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El tresor de Dragut el pirata
desvetlla els secrets d’Oliva

Dos olivers en la final del
trofeu Gregor Maians

Una activitat de ‘geocathcing’ porta els xiquets i xiquetes a descobrir els racons més singulars del Centre Històric de la ciutat.

Brisca i Salelles II van aconseguir la classificació amb les
seues parelles. La cita retrà homenatge a Pepito Malonda.

Benestar atén
a més de 1.200
depenents
actius a Oliva
Pàgina 5

El PLPIF alerta
del risc de patir
un incendi
forestal

Pàgina 7

Un concurs de fotografia
mostra els encants d’Oliva
La convocatòria va reunir més d’un miler d’imatges la platja, la ciutat, la gastronomia, la natura o les
dedicades a Oliva i els seus atractius turístics. principals festivitats. Vicente Mañó i Sergio González
Les instantànies ofereixen imatges particulars de van ser els principals vencedors del concurs. Pàgina 10

50.000 euros
per a eliminar
barreres
arquitectòniques
Pàgina 11

L’última casa
de l’Enginy ja
és de propietat
municipal

Pàgina 15

AGENDA

OLIVA, agost 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 : 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

La vacuna contra
la Covid arriba a
tots els majors de
12 anys
El ritme de vacunació a la Comunitat Valenciana ha fet possible
que tots els majors de 12 anys d’Oliva, hagen rebut ja la
primera dosi de la vacuna o tinguen almenys data per a fer-ho.
Així ho expliquen des del centre de salut, que expliquen que els
membres d’aquest grup d’edat hauria d’haver rebut un mínim
de dos telefonades.
Des del centre han demanat que, en cas de no ser així, aquelles
persones majors de 12 anys assignats al centre de salut d’Oliva
passen per la carpa instal·lada per a rebre la dosi. Aquesta
proposta de vacunació només inclou els residents habituals i
no afecta les persones que estan fent turisme a la localitat, que
hauran d’adreçar-se als seus centres de salut.
Les dades de contagis a la ciutat han disminuït fins als 53
casos tot i que les autoritats continuen demanant prudència a
la ciutadania, després que el toc de queda haja deixat d’estar
vigent.

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 Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 27

- Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 28

- Farmacia Juan Aparisi

96 285 18 36

C/ De Dénia, 9

oberta dia 29

- Farmacia Galiano

962 85 15 21

Plaça Casa Alonso

oberta dia 30

- Farmacia Peiró Sendra

96 285 23 46

C/Roger de Llúria, 16

oberta dia 31

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..................................96 296 36 29
Registre Civil................................96 285 87 98
Llar de Pensionistes.....................96 283 92 99
Registre de la Propiedad..............96 283 82 04
Taxis (parada Oliva)......................96 285 14 06
Taxis (parada Gandia)..................96 287 21 20
Escuela de Música Sta Cecilia.....96 285 39 25
Asociación Artístico-Musical........96 285 61 19

PER A REMETRE INFORMACIÓ

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien
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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.

COMERÇ
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FORMACIÓ GRATUÏTA PER ALS ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT

El comerç local busca
el seu lloc a la xarxa
L

’ús de les noves tecnologies s’ha
convertit en els últims temps en
una necessitat bàsica per als comerços de proximitat, que han de sumar,
al tracte personal amb els seus clients,
una presència mínima a la xarxa per tal
de poder competir en un món cada vegada més globalitzat. El repte no es senzill i
tota ajuda és poca per tal que el comerciants puguen fer fer el salt a les noves
tecnologies amb garanties.

A Oliva hi ha actualment al voltant de
380 xicotets comerços que afronten
el procés de digitalització en diferent
grau: des dels que tenen solament un
perfil de facebook del negoci, fins als
que han implementat una pàgina web
i ofereixen els seus productes en una
botiga en línia.
Precisament, per tal d’acompanyar els
comerciants en aquest procés, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya
‘Jo Compre a Oliva en línia’, una iniciativa que busca donar eines als comerços per tal de mostrar-se a les xarxes amb garanties. La campanya consta
de quatre fases, formació, digitalització, botiga en línia i promoció i venda,
al llarg de les quals els interessats podran conèixer de primera mà quines

Una campanya
de quatre fases
busca fomentar
la presència dels
comerços en les
noves plataformes
ferramentes tenen al seu abast per tal
de millorar els seus negocis.
La primera fase, la de formació, ja
s’ha dut a terme a partir d’una sèrie de
tallers ajustats a al nivell de digitalització dels comerços. En la segona fase, la
de digitalització, els participants comptaran amb l’ajuda d’un col·laborador
per tal d’actualitzar les xarxes socials,
la fitxa de Google, i altres eines digitals.
En finalitzar el mes de setembre, es
realitzarà una anàlisi dels resultats
abans de passar a la fase de ‘botiga en
línia’, per a la qual s’utilitzarà una plataforma digital de fàcil funcionament.
L’última fase, la de promoció digital,
tindrà com a objectiu, augmentar la
presència i la venda en línia dels es-

tabliments sense deixar de costat la
proximitat als clients que caracteritza
els comerços locals.
El projecte és totalment gratuït per als
establiments de la ciutat, que han patit
en primera persona els efectes causats
per la pandèmia. La regidora de Comerç, Yolanda Balaguer, ha explicat
que la iniciativa busca contribuir a la
transformació digital del comerç local
“per tal de fer-lo arribar a la majoria
de gent possible, donar suport als comerciants i ajudar-los en aquest avanç
tecnològic”.
Precisament, la campanya pretén
“destacar la qualitat i la proximitat
del nostre comerç local amb l’ajuda
de les noves tecnologies, apostant per
una plataforma web, la presència en les
xarxes socials, la visibilitat en Google
My Business i la utilització de Whatsapp
Business” ha afegit Balaguer.
SENSE FIRA DE COMERÇ D’ESTIU

Una imatge promocional de la campannya dirigida al comerç local.

La situació de la pandèmia i l’elevat
nombre de contagis registrats a la ciutat
va obligar a l’Associació de Comerciants
d’Oliva a suspendre la seua tradicional
fira de comerç d’estiu, ACCO-Voramar,
que estava previst celebrar el passat 7

d’agost i que ja s’havia convertit en tot
un clàssic. No obstant això, des de l’Associació de Comerciants van recordar
que les rebaixes anunciades i els sortejos previstos seguiran fins a final del

mes amb l’objectiu d’afavorir les compres, també durant la temporada de
vacances. A més, el dia 31 es sortejaran
10 premis de 100 euros entre tots els
clients dels establiments associats.

els teus pintxos són els millors???
anunciant-los ací, tothom ho sabria...
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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LA DIPUTACIÓ JA HA ADJUDICAT ELS TREBALLS I ESTÀ ULTIMANT EL TRÀMIT DE LES EXPROPIACIONS

Les obres en la carretera a
Piles començaran aquest any
reprendre una iniciativa que requeria
adaptar-se a les noves normatives en
matèria d’inundacions.
La necessitat d’incloure modificacions en el projecte inicial va fer possible la incorporació d’un carril bici
a les obres de millora, una proposta
que va fer l’Ajuntament d’Oliva i que la
Diputació va acceptar en el marc d’un
pla per fer carrils bici en les carreteres de la seua competència.
L’alcalde, David González, en nom
del govern municipal, ha mostrat la
seua satisfacció i agraïment a la Diputació de València, donat que es tracta
d’un projecte molt necessari destinat
a millorar la mobilitat i la seguretat
en un dels accessos més transitat de
la ciutat.

