Oliva

el nostre
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Al capdavant en Banderes
Blaves a La Safor

Homenatge als tres
olivers de Manthausen

El litoral oliver ha renovat aquest reconeiximent en
les quatre platges que ja el tenien.

L’activitat s’enmarca dins de la programació
del cicle de la Memòria Històrica.
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Pàgines 12 i 13.

La Generalitat Valenciana
comprarà El Castellar
La propòsta que va presentar l’arqueòleg d’Oliva Toni Vergel als
Pressupòstos Participatius de la Generalitat Valenciana, va eixir endavant amb un suport de 162 vots i un pressupost de 165.000 euros.

Concretament es proposa la realització d’un parc arqueològic, amb
excavacions, investigación i musealització en el ‘oppidum ibèric-hisn
andalusí’ de El Castellar d’Oliva.
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Manel Arcos:
“Trobe a faltar
més suport al
bandolerisme
valencià”
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AGENDA

OLIVA, maig 2022

Inaugurada
l’exposició ‘Els
carrers de les dones

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

L’activitat frenètica que els centres educatius
d’Oliva també es viu en les Escoles d’Adults. I es
que si dimarts 17, era la Joanot Martorell la que
inaugurava una exposició del curs de Dibuix i
Pintura, al dia següent li tocava el torn a l’EPA Serafí
de Centelles inaugurar en el museu etnològic una
mostra d’imatges i treballs que l’alumnat GES 1 i GES
2 del centre formatiu ha realitzat per tal de donar
nom de dona als carrers d’Oliva. El recorregut, per
tota la primera planta del museu etnològic recull
tots els treballs realitzats per l’alumnat a l’hora
d’investigar quants carrers hi ha a Oliva amb noms
d’home, de dona o d’altres com a professions, dates
assenyalades, etc. I el resultat era extremadament
desequilibrat perquè sols 25 noms en més de 400
carrers estan dedicats a dones, fora de l’àmbit
eclasiàstic o religiós. Els treballs de l’alumnat també
recullen propostes de noms per a pròxims carrers.

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

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 26

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

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 27

■ Farmacia Hnos. Aparisi

96 285 18 36

C/ De Dénia, 9

oberta dia 28

■ Farmacia Galiano

96 285 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 29

■ Farmacia Martí

96 285 30 36

C/ Alcalde Fco. Llorca, 14

oberta dia 30

■ Farmacia Avellá

96 285 62 63

Vía Ronda, 98 (playa)

oberta dia 31

■ Farmacia Sendra

96 285 23 46

Roger de Llúria, 16

oberta dia 1

■ Farmacia Escrivà

96 285 05 83

C/Passeig Lluís Vives,11

oberta dia 2

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

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 3

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 4

■ Farmacia Hnos. Aparisi

96 285 18 36

C/ De Dénia, 9

oberta dia 5

■ Farmacia Galiano

962 85 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 6

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

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

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

PER A REMETRE INFORMACIÓ A
ESTA PUBLICACIÓ

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

PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

673 575 832

No ho penses més i fes-te soci!!!

JAVIER LLOPIS

EL NOSTRE OLIVA. Periòdic gratuït.
Director: Luis Peidro. Gerent: Javier Llopis
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Miquel Font.

Nº 18. Dipòsit Legal: A 364 - 2020.

email: oliva@elnostreciutat.com. Imprimeix: Localprint
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi
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RECONEGUTS XEFS COM SUSI DIAZ, JUNT AL PASTISSER PACO TORREBLANCA VAN FORMAR PART DEL JURAT

Tasta’m d’Ondara guanya el Concurs
Nacional de Coques Ciutat d’Oliva
E

l restaurant Tasta’m d’Ondara a la
Marina Alta amb el xef Xavi Pons
al capdavant i una “Rosquilleta
Mar i Muntanya” va guanyar el primer
premi de l’III Concurs Nacional de Coques Tradicionals i Creatives Ciutat d’Oliva
celebrat el dilluns 23 de maig en el Centre
Polivalent d’aquesta localitat de la Safor.
Va obtindre els 1.000 euros del primer
premi, diploma acreditatiu i un trofeu de
mans del president de les Corts Valencianes i ambaixador de les coques Enric
Morera, el pastisser Paco Torreblanca i el
president de AGACO Pepe Cotaina.
El segon premi va anar a parar al Estalvi Bar de la localitat de Fortaleny a
la Ribera Baixa amb una “Coca de sobrassada i carabassa del terreny”, que
va obtindre 500 euros, diploma i trofeu
lliurats pel diputat de turisme Jordi Mayor, Cuchita Lluch de la Reial Acadèmia
Espanyola de Gastronomia i Belén Arias,
presidenta de l’Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana, mentre
que el tercer premi el va repetir per segona vegada consecutiva l’establiment
Tapes La Xara amb una “Coca de porc
rustit” dotat amb 250 euros, diploma
i trofeu lliurat per l’alcaldessa d’Oliva
Yolanda Balaguer, el regidor de turisme
Kino Calafat i Belem Arias.
El premi extraordinari patrocinat per
Túria a la coca més creativa va anar a
parar a “Pa i més” de la platja de Gandia, guanyador de la primera edició del
concurs i del segon premi en la segona
edició, en aquesta ocasió amb una magnífica coca de “faves sacsades” amb baicon i ous de guatla. Va ser lliurat per la
xef Susi Diaz, el president del Gremi de
Forners Juanjo Rausell i Carlos Valero
de Cervezas Túria. Díhuit establiments
van participar finalment en aquesta tercera edició del concurs.
L’escola del CDT de Dénia àrea de rebosteria va guanyar el premi a la millor
escola de la Comunitat Valenciana amb
una extraordinària coca de rogers que
va ser remarcada per tots els que la van
poder degustar, entre les sis que van
participar ena l concurse.

La coca guanyadora del restaurant
Tasta’m d’Ondara

El secretari autonòmic de turisme Francesc Colomer, amb l’alcaldessa Yolanda Balaguer i demés autoritats

La coca més creativa va ser la de
Turia de Pa i més, de Gandia

El segon premi del Estalvi Bar de
Fortaleny

El tercer premi del restaurant
Tapes la Xara

La coca del CDT de Denia
guanyadora, en Escoles

El jurat del concurs va estar presidit
pel reconegut pastisser Paco Torreblanca i conformat per Susi Diaz del Restaurant La Finca d’Elx amb una estrela
Michelín, Luis Valls xef del Restaurant El
Poblet de València dotat amb dues estreles Michelín, Clara Puig de la Bellacasa,

segona xef del Restaurant Tula de Xàbia
amb una estrela Michelin.
També estatuvieron presents en el Jurat de l’III Concurs Nacional de Coques
Ciutat d´Oliva, Cuchita Lluch de la Reial
Acadèmia de Gastronomia d’Espanya,
Belem Àrias Presidenta de l’Acadèmia

de Gastronomia de la Comunitat Valenciana, Juanjo Rausell President del Gremi de Forners i Pastissers de València,
Joan Clemente de la xarxa de CDT’s de
la Comunitat Valenciana ,Santi Hernández Lerma, periodista gastronòmic del
programa El Rebost de SER València

i Juan Salvador Gayà, periodista gastronòmic del blog “Al fum de la ximenera” i “Cuina valenciana”.
El secretari autonòmic de turisme de
la Generalitat Valenciana Francesc Colomer va visitar el concurs al matí i va
recordar que quan era xicotet en el forn
del seu carrer a Benicàssim es feien
unes magnífiques coques per les dones
que les portaven a coure i va animar a
resalzar aquest concurs gastronòmic
valencià.

Paqui Cardona guanya el I Concurs Amateur de Coques d’Oliva
El concurs amateur de coques “Ciutat d’Oliva”, celebrat dissabe 21 pel matí, ja té guanyadora. Entre
totes les propostes presentades, el jurat va triar la
coca elaborada per Francisca Cardona com la millor
recepta d’aquest certamen, organitzat per Oliva Turisme, l’Associació de Amics de les Coques (AGACO)
i Gastroliva.
La coca guanyadora fou una recepta clàssica de
pebrera i tomaca acompanyada per abadejo, amb
la massa tradicional de les coques feta amb aigua,
farina, llevat i oli. La segona classificada va ser Rosa
Mª Savall Morato amb una coca de pésols i ceba amb
llonganissa blanca i roja, ou dur.
El jurat, compost per Nela García Navarro, de Cocinemos juntos en mi cocina; María Sempere Torres;
Vicenta Morera Parra; Amalia Navarro, presidenta de
Amas de Casa Tyrius Oliva; i Mapi Barreres, presidenta de Gastroliva, va valorar “el sabor i la tradició, en-

tre altres coses, a l’hora d’atorgar el primer premi”.
La guanyadora podrà gaudir d’una nit d’allotjament i
desdejuni a l’Hotel Oliva Nova Resort per a dues persones, amb SPA inclòs, mentre que la segona classificada ha obtingut un sopar per a dos en un restaurant
d’Oliva i un circuit spa a Oliva Nova. A més, tots els
participants van rebre un regal.
El certamen va comptar també amb el concurs de
“coques creatives” escolars en el qual van participar
els alumnes de sisé de primària de tots els centres de
la ciutat amb diferents manualitats de pasta de sal.
En aquesta ocasió, el jurat format per Ana Mª Morell,
vicealcaldessa d’Oliva i regidora d’Educació; Pepe
Cotaina, president de AGACO; Paco Llorca, mestre
de dibuix i Antonio Serrano de “Comer en València”
han atorgat el primer premi a la coca realitzada pels alumnes del CEIP Santa Anna, que tindràn un día
d’excursió al Vives Park amb els dinosaures.

