabs,

l’Índia o la Xina

torneig al qual nomes s’accedeix després d’haver guanyat algun dels tronejos
que es disputen en diferents llocs de la
Comunitat Valenciana.
Per això, quan a l’inici del curs
passat el Mestre Internacional Jaime
Valmaña, va visitar el centre i els va
animar a participar en aquest torneig
mundial, Toni Bertomeu, coordinador
del projecte d’activitats físiques i salut
(PEAFS) del centre, no va dubtar en
acceptar el repte i posar-se en marxa.
L’experiència, sense cap dubte, ha valgut molt la pena.
Components de l’equip davant l’ordinador.

dies 23 i 25 de febrer, abans de tancar
aquesta primera fase contra el representant hongarès del grup.
La participació de l’equip en aquest
torneig internacional no ha passat desapercebuda i són molts els qui s’han
interessat per una competició que es
disputa a través d’internet i la plataforma Chess24. De fet, l’Ajuntament s’ha
volgut fer ressò de la participació de
l’equip en aquesta cita i tots els components de l’equip han rebut una felicitació signada per l’alcalde i per les regidores d’educació i d’esport agraint-los

la dedicació, la constància i l’esforç que
han dedicat als escacs.
SET ANYS D’EXPERIÈNCIES

Els resultats, després de set anys, salten a la vista, i molts dels alumnes del
CEIP volen anar més enllà. Per a ajudar-los a progressar, el centre compta
amb l’ajuda dels monitors i entrenadors
del Club d’Escacs Oliva, amb la coordinació del Mestre Internacional Manolo
Fenollar. El treball dóna els seus fruits,
i l’equip de Santa Anna ha participat en
els útlims anys en diversos tornejos en

els quals ha obtingut grans resultats tant
a nivell individual com per equips. Un
dels alumnes va arribar a ser campió
autonòmic individual sub12, mentre
que l’equip ha aconseguit pujar al podi en 4 ocasions en el campionat de la
Comunitat Valenciana de col·legis, un
fet que els va permetre viatjar a Madrid
per tal de participar en els campionats
d’Espanya.
D’aquests anys, al centre conserven
una imatge que té un gran significat: la
de set alumnes a l’hotel Bali de Benidorm disputant la copa de campions, un

Molt més que aprendre
a jugar a escacs
Els escacs són una eina que pot ajudar i
molt a l’hora de facilitar l’aprenentatge
dels més menuts. Concentració,
discpilina i diversió són només algunes
de les capacitats que potència la seua
pràctica. Això bé ho saben al CEIP
Santa Anna d’Oliva, però els escacs
educatius no només se centren en el
joc, sinó que al seu voltant hi aparéixen
tota una sèrie de propostes que
afavoreixen una educació tranversal
de l’alumnat. Sense anar més lluny, els
propis alumnes del centre van tindre
l’oportunitat d’entrevistar a Sabrina
Vega, heptacampiona d’escacs, en un
treball que van publicar a la ràdio del
centre i que està obert a tothom qui
vulga escoltar-lo i que sense dubte, va
servir d’inspiració per als menuts.

La decisió d’adoptar els escacs com
una eina educativa al CEIP Santa
Anna, ara fa set, anys no ha passat
desapercebuda per als experts
i és habitual que els organitzadors
de cursos, seminaris i congressos
conviden als representants del centre
a explicar la seua experiència. El
passat 14 de febrer, la directora Empar
Sastre, va participar com a ponent en
la V edició del Congrés Virtual AJEDU,
on va poder explicar algunes de les
inciatives que s’hi han dut a terme.
Val a dir, que els escacs poden servir,
per exemple, per a treballar aspectes
com el feminisme, tot posant l’accent
el valor de la ‘dama’, la figura més
poderosa de totes les que hi ha sobre
el tauler.

Empar Sastre Arbona, directora del Ceip Santa Anna d’Oliva, participant
en el Congrés Internacional d’Escacs Educactius i pedagogia.
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