Les obres tindran
una duració de 7
mesos i està previst
que comencen
al llarg de l’últim
trimestre de 2021

E

l tram de carretera que uneix les
poblacions d’Oliva i Piles, considerat com un dels punts més perillosos de les vies que transcorren pel
terme municipal, està més a prop de
desaparèixer tal i com el coneixem hui.
La Diputació de València ha adjudicat ja
les obres de millora previstes en aquest
espai, que havien sigut una reivindicació
històrica dels seus usuaris durant anys.
Finalment, les obres les durà a terme la
UTE ‘Guerola Áridos y Hormigones S.L.U.
- Asfaltecno Obras y Servicios, S.A.’, i tenen un valor d’1.717.497,62 euros.

L’actuació prevista augmentarà
l’amplada de la carretera fins als 15
metres amb la introducció de vorals
laterals en els dos sentits de circulació
i millorarà també el drenatge en cas
d’inundacions. A més es modificaran
les corbes del traçat per tal que siguen
menys tancades i es millorarà la connexió amb la rodona d’entrada a Oliva.
Els treba l ls inclouen també la
construcció d’un vial de servei que
transcorrerà de forma paral·lela a la
carretera per tal d’evitar els accessos

CONNEXIÓ ENTRE LES PLATGES

La CV 670 suporta un intens tràfic al llarg de tot l’any i especialment en els mesos d’estiu.

directes que fan servir els propietaris dels camps adjacents; i el d’un nou
carril bici que permetrà unir les dues
localitats.
SET MESOS D’OBRES

En aquest moment la Diputació està acabant de tramitar les expropiacions dels terrenys afectats per l’obra,
de manera que la previsió és que les
obres puguen iniciar-se al llarg de

La construcció
d’un vial de servei
a un lateral; i d’un
carril bici a l’altre,
completen les
actuacions previstes

l’últim trimestre de 2021. El període
d’execució dels treballs és de 7 mesos,
motiu pel qual les obres de millora
estarien acabades abans de l’estiu de
2022.
Les gestions perquè aquesta obra
siga una realitat es remunten a 2009,
quan es va aprovar l’ampliació de la
plataforma de la carretera entre Piles i Oliva. El projecte, però, no es va
licitar i en 2015 la Diputació va voler

Aquestes obres en la carretera Natzaret Oliva no és l’únic projecte en què
està immersa la Diputació i que afecta
als dos municipis. L’ens provincial està
treballant en el projecte que permetrà
unir definitivament les platges de les
dos localitats amb un pont sobre el
barranc de Palmera, una construcció
que ha estat considerada com a prioritària i que beneficiarà a totes les parts.
De fet, les reunions entre els representants de les diferents administracions
implicades han sigut una constant
abans de trobar la solució idònia que
permetrà resoldre els problemes de
comunicació existents entre dos nuclis urbans que estan separats per uns
centenars de metres de distància.

Els aparcaments per a les
farmàcies ja són una realitat
Les farmàcies d’Oliva ja compten
amb un espai reservat per tal que els
clients puguen estacionar el seu vehicle de forma gratuita mentre adquireixen els medicaments que els calen.
L’Ajuntament va procedir fa uns dies
a pintar i senyalitzar aquells espais
de la via pública que ara estaran reservats en què els usuaris de les farmàcies podran estacionar durant un
màxim de 15 minuts. Aquestes places
d’estcionament reservades s’han situat
el més a prop possible de les farmàcies que hi ha a la ciutat.
La iniciativa respon a un acord del
Ple de L’Ajuntament d’Oliva, aprovat
per unanimitat a proposta del grup
municipal de Projecte Oliva, que pretén millorar el servei farmacèutic i
evitar l’estacionament de vehicles en
doble fila a les portes dels establiments i les molèsties que ocasionen
els usuaris que incorrectament estacionen sobre els passos de vianants o
les voreres.
A més de la senyalització amb la

Més ajudes per a implantar
aparcaments inteligents

pintura de color blanc, amb el símbol
farmacèutic de la creu en el centre de
la plaça en color verd, l’espai s’indicarà també amb un senyal vertical que
informa de la prohibició d’aparcar excepte si és per a entrar en la farmàcia

per un temps màxim de 15 minuts. La
iniciativa busca evitar l’estacionament
incorrecte i facilitar l’atenció farmacèutica en horari d’atenció habitual o
de guàrdia, ja que fora d’aquest horari
les places seran d’ús lliure.

La instal·lació de sensors per a
identificar els llocs d’aparcament
disponibles en el centre històric
d’Oliva comptarà amb un nou impuls
de 20.000 euros provinents de la Diputació de València en el marc de la
seua aposta per fomentar les ‘smart
city’. El projecte es va posar en marxa
a Oliva fa uns mesos amb la intenció
d’oferir una nova eina als conductors, que podran consultar els llocs

d’aparcament diposnibles a través del
mòbil.
Aquesta aportació econòmica permetrà completar la instal·lació de dispositius en els llocs d’aparcaments
fixos de la zona de la Vila, i també es
desenvolupar l’aplicació informàtica
necessària perquè els usuaris puguen
consultar en temps real i de forma
senzilla, on hi ha places d’aparcament lliures.

MUNICIPAL
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LES AJUDES PERMITEIXEN COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LES FAMÍLIES DE LA CIUTAT

Més de 200.000 euros per a
les persones més vulnerables
L

360 beneficiaris, a més d’altres associacions assistencials.
La regidora de Benestar Social, Yolanda Balaguer, ha assegurat que la
situació social a la ciutat continua sent
“extrema” i ha explicat que aquestes
ajudes serveixen per a “pal·liar la situació d’aquelles persones més necessitades”. Balaguer ha destacat també el
treball d’organitzacions com Cáritas i
Creu Roja, que treballen per a millorar
la qualitat de vida de totes les persones.

’atenció a les persones necessitades i en situació de vulnerabilitat
és, sense cap dubte, una de les
principals responsabilitats de les administracions locals que, com a entitats
que estan a prop dels ciutadans, han de
preocupar-se per garantir una mínima
qualitat de vida als seus veïns. El repte,
que involucra a diferents administracions
i organitzacions socials, no sempre és
senzill i tots els esforços són pocs quan
es tracta de treballar en favor dels més
necessitats.