La guanyadora del concurs amateur rebent el premi.
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L’ACTOR SANTIAGO INOCENCIO RODRÍGUEZ ÉS EL COORDINADOR DE LA RUTA

Conéixer a Brines és possible a
través d’una nova ruta turística
C

onéixer a Francisco Brines a
través del personatge de Juan
de Mairena, inventat per Antonio Machado, un dels mestres referents del poeta olivense, és l’eix
principal de la nova ruta turística
“Viu Brines” que es va presentar a
la Casa de L’Elca de Francisco Brines, amb la presència d’autoritats i
de mitjans de comunicació.
L’actor Santiago Inocencio Rodríguez és el coordinador de la ruta en
la qual el visitant coneixerà una mica de la història de la ciutat d’Oliva,
de l’antiga Casa d’Avargues, que va
ser colònia juvenil durant la Guerra
Civil, convertida posteriorment en
la residència familiar de Francisco
Brines i de la vida i obra del premi
Cervantes 2020.
Juan de Mairena explica els detalls per a posar-se en la ment de
Francisco Brines, en l’època en la
qual van fructificar la majoria dels
poemes, alguns dels quals són recitats per l’actor i tenint com a referència els bells paisatges en els
quals van ser escrits, amb un paradís de tarongers, muntanyes, la mar
de fons i el Montgó.
L’acte va comptar amb la presència
de l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa Ana Morell,
el regidor delegat de turisme Kino
Calafat, l’edil de cultura Julio Llorca,
altres membres del govern així com
portaveus i components de les formacions polítiques municipals.
Les explicacions d’aquesta primera ruta van ser en valencià, però
també poden ser en castellà i pròximament en anglés, depenent del
grup, durant al voltant d’una hora,
encara que pot prolongar-se si es

L’actor Santiago Inocencio Rodriguez dona vida a Juan de Mairena

demanden nous poemes i hi ha una
major interacció amb l’actor. Un
autobús s’encarrega de traslladar
als participants des de la Tourist
Info a la casa de Brines i actualment només es visita en exteriors i
jardins a causa de la tramitació del
BIC (Bé d’interés Cultural) de l’edifici. En el futur s’espera també ferlo per l’interior d’aquest.
Kino Calafat va assenyalar a El Nostre que “la proposta naix del departament de turisme perquè considerem que Brines és un dels referents

culturals de la nostra ciutat i ha de
ser un atractiu turístic i la gent ha de
conéixer-lo més”. En principi són visites mensuals, però hi ha dos mesos
de reserves completes i no es descarta fer dues visites al mes.
Julio Llorca, edil de cultura va
afegir que “L’Elca és poesia pura.
És endinsar-se en el món en el qual
escrivia Brines els seus poemes i
viure’ls. Tenim un BIC més a la ciutat i un referent històric més per a
descobrir. Un lloc idíl·lic que tots
han de visitar”.

Un momento de la nova ruta ‘Viu Brines’

El Ministeri de Cultura s’uneix
al Patronat de la Fundació
Francisco Brines
El Ministeri de Cultura i Esport va
oficialitzar la seua entrada en el
Patronat de la Fundació Francisco
Brines, en un acte celebrat el passat
12 d’abril al monestir de Sant
Miquel dels Reis, a València, al qual
va assistir la directora general del
Llibre i Foment de la Lectura, María
José Gálvez, com a nou membre
institucional.
Des del Ministeri que dirigeix
Miquel Iceta s’ha destacat la
importància d’aquesta incorporació
«perquè ens uneix una comunitat
d’interessos, en particular en

els aspectes relacionats amb el
foment i la promoció de les lletres
espanyoles, i confiem per això que
la nostra contribució siga profitosa i
redunde en benefici mutu».
L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda
Balaguer, i el regidor de Cultura,
Música i Biblioteques, Julio Llorca,
en representació de l’Ajuntament
d’Oliva, van acudir a l’acte oficial
d’adhesió del Ministeri de Cultura al
Patronat de la Fundació Francisco
Brines. “Aquesta incorporació del
Ministeri de Cultura al Patronat de
la Fundació Francisco Brines és

un pas important en la promoció
i divulgació de la figura de
Brines, però també per a Oliva i
el seu entorn, doncs també és un
reconeixement al potencial cultural
de la nostra ciutat.” Va comentar
Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva.
Julio Llorca, regidor de Cultura
de l’Ajuntament d’Oliva va voler
«donar la benvinguda al patronat
de la Fundació Brines a la Direcció
General del Llibre del Ministeri de
Cultura; la seua incorporació es
una gran alegria per a la nostra
ciutat i per a fundació Francisco

La representació del Ministeri l’exercirà la directora general del Llibre
i Foment de la Lectura, María José Gálvez

Brines. Mostrarem i contarem a la
representant del ministeri, Mª José
Gálvez, tot el que tenim preparat des
de l’Ajuntament d’Oliva, així com les
propostes de futur per a continuar
potenciant la figura de Brines.»
Amb l’adhesió del Ministeri de
Cultura, que segueix els passos de la

Generalitat Valenciana, la Diputació
Provincial de València i l’Ajuntament
d’Oliva, el Patronat suma ja quatre
institucions públiques que avalen
amb la seua presència la raó de ser
de la fundació, creada el 2019 per
a preservar el llegat patrimonial,
literari i artístic de Francisco Brines.
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VA COMPTAR AMB EL RECOLZAMENT DE MILITANCIA I PARTIT

Ana Morell reelegida Secretària
General del PSPV-PSOE d’Oliva
E

l passat dimecres, 27 d’abril,
l’Assemblea Local del PSPV-PSOE d’Oliva va reelegir a
Ana Morell, com a Secretària General
dels socialistes en un acte celebrat a la
seu que el partit té al carrer Francisco
Llorca,10.
En l’acte van participar militants i
simpatitzants de l’agrupació municipal
socialista i van omplir el lloc previst
per a l’Assemblea en la qual es va ratificar a Morell de nou, amb una àmplia
majoria, com a Secretària General dels
socialistes d’Oliva.
En recolzament a la seva companya de partit van assistir a l’acte, el
Secretari Provincial del PSPV, Carlos
Fernández Bielsa i el Secretari d’Organització de l’executiva de Ximo Puig,
José Muñoz. Com a representants de
l’Executiva Comarcal també van voler
mostrar el seu recolzament a Morell,
els companys i companyes Voro Femenia, com a membre de l’Executiva
Comarcal i Vicent Mascarell com a Secretari d’Organització provincial.
Finalment, l’Executiva Local que
acompanyarà Morell cap a la candidatura a les eleccions municiapls del
pròxim 2023 estarà formada per:
President:
Vicent Berbegall Peiró
Secretaria General:
Ana Maria Morell Gómez
Secretaria d’Organització:
Vicent Fuster Llorca
Secretaria Acció Electoral:
Vicent Minyana Esquerdo

Secretaria de Política Municipal:
Blai Beneyto
Secretaria Medi Ambient:
Maria Josep Llorens Llidó
Secretaria Planif. i Desenvolupament:
Miguel Monzonís Sallemi
Secretaria Associacionisme:
Rosa Mejias Benavent
Secretaria Joventut, Diversitat i Xarxes:
Guillem Savall Barber
Secretaria Agricultura:
Paco Mestre Girau
Secretaria Mobilització:
Beatriz Benavides Fuster
També acompanyen a Morell en
l’Executiva Local però sense secretaria assignada: Araceli Sansaloni Morell, Domingo Malonda Maurí, Silvia
Guerola Ardid, Inma Mañó Peris, José
Masanet, Sheila Morató i Noelle Portes
Morell
En ratificar-se per unanimitat la reelecció de Morell i de la seva proposta
com a Executiva Local, la Secretària
General dels Socialistes d’Oliva ha
volgut dirigir unes paraules a tota la
militància.
“Hem acabat un cicle que començarem fa 4 anys, i que gràcies a l’Executiva Local actual ens ha permès estar en
el govern d’Oliva, guanyar pes orgànic
i duplicar la militància de la nostra
benvolguda agrupació. I encara que
hui donem continuïtat a aquesta Executiva Local, renovem les energies per
assolir els reptes del futur. Ara és el
moment de seguir treballant per una
unitat sincera entre el partit i la mi-

Nova ejecutiva del PSOE d’Oliva.

litància. Cada vegada creix més però
hem de seguir fent equip. És moment
de seguir augmentant la confiança
amb la gent i fer-ho des de la nostra
ferma convicció més absoluta de que
el PSPV-PSOE d’Oliva és l’únic ins-

trument amb valors, tradició i pilars
fonamentals per transformar la nostra ciutat. Ho vam fer, ho estem fent i
seguirem fent-ho. Però ara necessitem
noves energies, noves veus i totes les
opinions respectuoses i democràtiques

per seguir creixent. Per aquesta raò,
estem ací, per donar un pas més endavant en la defensa de les nostres idees
i fer-ho com sempre amb els valors
socialistes del diàleg, el consens i el
progrés social” assegurà Morell.

Imatge de
l’acte de
lliurament
dels Premis
Abril Mes
Compromís

Pepa Chesa rep el premi Abril de Més Compromís Safor-Valldigna
El Centre Polivalent d’Oliva va acollir divendres
29 d’abril l’acte de lliurament dels XX Premis
Abril de Més Compromís Safor-Valldigna i dels XII
Premis Abril de Joves del País Valencià Compromís
Safor-Valldigna.
Pepa Chesa va rebre de mans de l’alcaldessa
d’Oliva Yolanda Balaguer el reconeixement per tota la seua trajectòria política i ferma en defensa del
territori valencià, de la llengua, els drets i llibertats

de tots els valencians i valencianes durant aquests
anys de militància en els quals ha exercit com a
líder de moviment nacionalista valencià i també
Presidenta de la Mancomunitat de Municipis de
la Safor, a més de regidor de l’Ajuntament d’Oliva.
Chesa va agrair el reconeixement que li feien
els seus companys de partit per la seua lluita pel
valencianisme polític i els va animar a continuar
treballant en la mateixa línia de cara al futur.

El premi col·lectiu es va atorgar a un representant del Front Polisario per la seua lluita contra
l’ocupació il·legal del Marroc al Sàhara Occidental
i en la defensa de l’autodeterminació del seu poble. El departament de joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor va rebre també el
premi Abril Jove que atorga Joves PV- Compromís
Safor-Valldigna.
L’acte va comptar amb la presència de Àgue-

da Micó secretària general de Més Compromís
, a més de Jacinta Rubio secretària comarcal de
Més Compromís així com dels càrrecs autonòmics
comarcals Josep Miquel Moya director general
d’esports de la Generalitat Valenciana, la directora
general de comerç , artesania i consum Rosana
Seguí, el director general del institut Valencià
d’Estadística David González, a més de regidors i
alcaldes nacionalistes de la comarca de la Safor.
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L’ENTITAT TREBALLA EN EL CANVI D’ESTATUTS PER ADEQUAR-LOS I ACTUALITZAR-LOS

Presentació de la reelegida
directiva de Jubilats i Pensionistes
Antonio Colomar
continua com
a president de
l’associació, Rosa
Maria Savall com
a vicepresidenta i
Antonio Arribas és
el secretari

L

a Junta Directiva de Jubilats i
Pensionistes d’Oliva, que va
ser reelegida el passat mes de
març en l’Assemblea Extraordinària
de socis, va visitar , de manera oficial, l’Ajuntament d’Oliva, en un acte
protocol·lari en el qual van participar
l’alcaldessa, Yolanda Balaguer i la vicealcaldessa i regidora de Gent Gran,
Ana Morell.
L’actual Junta Directiva contínua
encapçalada per Antonio Colomar
com a president de l’associació. I al
costat de Colomar, segueixen en els
seus càrrecs totes els persones que
conformaven l’anterior Junta, amb
Rosa Maria Savall com a vicepresidenta, Antonio Arribas com a secretari i tresorer; i Paquita Cardona, José
Masanet, Francisco Ortolà, Francisco
Parra i José Sòria com a vocals.