A Oliva, l’aposta per posar en marxa
polítiques d’ajuda als col·lectius més
vulnerables ha sigut una constant en
els útlims anys i l’Ajuntament destina
més de 200.000 euros cada exercici
per a suplir les necessitats bàsiques de
tots els ciutadans.
Aquestes ajudes s’emmarquen dins
de les polítiques de Benestar Social,
que dirigeix la regidora Yolanda Balaguer i que van dirigides a diferents
sectors de la població. Així, entre les
diferents accions que es duen a terme
la major part estan relacionades amb
les anomenades ‘primeres demandes
socials’, que permeten atendre fins a
una mitjana de 500 persones al mes.
L’atenció a persones majors, dependència, família i menors, igualtat i violència de gènere i masclista, persones
sense llar, prestacions econòmiques
i tramitació de la Renda Valenciana
d’Inclusió, són altres de les accions habituals que busquen ajudar a aquells
que més ho necessiten.
El principal mecanisme de suport a
les persones en situacions d’emergència és la Prestació Econòmica Individual. Així, des que va començar l’any,
un total de 322 famílies han rebut

ACORD AMB LA GENERALITAT

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

aquestes ajudes per un valor total de
152.542,5 euros.
A aquesta xifra cal sumar les ajudes
contra d’empobriment energètic que
han rebut 18 famílies de la ciutat amb
un valor de 3.555,27 euros; o les ajudes
de la renda valenciana d’inclusió que
arriben a prop de 300 usuaris, dels
quals n’hi ha hagut més de 100 noves
tramitacions.
Aquestes dades es recullen en l’última memòria feta pública pel deparament de Benestar Social, que ha volgut
fer balanç de les diferents prestacions

econòmiques i atencions que s’han dut
a terme des de principi d’any.

El servei de
Benestar Social
atén a més de
3.000 usuaris amb
1.250 casos de
dependència actius

Les dades recullen un total de 3.000
usuaris d’aquestos serveis, entre els
quals hi ha fins a 1.250 casos de dependència actius. Així, des de principi d’any, més de 1.000 famílies s’han
beneficiat dels recursos econòmics de
l’Ajuntament, amb una inversió de quasi 160.000 euros en data de juliol.
A aquestes ajudes, també es suma el
conveni del banc d’aliments de Creu
Roja Oliva que suma 165 famílies amb
aproximadament 529 beneficiaris, i
l’economat de Càritas d’Oliva que suma 120 famílies amb aproximadament

Més enllà d’aquestes ajudes, l’Ajuntament d’Oliva i la Generalitat Valenciana han subscrit l’anomenat ‘Contracte
Programa’, una inicaitiva que permetrà intensificar, reforçar i millorar diversos serveis de caràcter social a la
ciutat. L’acord contempla un increment
de professionals de serveis socials a la
ciutat així com la millora dels serveis,
programes i prestacions.
El conveni té una duració de quatre
anys i estableix un marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre
la Generalitat i les entitats locals en
matèria de serveis socials. La mesura permetra consolidar el personal
de l’atenció primària dels serveis
socials d’Oliva, amb la incorporació
en plantilla de professionals que formen l’equip d’atenció bàsica i la unitat
d’igualtat.
Balaguer ha explicat que “les necessitats dels nostres veïns i veïnes són la
nostra prioritat” i va voler fer una menció especial als col·lectius i persones
que més pateixen i que a partir d’ara,
podran beneficiar-se de l’acord signat
amb la Generalitat.

Oliva tindrà prioritat per a
adquirir habitatges d’ús social
L’Ajuntament d’Oliva podrà exercir
el dret al tanteig sobre un habitatge a
l’hora d’adquirir-lo sempre que el dedique a un ús social. Així ho contempla
l’acrod signat per l’alcalde de la ciutat,
David González, i el conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, i que
cedeix a l’adminstració local aquest
privilegi que fins ara tenia la conselleria i del qual podrà fer ús l’adminsitració local.
Oliva se suma així a la resta d’Ajuntmaents que han subscrit aquest acord
amb la conselleria, en una inicaitiva
que té com a objectiu principal que
oferir una llar a persones vulnerables,
però que al mateix temps contribueix
també a “optimitzar els recursos ja
disponibles, evitar l’abandonament
d’immobles i posar fre a l’especulació”,
segons va expli ar Dalmau.

La mesura permetrà que siga l’administració local la qui prenga la decisió
d’adquirir o no una vivenda per a ús
social en funció de les necessitts reals
i de la sitació de cada munucipi. En
aquest sentit, l’aclade d’Oliva, David
González, va recordar que “els ajuntaments som les administracions més
pròximes a les persones, i les que mi-

El Conveni de
Tanteig i Retracte
permetrà ampliar les
vivendes destinades
a les famílies
necessitades

llor coneixem les necessitats de la nostra població, per això des del govern
municipal celebrem la cessió del dret
de tanteig i retracte”.González va explicar que aquest conveni suposa una
eina molt eficaç per a crear i ampliar
el parc públic d’habitatge, a l’hora que
facilitarà també l’accés de l’Ajuntmaent
a subvencions de la conselleria en
aquesta matèria.
Els immobles que s’adquirisquen es
posaran a disposició de les famílies
del municipi que més ho necessiten
sense necessitat de recórrer a d’altres administracions. Així, els serveis
socials municipals seran els encarregats d’el·laborar els informes de les
famílies que necessiten un habitatge
de manera urgent, un document que
permetrà a l’Ajuntament actuar de
manera directa i oferir una alternativa

L’acord signat entre la Conselleria d’Habitatge i l’Ajuntament.

immediata.
La regidora de Benestar Social, Yolanda Balaguer es va mostrar convençuda que el conveni permetrà donar solució a la mancança de vivendes
socials a Oliva, així com posar a la
ciutat en la posició correcta de cara

a afrontar la problemàtica dels lloguers”.
En aquest sentit, l’Ajuntament va explicar al conseller que està ultimant la
contractació d’un Pla Estratègic d’Habitatge que marcarà les línies a seguir
en aquesta matèria.
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ELS CANVIS HAN SIGUT ACORDATS PER L’EXECUTIU LOCAL I NO ES DESCARTEN NOVES MODIFICACIONS

El Govern es reorganitza per a
la segona part de la legislatura
E

l Govern municipal d’Oliva busca afrontar la segona part del seu
mandat amb energies renovades i
amb la seguretat de d’arribar unit fins a les
properes eleccions. Així, després de més
de dos anys de mandat corporatiu i superada la meitat de la legislatura, l’alcalde,
David Gonzélz, ha signat un nou decret de
delegació de competències que introdueix
canvis significatius en el Govern. Les modificacions han estat acordades per l’executiu i tenen l’objectiu de millorar el seu
funcionament.

Uns dels canvis més importants afecten
precisament les responsabilitats de la vicealcaldessa, que deixarà d’ostentar la
delegació d’Hisenda, que passa a mans
del seu company de Grup Municipal, Miguel Monzonís, tercer tinent d’alcalde.
Morell manté la delegació de Gent
Gran, i les de Patrimoni i Contractació
de les quals fins ara s’havia fet càrrec,
una feina a la qual la qual ara se li afegeixen Educació i Parcs i Jardins, que
fins ara estaven en mans de Maria Josep
Llorens i Miguel Monzonís respectivament.

Ana Morell deixa
Hisenda en mans
de Miguel Monzonís
i assumeix
les regidories
d’Educació i Jardins

L’alcalde cedeix
Recursos Humans i
Maria Josep Llorens
se centrarà en Medi
Ambient i Cicle
Integral de l’Aigua

posaran una continuació de la feina feta
i donaran un nou impuls a la seua gestió. Aqueses decisions, segons afirmen,
demostren la capacitat de l’executiu
d’adaptar-se als nous reptes, i no descarten afrontar nous canvis en el futur,
en cas d’estimar-ho necessari.
Aquestes modificacions, el que sí que
ja han aconseguit és descarregar de feina a alguns membres de l’equip de go-

vern, amb l’objectiu que puguen atendre
millor les responsabilitats amb les quals
continuen.
Així, per exemple, Maria Josep Llorens, deixarà la delegació d’Educació
i podrà centrar-se en la delegació de
Medi ambient i Cicle Integral de l’Aigua, que haurà de fer front a projectes
com el de la nova depuradora o el Pla
Director de Sanejament que son de vital
importància per a la ciutat.
L’alcalde, David González, és un altre
que podrà dedicar els seus esforços a
assumptes relacionats amb Activitats,
Seguretat Ciutadana o Urbanisme, delegacions que encara manté, i tindrà més
temps per a la gestió dels assumptes municipals i a la coordinació d’un Govern
municipal que té el repte d’arribar unit
al final de la legislatura.
En el cas d’Ana Morell, el canvi de
regidories li permetrà gestionar els treballs previstos en els centres educatius
financiats amb el pla Edificant, i tindre
un major contacte amb col·lectius i associaons de tot tipus.

com es pot fer habitualment degut a les
restriccions d’accès de públic a la sala.
La seua demanda no va ser atesa per
l’alcalde, que va entendre que la denúncia de Salazar no era una ‘qüestió d’ordre’ i el va emplaçar a formular la seua
queixa al final de la sessió, en el torn de
‘precs i preguntes’. Finalment, Salazar
i la resta de regidors de l’oposició van

decidir abandonar el ple com a mesura
de protesta, ja que la decisió de l’alcalde, segons expliquen, mai abans s’havia
produït a l’Ajuntament. Des de l’oposició insisteixen en què els problemes
amb les retransmissions coincideixen
amb els plens importants i han criticat
l’actitud de González, que consideren
“poc democràtica”.

Ana Morell i Miguel Monzonís han intercanviat les regidories d’Hisenda i Jardins.

Un altre canvi important correspondrà
al segon tinent d’alcalde, Josep Escrivà,
qui a partir d’ara es farà càrrec també
de la delegació de Recursos Humans,
fins ara gestionada directament per l’alcaldia, tot mantenint les que ja té delegades, com Memòria Històrica i Modernització de l’Administració Local.
Finalment, el decret signat per l’alcalde deixe el Cementeri Municipal sense

categoria pròpia de delegació, de manera que les seues competències queden integrades en la delegació de Salut
Pública, actualment a càrrec de Miguel
Monzonís.
Des del Govern municipal asseguren
que les modificacions aprovades no suposaran un canvi en els plantejaments
fets fins ara en els departaments afectats
pel decret, sinó que en tots els casos su-

L’aprovació dels pressupostos
enfronta Govern i oposició
Una de les últimes decisions importants d’Ana Morell com a regidora d’Hisenda, la de l’aprovació dels pressupostos de 2021, ha provocat les crítiques de
l’oposició per uns comptes municipals
que son els primers en entrar en vigor
des de 2019. El ple extraordinari per a
l’aprovació dels pressupostos va tindre
lloc el passat 28 de juliol i va servir per
a posar de manifest les diferències entre
els grups de l’oposició i els que formen
el govern de coalició. Finalment, els vots
a favor de Compromís i PSPV-PSOE van
ser suficients per a donar llum verd a
uns comptes que guiaran l’acció del Govern almenys fins a finals d’any.
Un dels punts aprovats va ser el de
les subvencions nominatives destinades
a les associacions locals que rebran
un total de 280.000 euros per a dur a
terme les seues activitats. La quantitat
suposa un augment de 60.000 euros
respecte a l’exercici anterior que permetran reforçara les accions de cohesió

Els regidors van
abandonar el ple de
juliol com a mostra
de protesta per
no atendre’s una
‘qüestió d’ordre’
i de caràcter social, ja que, en canvi, la
quantitat destinada a les associacions de
caràcter festiu, en canvi, ha disminuït en
comparació a exercicis passats.
Des de l’oposició van denunciar que
aquesta partida, la de les subvencions
nominatives, no forma part del pressupost de 2021, sinó que es finançarà
en base als romanents de tresoreria de
l’Ajuntament. La mesura no va convèncer als regidors que no formen part del
govern, en entendre que és una despesa

que es repeteix tots els anys i que cal finançar amb els ingressos del consistori.
Per la seua part, la regidora d’Hisenda,
Ana Morell, va defensar que aquesta decisió permetrà que les subvencions es
facen efectives en un temps menor, sense haver d’esperar al final de l’exercici.
MESURA DE PROTESTA

Les crítiques de l’oposició al Govern
municipal no solament van ser en matèria econòmica sinó també van denunciar la falta de diàleg de l’executiu. La
tensió va arribar al seu punt màxim en
el ple ordinari de juliol, celebrat un dia
després i que va acabar amb l’abandó de la sessió per part dels grups de
l’oposició. Abans de començar l’ordre del dia, el regidor Pepe Salazar
va demanar la paraula per a exposar
una ‘qüestió d’ordre’. El regidor volia
denunciar que el ple extraordinari en
què s’havien aprovat els pressupostos
no s’havia pogut seguir per Internet, tal
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UN 25 PER CENT DEL TERME MUNICIPAL D’OLIVA ÉS SUPERFÍCIE FORESTAL

Un Pla Local busca previndre
el risc d’incendis forestals
O

liva compta ja amb un Pla Local
de Prevenció d’Incendis Forestals,
una eina requerida per la Generalitat i que permetrà identificar els riscos que
pateix la ciutat en relació al foc i que proposa solucions per tal de reduir aquest perill
que pot estar més a prop del que sembla.