Recepció en l’Ajuntament de la nova Junta de Jubilats

Tant el president, com la vicepresidenta, van traslladar a l’alcaldessa
les accions en què s’està treballant
ja i aquelles decisions que s’han anat
aprovant per unanimitat, com la proposta de l’estudi de reforma dels Estatuts de l’associació per adequar-los i

actualitzar-los, i la revisió de l’actual
quota d’inscripció dels nous socis i
noves sòcies.
La vicealcaldessa i regidora de Gent
Gran, Ana Morell tal com va anunciar
en l’Assemblea Extraordinària del passat mes de març, va comunicar a l’al-

caldessa algunes dels propostes de la
Regidoria, entre elles l’increment de
l’import de la subvenció que l’Ajuntament d’Oliva aporta a l’Associació i
què passarà a ser de 6.000 euros.
L’alcaldessa, Yolanda Balaguer,
va mostrar la seua alegria per la vi-

sita oficial de la Junta de Jubilats i
Pensionistes i va declarat que “està a
la seua disposició per a tot allò que
necessiten, perquè la tasca que fan
és molt important per al col•lectiu
i per a la ciutat”, va remarcar Balaguer.

La nova junta de GastrOliva visita l’Ajuntament
GastrOliva, l’associació d’hostaleria d’Oliva, va visitar l’Ajuntament d’Oliva per a presentar la seua nova executiva sota la presidència de Mapi Barreres a l’alcaldessa i a la resta de
la corporació municipal.
Mapi Barreres encapçala la junta, com a nova presidenta de l’associació, juntament amb
Alejandro García com a vicepresident. La Secretaria l’ocupa Paco Escrivà, i la Tresoreria,
Pedro Vega. Finalment, els vocals de la nova executiva de Gastroliva seran Rubén Galiana,
Jesús Martínez Sifres, Carles Llopis, Iulian Nedelcu i Vicent Esteve.
“És un gran plaer rebre a Gastroliva a l’ajuntament, que és també la seua casa, i escoltar
a tots els membres d’aquesta associació, que representen els interessos d’un sector que
ha patit molt durant els últims anys, arran de la pandèmia, i que ha demostrat la seua capacitat de resiliència davant la crisi.” Ha declarat l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer.

L’alcaldessa, i regidor delegada de Comerç, ha volgut reconéixer i agrair la labor desenvolupada per Paco Soqueta, president de l’associació durant els últims catorze anys,
el qual s’ha mostrat molt content per haver estat al capdavant de l’associació tants anys.
“Caminem cap a un futur incert després de la crisi de la covid, però també molt encoratjador, ja que se’ns presenta una nova normalitat plena d’oportunitats de creixement i
innovació per al sector de l’hostaleria.” Ha remarcat l’alcaldessa.
En nom de tot el consistori, Yolanda Balaguer també ha volgut desitjar un bon mandat
a la nova Junta de Gastroliva, i a la seua presidenta, Mapi Barreres, que ha declarat que
“l’objectiu principal de l’associació és estimular i enfortir el sector hostaler i la gastronomia d’Oliva, perquè la nostra siga un referent en tot el territori i un atractiu per a
visitants.”
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LA PROPÒSTA LA VA PRESENTAR L’ARQUEÒLEG D’OLIVA TONI VERGEL ALS PRESSUPÒSTOS PARTICIPATIUS DE LA GENERALITAT

La Generalitat comprarà El Castellar
L

a propòsta que va presentar l’arqueòleg d’Oliva Toni Vergel als
Pressupòstos Participatius de la
Generalitat Valenciana, va eixir endavant
amb un suport de 162 vots i un pressupost
disponible per part de la partida dedicada
a les Comarques Centrals Valencianes de
165.000 euros.
Concretament es proposava la realització
d’un parc arqueològic, amb excavacions,
investigación i musealització en el “oppidum ibèric-hisn andalusí“ del Castellar
d’Oliva. L’informe de viabilitat dels tècnics
de la Generalitat Valenciana senyalava que
“tenint en compte que el terme d’execució
és en els exercicis pressupostaris de 2022
i 2023 es proposa la reformulació per a
la seua viabilitat consistent en l’adquisició
del despoblat morisc i al seu torn la licitació del Pla Director i actuacions arqueològiques fins a esgotar el crèdit”
La reformulació fa la proposta viable segons els criteris 9.2c i 9.5c de l’Annex I de
la Resolució de 3 de maig de 2021, de la
Consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, per la
qual s’estableixen els requisits, terminis,
procediment i calendari del procés pilot
de participació ciutadana per a l’elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022.
La viabilitat queda condicionada al fet que
es complisquen les previsions d’adquisició
de terrenys en les zones ben delimitades
de major interés arqueològic.

Toni Vergel, arqueòleg d’Oliva.

Vas dels Guerrers.

EL POBLAT ÍBER DEL CASTELLAR

El Castellar era un poblat ibèric que ocupava el cim i el vessant oriental del turó.
Tota la part oriental que mira a la marjal
Pego-Oliva estava ocupada pel poblat iber.
Es sap que es van trobar diverses urnes fa
segles i l’Institut d’Estudis Catalans amb
J. Colomina Roca al front va realitzar una
excavació a la zona en 1924 i 1925 qui
va tindre constancia del jaciment pel pare Sanjuán del Col.legi dels Franciscans
d’Ontinyent. Es van trobar sis soterraments
amb diversos objectes consistents en diverses urnes esferoidals, de la cultura cèltica del Centre de la Península, però pintades amb zones de línies horitzontals de
to encarnat, plenes de cendres i d’alguns
objectes d’ofrena : una falcata, puntes de
llança i regatons, un soliferreum de ferro;
de bronze, fíbulas anulars i d’arc, del final del primer període de la Tene. A més,
alguns objectes d’adorn, com a perles de
collaret de vidre esmaltat en blau i verd, i
una pedra d’anell, gravada amb una doble
cara barbuda, d’art bastant bast. El “Vas
dels Guerrers” ha estat durant molts anys
l’emblema del Museu d’Arqueología de
Catalunya on s’hi troben.
El cim de la muntanya El Castellar està
coronada per les ruïnes d’un antic castell,
sobreeixint dels seus fonaments restes de
velles parets, vestigis del poblat al fet que
corresponia aquesta necròpoli.En tot el
vessant del turó es recullen fragments de
ceràmica ibèrica feta a torn, de la mateixa
mena de les urnes de la necròpoli.
Els sepulcres ocupaven els clots i clivelles de les roques, no tenint altres pedres
de protecció que les que els oferia la naturalesa de les roques on estava emplaçada.
La part central del camí es trobava tallada
en la roca mateixa, però en els marges
restava un xicotet espai verge, on van

El Castellar d’Oliva.

eixir sis sepulcres, a curta distància l’un
de l’altre. Dins d’una clivella, un got esferoidal, amb tapadora cònica d’influència
sthallstáttica, plena de cendres i xicotets
fragments.-És el que va eixir més sencer
i conservant la tapadora també decorada.
Es tracta d’un gran got en forma de tinell, amb vora recta i coll estret. Té dues
anses compostes per un trenat tancat per
dues vores llises, que li donen una certa
elegància.La tapadora és cònica i oberta
de la part superior; està feta a torn, de color groguenc i decorada amb pintura roja.
La decoració ocupa una sola zona en la
part superior del got, limitada per grups
de cintes; quasi és floral íntegrament,
havent-li sigut intercalats dos cavalls i un
guerrer, que no constitueixen cap escena,
ni semblen tindre relació entre si, però la
seua conservació no permet més que situar-los, per les escasses restes que tenim.
El decorat floral està integrat per fulles

d’heura, de contornejades palmetas espirals, capolls trilobulats, tots d’estil molt
abarrocado, però de correcte dibuix, que
ho col·loquen com els del millor estil del
sud-est.En la tapadora es repeteix el mateix dibuix del got; la part superior. Està
ornada per un grup de cercles concèntrics, i la inferior per cinc cintes desiguals,
que tanquen el motiu principal, format per
dues obertes fulles de contorns perfilats,
que abriguen quatre capolls trilobulats,
els extrems dels quals acaben en rínxols,
cobrint l’espai lliure dues rosetes multipétalas.
El segon és unTinell de forma i mesures
idèntica a l’anterior; li falta per complet
la part alta, conservant la inferior fins
al final del dibuix.La composició està
composta per un grup de guerrers que,
parapetats dins d’una torre o muralla dividida en dos nivells, es defensen d’unes
patrulles d’infants i cavallers que els ata-

quen per tots dos costats. Per la dreta
són atacats per quatre guerrers (dos dels
quals ja jauen ferits en el sòl), armats de
javelines i escuts, i per l’esquerra, per
tres genets i dos peons; els assetjats es
defensen amb llances i dards, cobrint-se
el cos amb grans escuts.
I està composta per sis defensors de la
fortalesa, que visten gipó amb llargues
mànegues, uns ratllats i altres quadriculats; altesbotes, i tocat ondulat, amb el
cap descobert; cobreixen el seu cos amb
grans escuts oblongs, d’extrems arredonits, i tots en actitud de llançar la javelina,
d’acusades aletes.La lluita en qüestió tal
vegada representa un episodi de defensa d’un poblat, on els invasors pateixen
una derrota, perquè cap dels defensors
està representat ferit, sinó sa i lluitant ardidamente.Els espais no ocupats per la
batalla es troben decorats amb capolls,
rínxols i altres motius florals, com la part

inferior del got per una zona de semicercles concèntrics.
Els altres gots amb decoració pintada
d’animals i vegetals tenen els seus paral·lels amb els trobats en les estacions riques
del sud-est, Serreta d’Alcoi, Llíria, Archena, etc., i les urnes sense pintar o amb
dibuix rudimentari i pobre de xicotetes
dimensions, són del tipus comú a la majoria de necròpolis cèltiques del centre d’Espanya. Juntament amb aquests gots, poden
agrupar-se els ferros i bronzes; llances,
falcatas, soliferrim, fíbulas anulars i d’arc,
com també les perles de collaret de vidre.
Totes aquestes troballes, juntament amb
el fragment de got hel·lenístic trobat dins
d’una de les tinajas pintades, ens situen la
necròpoli a la fi del segle IV o començament de l’III abans de J. C. Es troben diverses urnes decorades amb escenes de caça,
de guerra que ens relaten clarament l’activitat d’aquests pobladors.Altres atuells, a
més dels elements florals, estan pintades
amb decoració geomètrica. Aquest estil
pictòric ibèric ha estat denominat pels investigadors Oliva-Lliria.
Altres restes del jaciment s’hi troben al
Convent dels Franciscans d’Ontinyent, on
hi ha espases falkates de 2.400 anys, joies
com agulles o cerámica recollida al propi
jaciment arqueològic.
EL POBLAT MEDIEVAL SUPERIOR

Es tracta d’una fortaleza islámica construïda sobre el segle XII i que fou abandonada en el segle XIV. Ha estat expoliada
durant molts anys per pirates i buscadors
de tresors que senyalaven que hi havien
moltes restes a la zona. En 1.495 es va
trobar una gerra plena de monedes d’or
ibèriques segons les cròniques.Presenta
dues torres que están en risc d’enderrocament segons Toni Vergel.
Durant els últims anys també s’han expoliat peces del Castell segons els caçadors i persones que habitualment pujen
al matèix.
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MANEL ARCOS, ESCRIPTOR I EXPERT DEL BANDO