El ple municipal va aprovar en el mes
de juliol un document que la ciutat està
obligada a tindre per Llei, donades les
seues característiques, i que demostra
que el risc de patir un incendi amenaça
no solament a algunes de les urbanitzacions del terme municipal, sinó també al
propi nucli urbà.
La redacció del Pla inclou una descripció exacta del terme municipal i de les
seues zones forestals, que calcula en un
total de 1.521 hectàrees, una xifra que
suposa el 25 per cent del total del terme
municipal. El Tossal Gros, Covatelles, el
Puig dels Frares, la serra Negra o la de
Mustalla, són algunes de les zones forestals que estan exposades a risc d’incendi
i que comuniquen amb les d’altres localitats properes, com la La Font d’en Carròs, Villalonga, Adsubia o Pego.
Aquest Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals contempla un total de
cinc zones a la ciutat que poden veure’s
afectades per un incendi forestal: les
urbanitzacions de Sant Pere, el Xiricull,
Tossal Gros i Bellaviesta, Panorama II i el
mateix nucli urbà d’Oliva. D’aquestes, totes estan considerades amb un risc “molt
alt” a excepció de la zona de Sant Pere,
amb un risc “alt”. El document, a més,
atorga una prioritat de protecció “alta”
a les quatre urbanitzacions, mentre que
considera en tots els casos que la necessitat de protecció és “molt alta”.
En aquest anàlisi s’hi tenen en compte
aspectes com per exemple les característiques dels nuclis urbans estudiats,
l’existència de zones agrícoles, el tipus
de treballs que s’hi duen a terme, les
vies de comunicació existents, les línies
elèctriques o les festivitats que s’hi celebren i que poden tindre algun impacte
en l’entorn.
Aquest estudi per a avaluar el risc d’incendi forestal també para atenció als mitjans d’extinció disponibles. Així, el treball
destaca que, si bé la ciutat con compta
amb cap eina pròpia per a respondre
en cas d’incendi, la dotació de bombers
d’Oliva, pot actuar en cas de necessitat.
El temps estimat de resposta vara dels 6
als 10 minuts en funció de la zona i la
llunyania.
Com a conseqüència d’aquest estudi,
el document aprovat proposa diferents
línies d’actuació per tal d’evitar incendis forestals. Entre d’altres, el Pla proposa a l’Ajuntament la posada en marxa
d’una ordenança municipal de prevenció
d’incendis, o la revisió del Pla Local de
Cremes Agrícoles per tal d’adaptar-lo a la
normativa vigent.
Precisament, una altra de les propostes
va dirigida als agricultors, als qui demana la construcció cremadors adaptats la

Algunes zones del nucli urbà tenen un alt risc d’incendi forestal.

El manteniment dels
camins o l’adaptació
dels cremadors
agrícoles, entre les
propostes d’actuació
normativa vigent, que inclou una xarxa
metàl·lica per a evitar que les espurnes
descontrolades puguen provocar focs no
desitjats.
Les actuacions de manteniment en els
camins i pistes forestal per a evitar la
presència de massa vegetal i per a po-

der accedir al lloc de l’incendi, així com
la construcció tallafocs, son altres de les
propostes d’actuació que recull el Pla, que
també proposa la creacioó de faixes sense
vegetació per a protegir els habitatges.
Precisament, les construccions aïllades
poden suposar elevat un risc d’incendi
degut a les xemeneies i paellers, en els
quals es demana també la instal·lació de
xarxes per a evitar les espurnes.
L’alcalde, David González, ha afirmat
que aquest Pla és “una ferramenta fonamental i imprescindible per a combatre els efectes que el risc d’incendi pot
tindre sobre el territori i el patrimoni
natural” i ha afegit que la planificació
en matèria de prevenció “no només

La zona del parc de Santa Anna afectat per un incendi en 2020.

és una obligació legal, sinó també una
necessitat”. Els treballs de redacció del
Plan han suposat una inversió de 6.500
euros, dels quals la Generalitat n’ha

subvencionat 5.200. Han estat supervisats pel tècnic Vicent Llopis, qui disposa
del Màster en tècniques contra incendis
forestals.

Onada de calor sense incendis
però amb vents huracanats
L’onada de calor africà anunciada
durant el passat mes d’agost va portar a la Generalitat a prendre mesures extraordinàries per a evitar el
risc d’incendis. Aquestes mesures,
incloïen no només la prohibició de
fer focs en qualsevol espai a l’aire
lliure, sinó també el tancament de
paratges naturals com el de la marjal per tal de reduir les possibilitats
que aquestes zones foren afectades
per les flames.

Finalment, el foc no va fer aparició, però el fort vent de ponent va
acabar per crear greus problemes.
A Oliva, les ràfegues van tombar arbres, van afectar el mobiliari urbà
de la platja i fins i tot algunes embarcacions del Club Nàutic s’hi van
vore afectades.
Més enllà dels danys materials,
una persona va haver de ser atesa
pell SAMU i els socorristes van haver de rescatar alguns banyistes.
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Dos nous tallers
d’ocupació donaran
feina a trenta
persones durant un
any a Oliva

Una de les imatges promocionals de la companyia.

ES TRACTA DEL PRIMER PRODUCTE AMB AQUESTES CARACTERÍSTIQUES

Les primeres begudes
gelades per a menjar
es produexien a Oliva
O

ferir al consumidor nous productes i formats adaptats als nous
temps és una de les claus per a
créixer i fer-se un lloc destacat en el mercat. Això és precisament el que ha fet una
empresa d’Oliva, que ha llançat al mercat
la primera beguda espirituosa que es pot
consumir, no en un got, sinó com un ‘polo’ de gel del tipus ‘calipo’ o ‘flash’.

La idea sembla senzilla si no es tenen
en compte els processos industrials
per a produir-la. Només cal congelar
algunes de les begudes que produeix la
companyia i comercialitzar-les en un
format diferent a l’habitual, que el faça
més atractiu per als consumidors i que
permeta disfrutar d’ell en un context
diferent. La proposta suposa tota una
innovació en el sector, ja que fins ara
cap empresa havia posat en marxa una
iniciativa semblant. El resultat, després
del primer estiu a les botigues, sembla
que ha sigut un èxit no només entre els
joves, sinó que aquesta idea de mercat
ha despertat l’interés de mitjans de comunicació de tot l’Estat, que es van fixar
en una proposta que no ha deixat ningú
indiferent.
L’empresa KR Drinks, establida al
polígon El Brosquil, es va constituir en
2014 com una marca dedicada a l’el·laboració i embotellat de begudes alcohòliques. El seu primer producte va ser
una licor de regalíssia i a poc a poc va
anar llençant al mercat nous productes
que inclouen, per exemple un preparat
de ‘carajillos’ o una marca pròpia de

L’empresa KR
Drinks transforma
els seus productes
més característics
en ‘polos’ amb un 5
per cent d’alcohol
cassalla.
Precisament, aquests nous ‘ice
drinks’, com s’anomenen aquests gelats tan particulars, són el resultat de la
fusió de dos dels negocis de la companyia: d’una banda, la producció de golosies en la planta d’Oliva; i d’altra, la de
la producció de begudes alcohòliques,
dos mons aparentment diferenciats que
ara tenen un punt de trobada.
SABORS SORPRENENTS

El resultat és una gama de productes
amb sabors que recorden algunes de les
begudes més populars de la companyia:
ginebra de menta i de maduixa, canella
o fins i tot l’anís de la cassalla, han sigut traslladats a dos formats diferents,
el tipus ‘flash’, en la tradicional bossa
de plàstic; o un recipient que recorda
els habituals ‘calipos’ i que conserva el
producte en el seu interior. En els dos
casos, la beguda té un 5 per cent d’alcohol, una quantitat que fa que només
siga apta per als majors d’edat. Aquests

Un ‘ice drink’ en sabor a cassalla.

productes ja estan disponibles en grans
superfícies i també en botigues especialitzades, que habitualment els ofereixen
en l’apartat de les begudes alcohòliques.
La comercialització d’aquest nou producte compta amb tots els permisos i
garanties de seguretat i des de l’empresa afirmen que l’el·laboració del producte compta amb altes condicions higièniques i protocols d’esterilització per
tal de complir amb totes les regulacions
de seguretat alimentària.
Aquesta nova proposta està pensada
especialment per als mesos de l’estiu i
permet consumir alguns dels productes
més representatius de la marca d’una
forma diferent. La idea, després del seu
primer estiu a les botigues, sembla que
pot convertir-se en un habitual de xiringuitos i festivals on la gent jove busca
noves experiències.

Un dels punts de recollida de residus a la ciutat.

Fins a 30 persones desocupades
d’Oliva podran treballar durant un
any a la ciutat gràcies a dos tallers
d’ocupació que es posaran en marxa durant 2022. L’ Ajuntament d’Oliva, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, ha començat ja el
procés de selecció de personal que
participarà en estes iniciatives que
es podran dur a terme gràcies dues
subvencions aprovades pel Servei
Valencià d’Ocupació i Formació.
Un dels tallers que es posarà en
marxa s’ha convertit ja en un clàssic a la ciutat i arribarà en 2022 a la
seua setena edició. Amb el títol de
‘Taller d’Ocupació Centelles’, la iniciativa permetrà als participants obtenir el certificat de professionalitat
en l’àmbit d’activitats de conservació, millora de jardins o zones verds
i repoblació forestal. Per a la seua
posada en marxa, la Generalitat ha
invertit un total de 789.160 que es
traduiran en un total de 1920 hores
de formació que combinen el treball
amb la pràctica professional.
Precisament, el treball dels participants en les edicions anteriors
d’aquest taller són visibles en diferents punts de a ciutat que s’han
pogut regenerar a les activitats
d’aquest grup.
PROMOCIÓ TURÍSTICA

La novetat d’aquesta convocatòria
és la posada en marxa del Taller
d’Ocupació Ciutat Comtal, que estarà dedicat a la promoció turística.
En aquest cas, l’alumnat participant
realitzarà tasques relacionades amb
la posada en valor del centre històric d’Oliva, la creació d’itineraris
turístics, històrics i rutes culturals,
així com la programació de tallers
didàctics i activitats diverses per a
tota mena de públic. L’objectiu és

que els participants puguen crear
una oferta turística lúdica i cultural
que permeta millorar coneixement
de la història d’Oliva a través del seu
patrimoni cultural i històric.
Una vegada acabat el taller, els
participants tindran oportunitats
per a treballar en diferents serveis
turístics orientats a la sostenibilitat
del sector. De fet, la iniciativa està
adreçada a potenciar l’ocupació i
l’emprenedoria sostenible sobre el
potencial turístic d’Oliva.
El regidor d’Ocupació i Empresa,
Kino Calafat, ha destacat que amb
la posada en marxa d’aquest segon
taller s’ha aconseguit augmentar el
nombre de persones beneficiàries
. A més, ha explicat que l’elecció
dels tallers no és casualitat: “d’una
banda, apostem per la formació de
cara a mantindre en bon estat les
zones verdes, parcs i jardins d’Oliva
i, per una altra, estem en un procés
molt important per a aconseguir ser
un municipi turístic segons la nova
legislació”.
A més dels trenta alumnes en formació, els tallers permetran també
la contractació de tècnics i professors especialistes que s’encarregaran de dur a terme els tallers. La
selecció d’aquest personal directiu
i docent ja ha començat per tal que
els tallers puguen començar en
2022.
Pel que fa a la selecció dels alumnes, els interessats a participar hauran d’estar inscrits en LABORA i seleccionar els cursos del taller abans
del 17 de setembre, en funció del
nivell d’accés requerit. La selecció
final dels participants la realitzarà
el propi Labora de Gandia, que configurarà i remetrà a l’Ajuntament
el corresponent llistat de persones
candidates.
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LA CAMPANYA ARRIBARÀ A TOTS ELS PUNTS DE LA CIUTAT

Oliva neteja els
contenidors de fem
L

’Ajuntament d’Oliva s’ha proposat fer
un llavat de cara als contenidors del
fem de tots els punts de la ciutat. Els
treballs van començar la segona setmana
d’agost i estava previst que continuaren durant les setmanes següents per tal d’atendre
totes les necessitats.

La neteja la realitzen de forma manual
treballadors de l’Ajuntament amb aigua
a pressió i productes desinfectants, que
se centraran tant en els contenidors en
si com en les seues ubicacions i àrea
d’afecció, zona de descàrrega i dipòsit
de desbordaments de residus.
Aquesta és la segona vegada en un
any que els serveis municipals realitzen
una neteja manual d’aquests punts, una
freqüència que sembla no ser suficient
segons els veïns, que denuncien l’habitual brutícia en aquestes zones, així com
també el mal estat d’alguns dels contenidors.
Val a dir, que aquesta no és l’única
neteja a la qual es sotmeten els contenidors, que regularment es desinfecten de
forma mecànica amb els camions que
fan la recollida. No obstant això, aquest
procés no afecta a l’entorn dels contenidors, que, de moment, és responsabilitat
municipal.
Precisament, l’Ajuntament està trami-

La falta de neteja era
un dels problemes
detectats en el Pla
Local de Residus
encarregat per
l’Ajuntmanet
tant un Pla Local de Residus que haurà
de guiar les mesures a emprendre a la
ciutat en matèria de recollida de residus
en els propers anys i que fa referència
també a la neteja dels contenidors.
El document, fa una diagnosi de l’actual servei de residus a la ciutat d’Oliva
i entre les deficiències que detecta, destaca precisament el de la brutícia dels
contenidors i de les seues zones d’afectació. En total, l’estudi ha comptabilitzat fins a 695 unitats de contenidors de
residus, els de color verd, una dada que
contrasta amb la facilitada pels tècnics
de l’Ajuntament, que en referencien 644.
D’aquesta xifra, segons les dades del document, prop del 85 per cent necessitarien una millor neteja, un fet que, segons
apunta el mateix informe, cal contrastar
amb la data de l’última neteja realitzada.

A L’ESPERA DEL NOU CONTRACTE

L’estat dels contenidors de fem i de reciclatge, i també la seua neteja periòdica
és un dels punts als quals haurà de donar solució el nou contracte de recollida
de residu que prepara l’Ajuntament i que
és una necessitat des de fa anys, ja que
l’actual contracta va caducar en 2014 i
que continua prestant l’empresa FCC.
El procés no és senzill ja que ha
d’adaptar-se a les noves normatives
autonòmiques, estatals i europees que
contemplen, entre d’altres, la recollida
selectiva de les restes orgàniques, que
haurà de ser una realitat en breu. En
qualsevol cas, aquesta nova contracta i la
més que possible aparició a la ciutat del
cinquè contenidor de recollida selectiva,
suposarà un canvi en l’estructura actual
del servei. De fet, el Pla Local de Residus encarregat pel consistori ja apunta
la necessitat de reorganitzar els diferents
contenidors per a fer-los més funcionals
i fomentar així un major índex de reciclatge a la ciutat.
Més enllà de la necessària neteja, són
molts els usuaris que critiquen el mal
estat dels contenidors i que reclamen un
sistema que permeta tirar el fem sense
haver de tocar la el contenidor, unes
peticions que encara hauran d’esperar.