“Trobe a faltar
més suport de
Generalitat i
Diputació al tema
del bandolerisme
valencià”
Manel Arcos (Oliva, 1965) s’ha consagrat com un dels principals experts en l’estudi del
bandolerisme valencià del segle XIX. Ha explicat tots els detalls per a El Nostre Oliva.
–Com va nàixer en tu l’interés pel món del bandolerisme
valencià?
–Corria l’any 2004 i jo tenia ganes de recuperar la meua activitat
periodística, la meua vocació. De
formació acadèmica sóc llicenciat
en comunicació audiovisual i des
de l’any 1993 que per circumstàncies de la vida m’havia apartat del
món del periodisme. En l’any 2004
comence a visitar l’Hemeroteca de
València i ahí comence a veure i assabentar-me que hi ha una història
que no s’ha transmés de manera
científica, amb documents, com és
el bandolerisme valencià del segle
XIX. A més en ma casa ma mare
sempre em contava històries de
maquis, com la de “Carinyo” que
s’amagava en Oliva. És una història
de postguerra que es va viure molt
intensament a Oliva i que la generació de ma mare ho va viure i ho
va transmetre als fills. Amb ella
base, per un costat sentimental, i
per l’altra vocacional periodística,
comence a visitar en 2004 l’Hemeroteca de València i després els
Arxius parroquials i registres civils
de cara a un possible primer treball
d’investigació. Eixos són els meus
inicis. M’anima molt a emprendre
aquest projecte, aquesta aventura
o iniciativa perquè quan vull documentar-me amb estudis acadèmics,
científics, signats per historiadors

i professors veig que hi ha mancança, pràcticament inexistència.
Només em vaig trobar dos treballs
rigorosos sobre el bandolerisme
valencià del segle XIX i dataven dels
anys 70, i és un dels factors que a
mi m’anima.
–I en aquest moment és
quant naix el teu primer llibre
“La Senda dels Lladres; bandolerisme als voltants de la Serra de Mostalla (1806-1839)...
–Al gener del 2008 patisc un accident diríem, em trenque els lligaments (la famosa triada) del genoll esquerre, és una baixa llarga
de set mesos i tenia molt de camí
avançat. I entre agost i setembre
tinc el primer treball acabat, el de
la Senda dels Lladres. Em presente als Premis de la Societat Coral
el Micalet de València i al mateix
temps als Premis Bernat Capó que
convoca encara l’editorial Bullent.
En una diferència de dies, es donava a conéixer el resultat. Era de nit
i estava dutxat-me i la meua dona
em diu que em cridava un senyor
que li deien Josep Guía de la Societat El Micalet. Em va comunicar
que havia estat molt renyit el premi
però que havía guanyat el XV Premi
Francesc Ferrer i Pastor. L’endemà
de matí em crida Núria Sendra de
l’Editorial Bullent per a dir-me que
el premi es quedava desert, per-

què les obres que es presentaven,
excepte la meua, no tenien nivell
per a guanyar, i que no podien donar-me el premi perquè no s’ajustava als continguts de les bases de la
convocatòria, però em va proposar
publicar el llibre en la col·lecció La
Farga de Bullent. Li vaig dir que no
podria perquè , m’havien premiat i
anava a publicar-lo la Universitat de
València. Fou una setmana meteòrica , sorprenent i espectacular. Fou
un premi al sacrifici, a la dedicació i constància. A intentar-ho. Ma
mare i el meu sogre criticaven que
feia massa viatges a l’Hemeroteca
de València, jo anava tres o quatre
dies a la setmana. I gràcies a això
he publicat ja dotze llibres.
–Després de la Senda dels
Lladres segueixes amb “El Tio
Joan de la Marina: un bandoler d’Ador en terres del Xúquer”.
–Si tinc el projecte del bandoler
d’Ador el Tio Joan de la Marina. Es
posa en contacte amb mi l’Ajuntament d’Ador per fer una xerrada en
el mes d’agost del 2009 durant la
Setmana Cultural sobre aquest personatge. I després es posen en contacte per veure si puc fer el llibre i
en agost del 2010, un any després ja
estava al carrer. Al 2011 vaig publicar una de les meues joies, el llibre
“Acabarem com Camot: bandole-

risme a la governació de Xàtiva en
temps de Ferran VII (1814-1833)”.
Un llibre que han passat onze anys i
encara té molta demanda, està viu.
–De tots els llibres quin és el
que consideres més arrodonit?
–És difícil. Cada llibre es fa en
el seu moment. És un procés evolutiu que jo estic experimentant.
Des de l’any 2004 que comence a
fer periodisme d’investigació històrica centrat en el bandolerisme.
La gent diu que amb “La Senda
dels Lladres” descric la figura del
bandoler romàntic del segle XIX.
Després s’ha vist que el bandoler
de l’època no era així en realitat
perquè quan més documentació
he tingut, més violenta ha estat la
figura del bandoler. El més madur,
perquè són fases, l’investigador va
madurant i d’aquells anys primers
amb una visió romàntica perquè et
penses que els bandolers són Robin Hoods, lladres que roben als
rics per a repartir entre els pobres,
fins a l’últim el dels “Ganyans, la
història que no es va contar. Pego
(1844-1883)” aquest darrer és el
més madur, no vol dir el millor o
pijor, en el sentit que Manel Arcos
en el 2021 està en una fase màxima
de creació, amb molta experiència,
són 17 anys d’investigar. El llibre
que més gaudisc de simpaties és “El
robatori de Benimassot” amb més
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LERISME VALENCIÀ
“He venut més de 15.000 llibres de
bandolerisme. Els bestseller són El
Robatori de Benimassot, La Senda dels
Lladres i Acabàrem com Camot”

de tres mil exemplars venuts, segon
“La Senda dels Lladres” i després
“Acabàrem com Camot”. Són els
tres més venuts.
–Arriba un punt que veus que
és difícil publicar i decideixes
publicar-te a tu mateix...
–Si en eixe procés he treballat
amb tres editorials. He tingut experiències molt agradables, que m’han
tractat com a persona amb molta
elegància i tacte, com és la Universitat de València, que fou l’editorial
que em va publicar el meu primer
llibre i un company d’estudis em va
dir “Manel, has entrat per la porta
gran. Publicacions de la Universitat de València PUV és la Champions
League al País Valencià”. Sóc el número 168 de la col·lecció oberta.
Eixa experiència de tracte cordial
es manté hui en dia amb ells. Però
després vaig tindre dues experiències negatives de gent tòxica que va
al profit personal, a esprémer-te a
tu i vaig aprendre molt. Vaig caure
dues vegades, però em vaig tornar
a alçar i el desembre del 2016 decideix donar la passa d’emprendre
l’aventura de l’editorial i és quant
naix Edicions del Sud a nom de la
meua dona. Per poder assumir la
meua obra, excepte “La Senda dels
Lladres” que té els drets la Universitat de València per quinze anys i
l’any que ve haurem de revisar el
contracte. A banda naixen col·leccions on jo aporte la meua experiència com escriptor i ara com a
editor a molta gent que té ganes i
il·lusió de publicar el seu primer
llibre. Tenim la col·lecció infantil
“El baület” i anem a publicar el número 14 i un col·legi d’Alacant ens
ha comprat la col·lecció completa
per als seus alumnes. Després tenim
la col·lecció de poesia que anem a
fer el número 20. La gent està molt
contenta perquè intente ajudar als
escriptors que em busquen. Sóc una
persona afortunada perquè estic ací
per aportar els meus coneixements
i que els llibres que publiquem la
gent les valore qualitativament. Tant
de poesia com de novel·la o narrativa infantil o juvenil i les meues
obres.

L’escriptor d’Oliva, Manel Arcos

–Com especialista en el bandolerisme valencià del segle
XIX que creus que hi hauria
que fer per donar a conèixer
més el bandolerisme de la nostra terra?
–Trobe a faltar més suport institucional de la Generalitat Valenciana
i les Diputacions. Els Ajuntaments

fan el que poden. Suport popular el
tinc. A dia de hui els llibres que tinc
constància, he venut més de 15.000
llibres del tema del bandolerisme,
és una xifra ja a tindre en compte.
He fet més de 750 presentacions, de
nord a sud del País Valencià, més de
50.000 quilòmetres. Quan munte la
paradeta en un poble, és un tipus de
literatura molt documentada, la gent
em diu que posa molta informació,
i dic que per a ser creïble, verídic i
fiable, seriós has de documentar les
teues tesis i arguments. Em pregunten si els meus llibres tenen diàleg
i jo els dic que no conte mentides
ni ficció. És una informació tractada i elaborada per tal que el lector
la puga digerir amb més amenitat,
però és investigació pura i dura,
més literària. L’Ajuntament d’Alberic, al costat d’una iniciativa privada, van a reeditar dos llibres d’un
bandoler, Micalet Mas de la Llosa
de Ranes és el meu penúltim llibre,
però hi ha un escriptor d’Alberic
Rafael Comenge que va fer una trilogia de novel·les , en els anys 90
l’Ajuntament va publicar els dos primers i ara a aparegut el document
d’un tercer, que completa la trilogia. He començat a treballar en la
reedició dels dos primers volums
“El roder Micalet Mas” i”El Bandit
de Fontfreda” i anem a publicar el
tercer “El Roder”. Puc dir que el
poble valencià és agraït, sap reconéixer, donar suport i valorar el
propi, la seua cultura. Quan munte les paradetes als pobles a la gent
li agrada veure els meus llibres al
carrer. La Generalitat dóna beques
donant suport a determinats àmbits
institucionals, perquè no les Diputacions de València o Alacant recórrer
a Manel Arcos, que ha seguit la línia de Manuel Ardit o del professor
Martínez, que van ser els pioners en
els anys 70. Les biblioteques de la
Generalitat o les de València no es
fan ressò del tema.
–De cara a un futur et planteges seguir amb el tema del
bandolerisme?
–Estic un poc desgastat, vaig camí
dels 57 anys. Voldria que isquera
algun deixeble. Tinc il·lusió i ganes,
però he passat huit mesos difícils
l’any passat, superant la malaltia
de la Covid-19. Jo tinc una obra en
camí que abordarà històries de roders contats a boca de canó. Ara en
tic setze, una d’ells els bandolers
Sempere, el Bernabeu d’Oliva, un
treball inèdit molt avançat i també
tractarà una altra història de la nostra ciutat.
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L’OBRA TRACTA DE L’ÚLTIMA NIT ABANS D’ARRIBAR AL PORT ANGLÉS DE FALMOUTH EL 22 D’OCTUBRE DE 1.836

Gregori Royo guanya el XVIé Premi
de Teatre La Carrova d’Amposta
L

L’escriptor oliver Gregori Royo ha
guanyat el XVIé Premi de Teatre La
Carrova d’Amposta (Tarragona)
pel seu últim treball teatral denominat
“Última nit al Beagle”. La resolució es
va donar a conéixer dissabte 23 d’abril
amb motiu de la celebració de Sant
Jordi, el dia del llibre.L’Ajuntament
d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià coordinen aquesta
convocatòria que pretén incentivar i
reconéixer l’escriptura teatral
En declaracions a El Nostre Oliva Royo va assenyalar que “Se m’ha
obert un camí, ja que sempre he estat amb el teatre des de jove. Mai l’he
abandonat i durant diversos anys feia
crítica teatral en les pàgines del diari
Levante-EMV La Safor”. El seu treball “Última nit al Beagle”va nàixer de
llegir durant la pandèmia el Diari de
Charles Darwin i les discussions que
aquest va tindre amb el capità Sir Robert Fitzroy, aristòcrata conservador,
mentre que Darwin era liberal, sobre
temes com la religió, la creació del
món,etc. L’obra tracta de l’última nit
abans d’arribar al port anglés de Falmouth el 22 d’octubre de 1.836 i les
seues reflexions.

Els aficionats i professionals de l’escriptura tenen l’oportunitat de participar en el premi Literari de Teatre la
Carrova, que enguany celebrava la seua
setzena edició. El guardó, de caràcter
biennal, està convocat per la regidoria de Cultura i Memòria Històrica de
l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (IECM). El
seu objectiu és incentivar i reconéixer
l’escriptura teatral. “El premi de Teatre
La Carrova és una iniciativa molt bona
per a donar valor al teatre i a les autores
i autors del territori”, va explicar Inés
Marti, regidor delegada de Cultura i
Memòria Històrica.
Les obres que es van presentar al premi havien de ser originals i inèdites, escrites en català i sense compromisos de
publicació ni representació. En l’edició
d’enguany, tant la temàtica com l’extensió eren lliures. Això sí, es va admetre
una sola obra per participant.
El guanyador, Gregori Royo ha obtingut un premi de 3.000 euros. A més, el
IECM i l’Ajuntament d’Amposta disposaran la publicació electrònica de l’obra
i intentaran que es represente amb alguna de les companyies de teatre local
d’Amposta o de les Terres de l’Ebre.

Gregori Royo, professor de professió i natural de Montalbán (Terol) però
resident des de fa anys a Oliva, va guanyar també va guanyar la quarta edició
del premi Javier Tomeo de microrelats de la localitat d’Alcanyís convocat
per l’Associació Literària Poiesis i la
publicació Compromís i Cultura en la
modalitat comarcal amb l’obra «Dia
del Pare (Telémaco)». També va ser
seleccionat en el lloc número quinze
entre els vint-i-cinc relats guanyadors
del Primer Concurs Internacional de
Relats Pecaminosos «Contacte Llatí
2013» a Mèxic. Al costat de María Teresa Enrique ha publicat novel·les com
«La visita del vent» sota el pseudònim
d’Andrea Robles en clar homenatge als
autors més representatius de la novel·la
criminal mediterrània Andrea Camilleri i Vázquez Montalbán. Posteriorment
també van publicar un relat negre en el
qual l’Inspector Jordi Lleonard intentava esbrinar un assassinat amb implicacions polítiques i l’ombra omnipresent
de la corrupció en el llibre «Crims.cat
2.0», premiat en Vila Real i va guanyar
un premi de poesia, el Marc Granell
d’Almussafes, a més de diverses col·laboracions periodístiques.

Gregori Royo rebent el premi La Carrova d’Amposta

Tots coneixeran la teua botiga

Si vols anunciar-te: 673 575 832
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EL LITORAL OLIVER HA RENOVAT AQUEST RECONEIXEMENT EN TOTES LES PLATGES QUE L’HAN TINGUT EN ANYS ANTERIORS

Oliva segueix encapçalant les
Banderes Blaves a la Safor

Q

uatre platges d’Oliva tindran
de nou aquest estiu bandera
blava. El litoral oliver ha renovat aquest reconeixement en totes
les platges que l’han tingut en anys
anteriors. Només les plages de Rabdells i Les Deveses no tenen el preciat guardó.
Aquest distintiu, amb el qual cada
any l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC)
reconeix les millors platges per criteris de sostenibilitat i de serveis,
lluirà a les platges de l’Aigua Blanca i de l’Aigua Morta, caracteritzades pel seu cordó dunar, la de Pau
Pi, amb infraestructura esportiva i
equipaments infantils i la de Terranova-Burguera, una de les poques
platges verges que encara queden al
Mediterrani.
Aquest reconeixement no sols atén
l’excel·lència en la qualitat de l’aigua, sinó que està vinculat a la disponibilitat d’uns determinats serveis
i equipaments que poden motivar la
concessió o no del distintiu blau.
El regidor de Turisme i Platges de
l’Ajuntament d’Oliva, Kino Calafat,
ha mostrat la seua satisfacció per revalidar les quatre banderes blaves.
Segons Calafat “estem d’enhorabo-

na pel reconeixement ja que aquests
guardons demostren la solidesa d’un
treball ben fet front a totes les adversitats amb les quals lluitem durant
tot l’any”.
Calafat també ha volgut agrair l’esforç de tots, “empresaris i treballadors de platges, operaris i tècnics
municipals, veïns i visitants per a
aconseguir l’excel·lència dels serveis, l’alt grau d’accessibilitat del
nostre litoral i la qualitat de les nostres aigües”.
La Comunitat Valenciana continua
sent la comunitat que més Banderes
Blaves ha rebut per a les seues platges, amb un total de 139 (dos més
que l’any passat) i 19 per als ports
esportius, tres més que en 2021.
Per províncies València ha rebut 35
distincions (34 platges i un port esportiu), Castelló 32 banderes (31
en platges i una en port esportiu) i
Alacant, amb 91 banderes blaves, se
situa com la província més guardonada de tota Espanya.
Bandera Blava és un guardó anual i
un sistema de certificació de la qualitat ambiental desenvolupat per la Federació d’Educació Ambiental (FEE).
A Espanya coordina aquesta iniciativa
l’Associació d’Educació Ambiental i
del Consumidor (ADEAC).

Imatge aèria de la Platja de Pau Pi

La Platja de l’Aigua Morta.

Platja de l’Aigua Blanca.

Platja Terra Nova.

Zona esportiva de la Platja de Pau Pi.
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Els tres represaliats del nazisme d’Oliva.

L’ACTIVITAT ESTAVA EMMARCADA EN EL CICLE PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA

Homenatge als tres olivers
que estigueren al camp de
concentració de Manthausen
O

liva va homenatjar a les tres persones represaliades pel nazisme
procedents d’aquesta localitat.
Fou el passat dissabte, dia 14 de maig,
quan es va realitzar un acte commemoratiu dirigit a homenatjar els represaliats del nazisme procedents de la
ciutat. L’acte tenia lloc al pati interior
de la Casa Maians (c/ Major, 12 i Sant
Joan), a les 11.00 h.
Aquesta activitat estava emmarcada
dintre de la programació del “V Cicle
per a la recuperació de la memòria
històrica i democràtica”, organitzat
per la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament d’Oliva que
dirigeix Josep Escrivà.
L’homenatge va girar al voltant de les
figures de José Aunión Muñoz, Ricardo
Pellicer Beneyto i Vicent Cots Ortolà,
naturals d’Oliva que van lluitar per la
llibertat i van ser víctimes dels camps
de concentració nazis durant la Segona
Guerra Mundial.
“La història dels tres d’Oliva és similar a la de tants deportats que van patir
la Guerra Civil, l’exili i posteriorment
la repressió nazi, commemorant als
tres d’Oliva, fem honor als 678 valencians que van ser sotmesos als camps

de concentració i dels quals només van
eixir en vida 252, entre ells José Aunión Muñoz i Vicent Cots Ortolà, que
van eixir en vida el 5 de maig del 1945
mentre que Ricardo Pellicer Beneyto
no va tindre la mateixa sort, expirant el
14 de gener del 1942”. Va afegir Josep
Escrivà, regidor delegat de Memòria
Democràtica.
En l’acte hi haguè parlaments per
part de Vicent Malonda, historiador local, i familiars dels represaliats homenatjats. Després es va fer el penjament
dels taulells memorialistes en record
d’ells i també es lliuraven records similars als familiars dels tres homenatjats.
En el seu parlament l’Alcaldessa Yolanda Balaguer va dir que “La identitat
d’una terra, comunitat ó país es forja
al mateix temps que la memòria de les
víctimes”.I que des de l’inici de legislatura el govern ha tractat la memòria
democràtica com “una prioritat”. És
el compromís de l’Ajuntament d’Oliva
ara i sempre mantenir viva la memòria
dels nostres avantpassats, de les víctimes i familiar, amb el perill actual de
les forces d’extrema dreta. “Honrar la
seua memòria i la injustícia i barbàrie

que patiren, és un deure democràtic
per combatre el discurs de l’odi amb
el seu exemple i reivindicar que allò
que patiren mai més torne a ocórrer”.
Digué que era un acte imprescindible
per asseure les llibertats i principis democràtiques del poble i és conscient
que “queda molt per fer”.
Vicent Malonda , historiador local es
mostrava “especialment satisfet de la
celebració d’aquest acte”. I va recordar que el primer llibre que va llegir
sobre el tema va ser en castellà. En
1.977 va caure a les seues mans “Els
catalans als camps nazis “de Montserrat Roig “que va ser la que em va
obrir la ment a la idea que tenia que
només entraven jueus en aquells
camps, quan van entrar moltes minories, racials, homosexuals i també
espanyols”. Malonda ha recopilat la
documentació dels tres olivers que van
estar en el camp de Manthausen.
Finalment, el responsable del departament de memòria democràtica Josep
Escrivà va donar les gràcies” a Vicent
Malonda per la seua labor a conéixer
als tres d’Oliva i a tots els que col•laboren amb el departament en la investigació històrica com Vicent Estruch,

Xelo Miñana, Pura, Joanra, Emi , Xavier, Toni Vecher , el regidor de cultura
Julio Llorca i Teresa Llopis, el motor
de ARFO”. Va assenyalar que l’acte
era la conclusió del “ V Cicle per a la
recuperació de la memòria històrica i
democràtica”
Es van penjar els taulells de la Generalitat Valenciana en homenatge als
tres olivers víctimes del nazisme “i
també van ser víctimes del franquisme,
no haurien arribat ací sense el suport
de l’Estat que els va expulsar. Van ser
678 valencians, només dues terceres
part van sobreviure, com va passar a
Oliva dos olivers van eixir en vida i l’altre va morir” assenyalà Josep Escrivà.

“L’identitat d’un
país es forja al
temps que la
memòria de les
víctimes”.
Yolanda Balaguer,
alcaldessa d’Oliva

Públic asistent a l’acte.