La millora del clavagueram
de la ciutat comença pel
carrer Calvari

Oliva promociona
el reciclatge de
vidre entre els
hostalers amb les
‘banderes verdes’
L’Ajuntament d’Oliva s’ha sumat a
la campanya “Banderes Verdes”, una
iniciativa d’Ecovidrio, que té com a objectiu guardonar l’esforç de l’hostaleria
local i l’activisme dels municipis costaners per la transició verda. Aquesta
edició comptarà amb la participació de
39 municipis de la Comunitat Valenciana, als quals s’ha unit d’Oliva amb 30
establiments hostalers de la localitat.
la iniciativa busca involucrar tant als
ajuntaments locals com a restaurants,
bars, xiringuitos i punts de restauració
en general i busca sensibilitzar sobre la
importància del reciclatge i de la separació i recollida selectiva dels envasos
de vidre.
El sector hostaler genera més de la
meitat dels envasos de vidre d’un sol
ús, per la qual cosa és clau per a generar una transició real cap a un model
d’economia circular.
En 2020, els veïns d’Oliva van reciclar fins a 592.795 quilos d’envasos de
vidre, la qual cosa suposa més de 23
quilograms per habitant. El regidor de
Turisme i Platges d’Oliva, Kino Calafat,
ha explicat que és important participar
en aquestes campanyes, ja que en matèria de reciclatge “tots podem posar el
nostre granet d’arena”.

La neteja es realitza amb aigua a presió i productes.

Més de 4.000 andròmines
recollides al llarg de 2020
Oliva continua apostant per un servei de recollida de trastos vells i andròmines que evite que aquestes queden abandonades als carreres de la
ciutat o en algun racó del terme municipal. La iniciativa, posada en marxa per l’Ajuntament en col·laboració
amb el Consorci de Residus, permet
que els veïns puguen demanar per
telèfon una cita prèvia per tal que els
serveis municipals recullen i donen
el tractament correcte a aquells estris
que no es poden tirar al contenidor i
que no tenen possibilitat de transportar-se fins a l’ecoparc o l’ecomòbil.
La iniciativa cada vegada compta
amb més usuaris. Així, al llarg de
2020 l’Ajuntament va registrar més

de 4.000 serveis dirigits a la recollida
de trastos, unes dades que continuen
a bon ritme en 201. De l’1 de gener
al 15 de juny, el servei havia realitzat
un total de 1.233 recollides, una xifra
que fins al 15 d’agost havia augmentat en 686 assistències més.
A aquestes dades, cal sumar les
que s’arrepleguen de camí, les que
venen donades per la policia o per
una incidència. Des de l’Ajuntament
recorden, no obstant això, que cal
evitar deixar els trastos al costat dels
contenidors o al carrer, i recorden
que servei de recollida domiciliaria
d’andròmines i trastos vells es pot demanar s amb cita prèvia als telèfons
96 285 01 93 o 637 334 090.

L’Ajuntament d’Oliva ha posat en marxa les obres de reparació del clavegueram al carrer Calvari, uns treballs que
permetran substituir les canonades i
millorar el sistema que recull les aigües
pluvials d’aquesta zona de la ciutat.
Els treballs ja han començat i des de la
Policia Local informen que fins el 18 de
setembre solament els veïns del carrer
tindran accés a la Pujada i Travessia del
Calvari. A més, fins al 28 d’agost estava
previst el el tall del carrer.

Aquesta és només una de les actuacions que l’Ajuntament té previst emprendre en el clavegueram de diferents
punts de la ciutat, que ha presentat diferents problemes en els últims mesos.
Així, per exemple, l’Ajuntament ja va
haver d’actuar recentment per a evitar
les obstruccions que afectaven al Vall
de les Fonts, una zona per la qual està
prevista instal·lar una canonada, segons
recull el document de les inversions
municipals previstes.
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Un pla busca erradicar les
barreres arquitectòniques
L’Ajuntament d’Oliva treballa des de
fa uns mesos en un Pla d’Accessibilitat
Universal per a la ciutat amb l’objectiu
de garantir els drets de les persones
amb mobilitat reduïda i facilitar el seu
desplaçament pel municipi. El document ha de servir per a prendre futures
decisions relacionades amb la mobilitat
de les persones i ha estat adjudicat a
l’empresa valenciana Cumulus City, amb
àmplia experiència en aquest tema i que
està especialitzada en oferir solucions a
les ciutats.
El Pla d’accessibilitat és un instrument
que identifica els problemes de mobilitat i proposa solucions a les barreres
arquitectòniques que hi puga haver tant
en la via pública, com els edificis i els
transports existents, tot establint programa d’actuació per a la seua progressiva
eliminació amb l’objectiu d’assolir que
el municipi siga plenament accessible,

Les primeres
actuacions tindran
lloc al nucli urbà de
la platja amb una
inversió de 50.000
euros
d’una manera racional i planificada.
La regidora de Benestar Social, Yolanda Balaguer, ha assegurat que la
redacció d’aquest pla comptarà amb
participació pública “per tal de recollir les opinions i propostes de millora
dels veïns i veïnes d’Oliva i a més presentar-los l’estudi de situació del municipi.”
Una vegada redactat el Pla i conegudes les actuacions a realitzar,

El Memorial als Represaliats
del Franquisme pren forma
El monument que ha d’homenatjar
les persones que van ser represaliades
pel franquisme a Oliva està cada vegada
més prop de ser una realitat. El passat
23 d’agost les obres van començar al
cementeri, on s’alçarà aquest memo-

Les reformes
arriben als
‘caminets’ del
sector XV
Els serveis municipals han reparat
els caminets que hi ha als jardins del
sector XV i en els quals, algunes pedres havien quedat soltes o trencades
degut al pas del temps. Aquesta actuació ha sigut la primera de moltes,
ja que la regidoria Parcs i Jardins està
fent un seguiment de totes les zones
verdes de la ciutat per tal d’actuar-hi.
De moment, al passeig del carrer
Gabril Miró ja hi ha marques que
apunten a una pròxima actuació. La
vicealcadesa i nova regidora de Parcs
i Jardins, Ana Morell, ha afirmat que
els treballs arribaran a tots els barris.