L’Homenatge a les víctimes.
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Testimonis dels
familiars dels
tres represaliats
FRANCISCO BENEYTO,
COSI GERMÀ DE RICARDO
PELLICER BENEYTO

– El seu cosí va ser el que va
morir al camp de concentració
de Manthausen...
– Si quan ell va morir jo no havia
nascut encara i, per tant, no el vaig
poder conéixer en vida.
– La família li havia parlat
alguna vegada d’ell
– Doncs no, com era jo tan menudet
i se’n van anar fora a viure, no els
coneixia. Segons Vicent Malonda em
contava la història ara és quan m’he
assabentat de la seua existència.
– Que li pareix que li es faça un
homenatge
– A mi em pareix mol rebé que li
facen un homenatge a la gent que ha
patit repressions. Em pareix perfecte.

Francisco Beneyto.

CONCHA BARBER COTS
NEBODA DE VICENT COTS ORTOLÀ

Els taulells d’homenatge i el centre floral.

– Coneixia la història de son
tio?
– si la coneixia, a través de ma mare
i de ma uela. Com món tio, quan
Franco va deixar que vinguera, va
vindre en 1964 i llogava una caseta
primer en el poble i després al camí
de les Canyades per a tot l’any i la
meua cosina i jo la disfrutàvem. Ell va
ser feliç ací perquè va veure a sa mare
i món uelo. Anava al bar, li agradava
anar als bous a Ondara –a mi no
m’agraden-.
I un dia en la mar li vaig preguntar per
la ferida que tenia a l’esquena i sense
mirar-me amb la vista cara el mar em
va dir que li ho van fer els alemanys.
Jo era joveneta i no li vaig donar
importància. Mon tio em volia molt.
L’acompanyava als bous. Però ho va
passar mal de jove.
– I després la seua vida va
continuar...
– Se un poc la història de dins del
Camp de concentració a través de llegir
i Google. Ma uela i món uelo se’n van
anar tres mesos a Paris i van conviure
en la xica Maria, la primera amb la qual
es va ajuntar després d’eixir del camp
de concentració, la cosa no va marxar i
es va casar posteriorment amb la dona
Antonia. Anaven a la campanya, a la
casa de la mare d’Antonia i venien ací.
El final fou feliç. Però de jóvens se’n van
anar a l’aventura, no per ideals polítics.
Així i tot mon tio va creuar a peu els
Pirineus sòl ens va dir.

Concha Barber Cots i Chelo Climent Cots.

MICHEL AUNIÓN
FILL DE JOSÉ AUNIÓN

– Vosté coneixia la història de
son pare durant tota la vida?
– No perquè mai ens l’havia contada.
Nosaltres érem uns xiquets i va
guardar silenci.
– Quants germans té vosté?
– Sis germans ,
– I com va estar la seua vida?
– La seua vida la va deixar allí, al camp
de concentració. Després una vida de
silenci, molt dura, sense contar res a
la família de tot el que havia passat. Ho
hem conegut posteriorment.
La taula presidencial.

Michel Aunión.
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ELS ACTES VAN SER ORGANITZATS PELS FESTERS DE SANT FRANCESC 2022 I LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC

Oliva recupera la festa del ‘Niño
Jesús de Praga’ 66 anys després
M

és d’un centenar de persones van participar en la
recuperació de les festes
del Carrer ‘Niño’ d’Oliva en honor
al Niño Jesús de Praga i celebrades
diumenge dia 15 de maig. Els actes
van ser organitzats pels festers de
Sant Francesc 2022 i la Parròquia
de Sant Francesc, i la col·laboració
dels veïns del carrer i el departament
de festes de l’Ajuntament d’Oliva que
dirigeix Yolanda Navarro.
La imatge restaurada del Jesuset de
Praga va ser portada des de la Parròquia de Sant Francesc fins al carrer
en desfilada, amb tabalet i dolçaina.
Posteriorment va tindre lloc l’eucaristia presidida pel capellà rector
Germán Oltra en el mateix carrer. Cal
destacar la decoració del vial amb la
col·laboració especial de Miquel “El
pastís” i la frase central “Com més em
nomeneu, més us afavoriré” sobre el
sòl i una gran catifa central.
Es van repartir estampes de la
imatge del Jesuset de Praga restaurada amb la col·laboració dels veïns
del carrer i del barri. A destacar la
presència de nombrosos joves, entre ells molts xiquets i xiquetes que
celebraran la primera comunió enguany i membres del moviment júnior Terra Jove de la parròquia de
Sant Francesc. Els actes van comptar
a més amb la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil d’Oliva.
La festa tornava al carrer després
de 66 anys d’inactivitat. Durant els actes de celebració la regidor delegada
de festes de l’Ajuntament d’Oliva va
voler realitzar un obsequi a la veïna
del carrer Salvador, que en poc temps
complirà els cent anys d’edat
HISTÒRIA D’UNA FESTA

Les festes del carrer del “Niño”,
l’advocació del qual és del “Niño Je-

Processó del ‘Niño Jesús de Praga’

Foto histórica de les Festes del Carrer Niño als anys 50

sús de Praga” van nàixer en els anys
50 del segle XX d’una xarrada entre
unes veïnes del carrer; la tia Concha
de Collet, la tia Dolores de la Merde-

ra i la tia Vicenta “La rulla”. Després
de proposar la celebració els veïns
del carrer van anar responent majoritàriament en positiu.

Any rere any van variar les activitats que es van organitzar, però algunes d’elles van quedar marcades.
La festa tenia lloc el dia de la Pasqua de Pentecosta. Nou dies abans
tenia lloc l’anunci de la celebració
i el tradicional novenario. Un xiquet
anava tocant la campana a les cantonades del barri anunciant la festa.
A la nit hi hauria revetles, sopars
de veïns i festa i cançons fins a la
matinada. El carrer del “Niño” s’engalanava amb banderes i girnaldas i
es cantaven versos com el més popular “Perquè eres Carrer del Niño,
tots de tu s’han de burlar. Si fores
Carrer del Gran no es burlarien tant”.O la de “Tan xicoteta que sóc i
tinc el cabell rullet, i si em diuen a
qui semble, jo diré que al ninyet (o
al Jesuset)”.

Oliva tindrà un Parc Caní innovador amb circuits Agility
Oliva tindrà un parc caní innovador amb zones d’ombra i circuits Agility per a mascotes. Les Regidories de Parcs i Jardins,
que dirigeix la vicealcaldessa, Ana Morell i la de Benestar Animal, que encapçala Anna Mena han treballat per a signar l’acta
de replanteig. S’inicia d’aquesta manera el procés per a la reforma del solar que albergarà el parc caní situat en l’entrada
nord de la població, zona Rebollet.
Un dels projectes que més il·lusió provoca des de la Regidoria de Parcs i Jardins, que encapçala la vicealcaldessa, Ana
Morell i de l’àrea de Benestar Animal, que dirigeix Anna Mena, comença a veure la llum: el Parc Caní que es va projectar
i proposar fa uns mesos des dels diferents departaments, ja ha iniciat el procés perquè en poques setmanes, mascotes i
propietaris puguen gaudir d’aquesta infraestructura tan necessària i demandada per la població.
Divendres 13 de maig es va realitzar la signatura, protocol·lària, de l’acta de replanteig, en la qual van participar les
responsables polítiques d’aquest nou parc caní, la vicealcaldessa i regidora de l’àrea de Parcs i Jardins, Ana Morell i la
regidora de Benestar Animal, Anna Mena, així com els representants de l’empresa adjudicatària E. Llorca Parra.
Morell va aprofitar l’acte i va manifestar la seua “satisfacció per a poder continuar complint amb la nostra paraula de
crear més espais en tots els barris i zones de la ciutat per a millorar les condicions de vida de les persones i en aquest cas,
també, de les mascotes que ens acompanyen en la nostra vida. Continuem la línia de treball que iniciem des del minut zero
de la legislatura, amb projectes que milloren la vida dels xiquets, de joves, de la gent gran i ara també de les nostres mascotes que formen part de la nostra família”, va explicar la vicealcaldessa d’Oliva.
Per part seua, Mena va posar en valor el projecte, ja que “és un model innovador perquè les mascotes es mantinguen
en forma i crear un espai familiar, on poder gaudir juntes persones i mascotes i redescobrir els racons de la nostra ciutat
que poden donar-nos el moment de tranquil·litat amb els nostres sers estimats”, va concloure l’edil de Benestar Animal.
Amb aquestes signatures, es dona inici a les obres que tenen previst un període d’execució de 6 setmanes i que van començar aquest dimecres 18 de maig. El pressupost és de 37.016,97 euros.

Zona on s’instal·larà el parc caní.

El dia de la vespra hi havia un ball especial amb dolçaina i tabal i es ballava
la tradicional “Dansà d’Oliva”. L’oncle
Mestre solia fer de “cap de danses” i
es feia un concurs de veure quin home portava el mocador més bonic al
capdavant, amb un premi de 10 duros.
En la celebració del “Dia del Niño”
es traslladava la imatge del Niño Jesús de Praga fins a la parròquia de
Santa María amb xiquets/as de comunió i el capellà José Sanchis feia
la missa sense cobrar. Durant els
últims anys de la festa va aconseguir
gran magnitud i es va incorporar
una popular Cavalcada, que travessava tot el carrer amb carrosses, carruatges i joves a cavall. Es posava el
“bescuit” a “ca la grossa” i a “l’hostal” amb aigua per a poder fer-se el
refrigeri.
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ES REPRESENTARÀ ELS PROPERS DIES 1, 2 I 3 DE JUNY AL CENTRE POLIVALENT

L’IES Gabriel Ciscar programa el
musical ‘Brodway Royal Night’
L

’Ajuntament d’Oliva va acollir la presentació del Musical Broadway Royal Night que organitza l’IES Gabriel
Císcar i que es representarà els propers
dies 1, 2 i 3 de juny al Centre Polivalent.
Van participar el coordinador de l’espectacle Voro Olmos, com arreglista i director
musical, Paco Escrivà i com a coordinadores de coreografia, Nuria Aguilar i Julia Barrios. També van estar presents la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Ana Morell i el
regidor de Cultura, Música i Biblioteques,
Julio LLorca.
Els pases de l’obra tindran una sessió doble els dies 1 (primera sessió a les 9:30h.
i segona sessió a les 11:30h.), dijous 2
(primera sessió a les 9:30h. i segona sessió
a les 11:30h.) i divendres 3 de juny (primera sessió a les 11:00h. i segona sessió
a les 20h.) oberta al públic. Aquesta és la
3ª edició d’aquest musical en el que han
participat vora 100 alumnes del centre: 80
alumnes en l’apartat de l’escenografia tant
com a actors i actrius i més de 20 alumnes
com a personals de muntatge, acompanyament i personal de sala. L’alumnat que
s’ha implicat en aquest projecte va des de
1er d’ESO fins a batxillerat i cicle administratiu en el que han treballat l’expressivitat,

les arts escèniques, la llengua anglesa i tal
i com ha comentat la regidora d’Educació,
Ana Morell ”s’ha treballat en equip i amb
molta perseverança, ja que són mesos i
mesos d’assajos, de treball fora de l’horari lectiu i laboral.L’equip docent d’aquest
projecte educatiu ha destacat l’alt nivell
interpretatiu i musical i les ganes amb que
s’ha realitzat des del primer moment fins
als darrers assajos.
I es que aquesta proposta educativa, tal i
com ha explicat Voro Olmos, va començar
en el mes d’agost a plasmar-se en una nova
edició que superara les expectatives de les
edicions anteriors. “No estava previst que es
realitzara ni que s’actuara a Oliva, però vam
parlar amb la regidora d’Educació i el regidor de Cultura i ens van traslladar la seva
predisposició a que l’espectacle educatiu,
que proposem, es quedara a Oliva, ja que
el nostre centre està ací” ha afegit Olmos.
Nuria Aguilar per la seva banda ha manifestat que “un musical d’aquest nivell
de participació porta molta implicació
de l’alumnat i de l’equip docent. Perquè
els assajos es fan fora de l’horari escolar
i el que comporta una convicció ferma i
la implicació d’una comunitat educativa”.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació

Presentació del Musical IES Gabriel Ciscar 2022

ha manifestat que “estem convençuts que
tornarà a brillar aquest musical, perquè
tot allò que naix amb tanta dedicació i il·lusió sempre serà un èxit. Només em queda
agrair i felicitar a tot l’alumnat i a l’equip
docent que els acompanya, i al centre
educatiu, perquè fomentar l’educació, en
totes les seues vessants, és formar i prepa-

rar persones lliures i és construir ciutat i
societat. És una prioritat del nostre ajuntament extraure de l’alumnat el seu màxim
potencial, per això la col·laboració amb els
centres educatius és completa.
Per la seva banda, el regidor de cultura
ha destacat que aquest és “un espectacle
que reuneix molt de talent amb cant, ball,

interpretació i anglès. Un esforç que any
rere any se supera i que ja esperem ansiosos. Un complement motivacional per
als estudiants que fa que s’acosten a les
arts escèniques i la música desenvolupant
noves competències que de segur els fa
créixer a escala personal, cultural i educatiu” ha afegit Julio Llorca
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PER TAL DE COMMEMORAR EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE L’ESCRIPTOR

L’IES Gregori Maians inaugura un
nou espai dedicat a Joan Fuster
E

l Departament de valencià de l’IES Gregori Maians
d’Oliva va inaugurar, el passat 16 de maig, un nou espai d’aprenentatge per tal de commemorar el centenari del naixement de l’escriptor valencià, Joan Fuster. Aquesta
nova zona educativa que el centre educatiu dedica a l’intel·lectual de Sueca, té com a elements centrals una imatge de
l’escriptor i el lema «Nosaltres, en valencià», en al·lusió a la
seua obra més emblemàtica (Nosaltres, els valencians) i per
a la promoció de l’ús del nostre idioma.
A l’acte va assistir la vicealcaldessa i regidora d’Educació
de l’Ajuntament d’Oliva, Ana Morell, i va comptar amb la
participació de l’alumnat de 1r de Batxillerat que van fer
una «enganxada» simbòlica d’alguns aforismes de l’autor
de Sueca seleccionats i manuscrits per ells mateixos en un
tauler anomenat «Fusterianismes».
La inauguració d’aquest espai va estar presentada també
per l’alumne de primer de Batxillerat, Manu Pop qui va estar
acompanyat musicalment pels alumnes de 3r d’ESO Jaume
Martínez, Pau Doménech i Àlex Salabert.
La edil d’Educació va dedicar unes breus paraules a
l’alumnat i a l’equip docent, agraint-los l’esforç que fan i
animant-los a “seguir en eixa línia de treball, de posar en
valor figures rellevants de la societat valenciana, d’homes
i dones valentes, referents intel·lectuals que han marcat
un abans i un després en la nostra societat i que no podem deixar que el temps borre la seva petjada de la nostra
memòria i cultura populars, com és el cas de Joan Fuster”
va remarcar Morell.
Per concloure l’acte es van repartir entre tots els assistents, els punts de llibre, també amb aforismes de Fuster,
que havia preparat l’alumnat de 2n ESO i els pins amb el
logo del centenari manufacturats pel grup de 3r PMAR.

Els professors i la vicealcaldessa a l’Aula Joan Fuster

La ludoteca Olivia
ajuda a més de
100 famílies

El CEIP Santa Anna participa al
Projecte de Normalització Lingüística
El centre participa del projecte
Rapsodes i Fil per segon any consecutiu, una iniciativa de la Conselleria
d’Educació adreçada als centres educatius per promoure de fer un intercanvi d’experiències educatives que
afavorisquen la competència comunicativa i les actituds de respecte cap a
la nostra llengua, el valencià.
Aquests intercanvies han estat possibles gràcies a la col·laboració del
CEIP Joanot Martorell, en concret
dels grups de cinqué i sisé. Per altra

banda, també ha participat el Ceip
Cristobal Colón de Sax amb l’alumnat
de tercer i quart.
Després de l’excel·lent acollida que
va tindre el curs passat on vam rebre
la visita d’El Diluvi i La tia Figa continuem amb la proposta didàctica basada en la poesia oral improvisada,
la cançó tradicional, la glosa, el ‘rap’
i altres músiques urbanes, tant des
del punt de vista lingüístic com artístic. Enguany, una trentena de músics
han impartit tallers en els centres

educatius per a donar a conèixer a
l’alumnat com s’aborden les lletres
de la improvisació en les músiques
urbanes i tradicionals.
Aquesta vegada s’han sumat els músics de ‘rock’ infantil «Ramonets»
que han visitat el centre i ens han
explicat com escriure una cançó de
rock que reflectisca el nostre dia a
dia; aquesta cançó ha estat gravada
i editada. La podeu escoltar al canal
de YOUTUBE del CEIP Santa Anna
d’Oliva.

Durant els festius escolars de Falles i Pasqua, més de 100 famílies han fet
ús de la ludoteca, espai i els tallers d’Olivia.
Olivia naix amb l’objectiu de millorar la conciliació laboral i familiar del
veïnat de la nostra ciutat. Dins del programa «Oliva concilia» trobem els
següents serveis gratuïts per la ciutadania olivera: ludoteca Olivia, l’Espai
Olivia i els tallers a les biblioteques.
La ludoteca Olivia és un servei gratuït per a totes les famílies. Està ubicada en les instal·lacions de la Casa de la Festa, carrer de l’Alcalde Juan Sancho. Aquest espai està obert de 8.00 h a 14.00 h, els festius escolars i els
dissabtes. I vol afavorir la conciliació familiar els dies que els més menuts
no tenen jornada escolar.
L’Espai OLivia és un servei gratuït amb horari de vesprada, de 17.00 h a
20.00 h, a la Casa de la Festa i complementa la Ludoteca Olivia. No caldrà
inscripció prèvia i tindrà horari flexible per a fer-ne és de les instal·lacions
quan les famílies ho necessiten.
Aquest espai es complementa amb els tallers Olivia a les biblioteques
municipals d’Oliva, la de Tamarit i la de l’Envic. Els tallers es realitzen de
vesprada, de 17.30 h a 19.00 h.
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La ‘guerra
de l’aigua’
(19831985)
15 d’agost de 1984. Concentració de 4.000 persones amb tall de N-332.
XAVIER CANYAMÀS

H

ui recordarem uns fets de la història recent de la ciutat ocorreguts entre 1983 i 1985 i que van
desembocar en la denominada «guerra de
l’aigua», un conflicte social que va enfrontar el pobles d’Oliva i Pego contra Dénia i
la totpoderosa Conselleria d’Obres Públiques. Segur que bastants olivers encara
recordaran els fets per haver-los viscut en
primera persona.
Tot començà l’any 1983, quan Dénia
volgué captar aigua del riu Bullent per a
garantir les seues necessitats hídriques,
després d’un període de sequera que va
afectar seriosament els recursos propis
de la capital de la Marina Alta. En aquell
temps, tant els ajuntaments d’Oliva, Pego
i Dénia, així com la Generalitat i el Govern
d’Espanya, estaven sota el control del Partit Socialista, però això no va impedir un
enfrontament directe entre les diferents
administracions. Els ajuntaments de Pego
i Oliva s’oposaren fermament al projecte
de la Conselleria, i com que no va haver
entesa entre uns i altres, l’any 1984 esclatà
la ira de la població. La germanor entre
pegolins i olivers en defensa dels seus
interessos va provocar incidents, revoltes
populars i manifestacions.
L’inici del conflicte cal situar-lo en el Pla
d’Emergència per a la Sequera redactat
per la Conselleria, el qual pretenia aprofitar l’excedent hídric del riu Bullent mitjançant una captació al paratge del Port
de les Aigües. De tots és sabut el pes que
l’agricultura té en les economies de Pego
i Oliva, per això la defensa de l’aigua es va
convertir en l’epicentre del malestar popular. Una aigua que pegolins i olivers sospitaven destinades a nodrir piscines i urbanitzacions més que per a sadollar la set
dels deniers. De seguida, a Pego la gentada
s’organitzà sota la plataforma Defensors
de l’Aigua i, en maig de 1984, es va convocar una protesta veïnal que va reunir tres
mil persones. A Oliva, tot l’equip del govern municipal, amb l’alcalde Felipe Oltra
al capdavant, tancava files en defensa dels
interessos locals. Vicente Morera, llavors
regidor de l’ajuntament, no dubtava en
afirmar que «nosotros estamos dispuestos
para ceder agua para el consumo humano, pero no podemos poner en manos de
Denia nuestra agua y nuestros recursos».
Davant la forta oposició d’Oliva i Pego al
projecte, la Conselleria va optar per noves
captacions als pous de l’IRIDA, situats al
peu de la serra de Mustalla. Açò suposava
extraure aigua directament de l’aqüífer

en lloc d’aprofitar el cabal sobrant del riu
inicialment previst. La resposta no es feu
esperar. L’1 de juliol de 1984 la plataforma va convocar una manifestació que va
reunir set mil persones. Els organitzadors
hi van llegir un manifest en què deixaven
clar la seua postura: «El problema no está
en Pego; la solución tampoco: Denia tiene
recursos propios, si no que demuestre lo
contrario».
UN TITULAR DE PREMSA DE 1984

Malgrat tot, al mes d’agost començaren
les obres de canalització i llavors la tensió social va esclatar. El dia 16 una nova
manifestació de vora cinc mil persones
es va concentrar a la carretera nacional
332. L’endemà es van sabotejar les obres
al Port de les Aigües, i el dia 27 hi hagué
una invasió de pegolins i olivers als pous
de l’IRIDA, amb enfrontaments de manifestants amb la Policia i la Guàrdia Civil.
El resultat fou diverses detencions i alguns
vehicles cremats. La justícia volgué tallar
caps pels incidents i, al remat, set pegolins
i algun regidor d’Oliva van acabar xafant
el jutjat. A Pego, l’assumpte de l’aigua és
paraula major, com bé recordava l’alcalde
Enrique Moll en unes declaracions fetes
en 2018 al diari Las Provincias: «para la
mayoría de los vecinos hay tres coses que
no se les pueden tocar: el Ecce Homo, la
Marjal i el agua».
En 1985 es va crear el Consorci d’Aigües Comarcal, mentrestant els promotors barallaven altres opcions per abastir
d’aigua a Dénia, com ara dur-la des de
l’Orxa o, fins i tot, fer ús del transvasament Xúquer-Vinalopó. Pel setembre hi
hagué una manifestació a Dénia sota el
lema «Exigimos agua potable ya! a su
precio justo» que va reunir entre tretze
i quinze mil persones. Així les coses, en

1987 l’ajuntament denier va assolir el
51% de l’empresa concessionària d’aigua potable, i dos anys després, amb
l’oposició de Pego i Oliva, va sol·licitar a
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
un projecte de planta potabilitzadora per
a extraure del riu Bullent un cabal de
300 l/s. Finalment, la planta es va construir i fou inaugurada en 1991. Amb això,
Dénia feia un pas més per tal d’assegurar
el seu abastiment.
Han passat trenta-nou anys des de l’inici d’un conflicte intercomarcal que, en
bona part, s’hauria pogut evitar si el trellat haguera estat el punt de sortida dels
responsables polítics. Però com bé deia
Salvador Bolufer en un article de 2007:
«Moltes vegades, la falta de sensibilitat dels
mandataris, l’autoritarisme, la mediocritat
i els interessos obscurs que amaguen determinats projectes acaben provocant malestars i enfrontaments entre pobles i entre
gents». Una frase que, malauradament, no
ha perdut vigència.
FONTS:

BLAY, Josep, «Estalla la guerra del
agua», dins Noticias 7, 8 de maig de 1984.
BOLUFER, Salvador, «Les veritats “oficials” i la guerra de l’aigua», dins La Marina Plaza, 23 de novembre de 2017.
CERVERA ARBONA, Ignasi i altres, «La
“Guerra de l’Aigua” entre Dénia i Pego-Oliva», dins Aguaits, núm. 32-33, IECMA, Dénia, 2013.
ORTOLÀ, B.,«Pego estaría dispuesto a
ceder agua “si no es para piscinas”», dins
Las Provincias, edició Marina Alta, 16 de
juny de 2018.
VILLENA, Miguel Ángel, «Vecinos de Oliva i Pego interrumpen las obras del trasvase de agua a Denia», dins El País, edició
Comunitat Valenciana, 18 d’agost de 1984.
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HA QUEDAT A UN PUNT D’ASCENDIR A LA SEGONA DIVISIÓ NACIONAL

Magnífica temporada del Club
Handbol Oliva: quart autonòmic
E

l Club d’Handbol Oliva ha fet una magnífica temporada en la
qual a punt a estat de pujar l’equip sènior a segona divisió
nacional, on ja ha jugat amb anterioritat. Cal destacar que van
ser campions al seu grup de la lliga regular el qual es va donar la
possibilitat de jugar la fase d’ascens a segona divisió nacional.
Per tercera ocasió consecutiva l’equip sènior va tindre la possibilitat de jugar per pujar de categoria, cosa que es va disputar a la
localitat alacantina de Monòver els dies 29, 30 d’abril i 1 de maig.
Els pupils de Manolo Sansaloni van guanyar el partit decisiu al Club
de Balonmano Buñol i van poder jugar aquesta competició.
En aquesta fase el C.H. Oliva es va quedar segon de quatre equips
en perdre el primer partit front als amfitrions el Sta Bàrbara de
Monover per 29 a 23, guanyar al Levante Unión Deportiva Marni
C per 26 a 20 i empatar en el darrer partit front al C.Balonmano
Almassora a 30.
Per això van tindre la possibilitat de jugar un nou partit per dilucidar tercer i quart lloc autonòmic a Loriguilla enfront del Club
Balonmano Lliria on definitivament van perdre per 24 a 34. Un mal
inici de l’equip en defensa els va llastrar tot el partit i no van poder
guanyar a l’equip de Lliria que fou segon en l’altre grup.
Amb tot el Club de Handbol Oliva s’ha quedat finalment quart de la
competició autonòmica, gràcies al treball de tots els jugadors capitanejats per José Vicente López, i segons l’entrenador Manolo Sansaloni, amb un bon grapat de joves jugadors que prompte donaran
molt que parlar al handbol de la nostra ciutat per la seua qualitat.

Formació del Club Handbol Oliva.

Cinc medalles per
al Patinem Oliva

Cinc medalles per al Patinem Oliva

Els tres tiradors olivers guardonats

Tres medalles d’or, plata i bronze
per al Club de Tir Olímpic Oliva
El cap de setmana del 13, 14 i 15
de maig es va celebrar en el Club de
Tir Olímpic El Principat, a Oviedo,
Astúries, l’última fase Copa President
d’Armes Històriques de l’actual temporada els resultats de la qual seran al
costat del campionat d’Espanya els que
serviran per a elaborar la selecció espanyola per a participar en el mundial
de Pforzheim, Alemanya, l’agost vinent.
Dos esportistes valencians del Club
de Tir Olímpic Oliva, van aconseguir
metalls en les modalitats de tir al plat.

Juan Luis Martín va aconseguir l’or
en la modalitat de Lorenzoni Rèplica,
tir al plat amb escopeta de avancarga
d’encesa de percussió , sent Manuel
Martín quart classificat en la mateixa
modalitat.
En Manton Rèplica, tir al plat amb
escopeta de avancarga d’encesa d’espurna, Juan Luis Martín va aconseguir la plata i Manuel Martín el bronze. Amb aquests resultats Juan Luis
Martín es converteix en vencedor
de la Copa President en Lorenzoni

Rèplica i plata en Manton Rèplica.
Es dona la circumstància que juntament amb el castellonenc Francisco
Badenes, actual bicampió europeu
en la categoria d’Armes Històriques
originals, també vencedor en aquesta
fase, formen l’equip valencià de tir
al plat amb armes històriques el Miquelet.
Els esportistes del Club de Tir Olímpic Oliva tindran cita el mes vinent
de juny a Granada per a disputar el
Campionat d’Espanya.

E

l passat dissabte 7 de maig es va disputar el Trofeu
Primavera de Patinatge al Pavelló del Poliesportiu d’Oliva, on
participaren els clubs Rodaments Burjassot, Alas de Sagunto, CPA
Daimus, Edeta Llíria i el Club de Patinatge Patinem Oliva,com a
organitzador de l’event.
Cal destacar els cinc metalls aconsseguits pel Club Patinem Oliva.
En Nivell mini primera Cora Barrientos, segona Laia Torres i tercera
Noa Rubio. A més van participar Joel Benavent, Laia Calabria Emma
Escrivà i Claudia Sendra.
En nivell 1, tercera Mar Llorca. A més participaren Nerea Mengual
,Neus Rubio, Alba Mengual, Clara Mayans, Mara Pretrosanu, Noa
Calatrava, Ainara Gilabert, Alma Chamorro i Ainhoa Benavent.
Pel que fa al nivell 3, tercera Laura Ponzoda. També estigueren
Zaira Escrivà i Isabel Mengual.
En nivell 4 patinaren Yael Diaz i Sara Williamson. Des del Club Patinem Oliva han volgut agrair a la regidoria d’Esports, encapçalada
per Yolanda Navarro, a l’alcaldessa i al tècnic d’esports, Guillermo
Ponzoda per la seua involucració en aquest festival.
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EN DONES LA GUANYADORA VA SER CRISTINA ROSELLÓ PRATS

Igor Franko guanya el triatló d’Oliva
amb una bandera d’Ukraina a les mans
E
l guanyador del 113MD ‘Capità
de la Vanguarda’ Triatló Oliva,
Igor Franko va entrar en meta
enarborant la bandera del seu país
Ukrania, encara que sota el Club Esportiu Triatló Resistentia de València
i amb un temps de 03.29:48. El segon
classificat Fernando Pagán del C.Triatlon Amfibis Almassora de Castelló i el
tercer David Navarro del Redaptat de
València subcampió autonòmic en MD
a Oliva i Campió Autonomico en LD a
Gandia, ambaixador del Triatló d’Oliva.
La competició va ser de 1,9 quilòmetres de natació, 81,3 quilòmetres de
ciclisme i una carrera a peu de 18,3
quilòmetres. De 116 inscrits van finalitzar 88, retirats tres, desqualificats
dotze i no presentats tretze.
En dones la guanyadora va ser
Cristina Roselló Prats del Tri Infinity
de Móstoles amb un temps de quatre
hores, cinc minuts i cinquanta-quatre
segons , seguida per Roser Vidal Baello
del Club Esportiu Biking Túria i tercera Marta García Alfaro del Triculpelat
Alaquas C.T.
Per part seua, el guanyador del
Triatló Olímpic en la seua novena edició va ser Adrián Escrig del C.Triatló
3PW Almassora de Castelló amb un
temps de 01.52:49, i que a penes porta
quatre anys en competició i només havia guanyat el triatló de la seua ciutat,
Almassora. Segon va ser Marc Ortega
del C. Triatló Alberic i tercer Pablo
Sospedra del C.Triatló Castelló.
En dones la guanyadora del Triatló
Olímpic va ser ¨Salut Borràs d’Algemesí enrolada en les files del CEC Antella
amb un temps de 02.11:56, seguida
per Vicen Tormo del CEA Bétero i tercera Sandra Rarmírez del Club Triatló
Castelló.
Els tres primers classificats locals
van ser Jorge Lorente del Club Triatló
el Real de Gandia en novena posició,
Vicent Salelles del C.Triatló Gandia en
el lloc número 17 i Rafa Benimeli, no
federat en el lloc 19.
Per clubs quart va ser el Club Triatló Gandia i cinqué el Club Triatló
Corriol. Va destacar l’entrada en meta per primera vegada de pare i dos
fills, tots ells del Club Triatló Corriol
d’Oliva, Hector Robles Escrivà , que va
entrar en el lloc 27, el seu germà Joel
Robles Escrivà el 53 i el seu pare José
Robles Serrano el 58.
Inscrits va haver-hi 106, van finalitzar la prova 89, un retirat, dos desqualificats i catorze no presentats. El
circuit va ser de 1,5 quilòmetres de
natació, 40 quilòmetres de ciclisme i
una carrera a peu de 8,6 quilòmetres.
Cal destacar la magnífica organització per part del Club Triatló Oliva.
La regidor d’Esports de l’Ajuntament
d’Oliva, Yolanda Navarro, va agrair
públicament l’esforç i treball incansable del Club Triatló Oliva, que amb
la col·laboració del consistori va ser
la que dissenye aquest esdeveniment,
sent tot un referent a la Comunitat Valenciana.

El guanyador de l’MD amb la bandera d’Ukraina

La guanyadora del triatló olímpic

Els Tres primers del MD Capità de la Vanguarda 2022

El guanyador del triatló olímpic

El guanyador MD amb la regidora d’esports i Toni Cots organitzador de la prova
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