rial que recordarà els noms de les 71
persones assassinades en la postguerra,
entre les quals figuren dos dones que
eren ames de casa i van ser afusellades,
15 homes amb filiació política coneguda, vinculada als moviments sindicals

amb la col·laboració de la regidoria de
Vies Públiques que dirigeix Miquel Domènech, es farà una primera actuació
en el nucli urbà de la platja, on ja s’han
identificat alguns problemes.
Els diners per a aquesta primera actuació, valorada en 50.000, es van
preveure en la bateria d’inversions
aprovades recentment pel Plenari.
Les característiques pròpies d’Oliva,
amb un centre històric de carrers empinats i ceres de dimensions reduïdes,
i l’existència de l’actual travessia de la
N-332, fan que la mobilitat pel nucli urbà siga complicada per a persones amb
algun tipus de discapacitat.
Aquest Pla, permetrà detectar els
principals problemes i proposar les
sol·lucions més adients. Recentment,
l’Ajuntament ja ha actuat en el polígon
industrial, on ha executat 31 rebaixos
en les voreres existents per tal de facilio polítics d’esquerra, i fins a 54 homes
més sense filiació manifesta. Els treballs
han començat amb l’excavació de la
fossa on es construirà el monument, on
constaran els noms de les víctimes.
El regidor Memòria Democràtica,
Josep escrivà, va assistir a l’inici de les
obres acompanyat per Pep Colomar, arquitecte i autor del projecte i de Vicent
Mayans, arquitecte tècnic de l’Ajuntament.
Escrivà ha explicat que aquest Memorial a les víctimes del franquisme “és
una demanda històrica dels familiars
dels represaliats, que han demanat la
seua construcció a les diverses corporacions municipals, independentment
del seu color polític”. Es tracta, segons
ha explicat, d’un disseny “senzill” que té
un “alt valor simbòlic”.
El projecte va ser donat per l’autor a
l’Associació de Familiars de Represaliats/des del Franquisme a Oliva, i el
Govern es va comprometre a materialitzar-lo. La presidenta d’AFRO, Teresa
Llopis, va rebre la notícia de l’inici de
les obres amb molta alegria degut al
treball realitzat i a tot el que aquest monument suposa.
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ISMAEL LLOPIS HA TORNAT A POSAR EN MARXA LA PARADA

El mercat municipal
torna a tenir servei
de pescateria
E

l mercat d’Oliva torna a tindre un
servei de pescateria per a oferir
productes frescos i de tot tipus
als seus clients. Es tracta d’una bona notícia tant per als veïns veïns de la ciutat
com per als venedors del mercat, que
s’havien quedat sense poder comprar
aquests productes a la ciutat fora de les
grans superfícies, després del tancament
de les pescateries Caudeli de la ciutat en
jubilar-se el pescater.

La regidora de Comerç, Mercat i Consum, Yolanda Balaguer, va voler donar
la benvinguda al nou comerciant, Ismael Llopis, que ja ha obert oficialment
les seues parades al mercat i s’ha convertit en un nou membre de l’Associació de Venedors del mercat municipal
d’Oliva.
Ismael Llopis és el quart d’una generació de pescadors i serà el nou gerent
de les parades 2, 6 i 7 centrals del mercat destinades al comerç menor de pescateria. A més, Llopis ha reobert també
la tenda en el carrer Monges Clarisses,
de moment només de vesprades, tot i
que té previst ampliar l’horari.
Balaguer ha agraït la reobertura del
negoci i ha destacat la importància de
poder comptar aquest servei en un
municipi costaner i on la gastronomia
marinera juga un paper ben important.
La regidora ha assegurat també que
aquesta nova parada permet “donar un
servei als veïns i veïnes d’Oliva de qua-

La millora en
l’extracció de fums
o l’adquisició d’una
màquina de neteja,
entre les inversions
previstes al mercat
litat i destacable en el marc del mercat
municipal, com a principal eix tradicional d’alimentació del poble.”
Val a dir que el mercat municipal
compta amb parades de servei de productes de primera necessitat de qualitat i
locals i amb el servei de dues cafeteries.
UNA AJUDA DE 50.000 EUROS

Els treballs per a posar en valor el
mercat municipal i convertir-lo en una
referència han sigut continus al llarg
dels últims anys. Ara, els esforços podran duplicar-se gràcies a una subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible que permetrà finançar les obres
de reforma previstes en aquest entorn i
millorar la infraestructura destinada al
mercat de venda no sedentària.
El mercat compta amb un projecte de
renovació per millorar l’equipament
i les instal·lacions i que preveu, entre
d’altres, actuacions per a augmentar la
protecció contra incendis, millorar l’ex-

tracció de fums, l’equipament de climatització i les lluminàries d’emergència,
una sèrie de treballs que és necessari
posar en marxa. Una altra de les inversions previstes per a millorar el servei
de cara al públic és la incorporació
d’una màquina fregadora, cistelles per
a la compra, panells modulars per a la
sala auxiliar i mobiliari de serveis complementaris.
Totes aquestes actuacions estan valorades en un total de prop de 75.500
euros una quantitat que ara serà més
assumible amb l’ajuda de 50.000 euros
aprovada per la conselleria.
La subvenció forma part de la convocatòria anticipada per a l’exercici 2021
de les ajudes en matèria de comerç,
consum i artesania. L’objectiu és incrementar la competitivitat, la innovació
i la qualitat del mercat a través del foment de l’adaptació d’infraestructures,
i la millora de l’equipament, la gestió
i serveis.
La regidora Yolanda Balaguer ha explicat que amb aquestes millores, el
mercat municipal podrà adaptar-se
a les noves normatives i, a més, es
modernitzarà amb la incorporació
d’equipament de neteja i desinfecció,
la millora de la ventilació, amb un sistema d’extracció de fums per afavorir
les cafeteries del mercat, i l’adequació
d’una zona de lactància i canviador per
a nadons.

La parada de peix del mercat ja torna a funcionar.

Més de 50 famílies han
participant en l’escola d’estiu

L

’Escola d’Estiu d’Oliva va tancar el passat 18 d’agost la seua
edició de 2021, una cita en què
han participat més de 50 famílies al
llarg de tota l’edició, que s’han pogut
beneficiar de les mútliples activitats
proposades en aquest programa.

L’objectiu prinicpal d’aquesta inicaitiva és la donar un servei lúdic i educatiu
que permeta a les families conciliar la
vida personal, familiar i laboral, i facilitar alternatives d’oci i temps lliure per
als xiquets i xiquetes d’educació infantil
i primària d’Oliva, això és, de 3 a 112
anys.
Aquesta edició comptava amb quatre
torns repartits des de juny fins a agost, i
s’ha celebrat al col·legi l’Hort de Palau.
Els participants, a més, han comptat
amb un servei de menjador en cas de
necessitar-ho. A més, en aquesta edició
marada per la pandèmia, els , els xiquets i xiquetes han pogut gaudir de les
activitats amb seguretat i totes les precaucions necessàries per tal de complir
amb les mesures sanitàries.

Els joves d’Oliva reprenen les
seues activitats

Els participants en l’escola d’estiu, amb una torxa olímpica.

La regidora de Benestar Social, Yolanda Balaguer, ha destacat la tasca dels
educadors i monitors per adaptar les
activitats i el programa a la situació
pandèmica actual. “Aquests tallers fomenten el valor de l’espai lliure, la crea-

tivitat i l’activitat física, entre altres. Tot i
les circumstàncies actuals, cal destacar
la gran acollida que ha tingut el programa aquest any, que ens ha fet veure que,
efectivament, és una activitat necessària
per al municipi” ha afegit Balaguer.

Les activitats dirigides als joves durant aquest estiu de pandèmia han
hagut d’adaptar-se als nous temps i
reinventar-se a mesura que evolucionaven les dades de contagis. Així, per
exemple, aquestes iniciatives, amb
activitats i tallers de tot tipus, es van
haver de suspendre quan, durant el
mes de juliol, els casos de positius a
la ciutat van arribar al seu punt més
elevat dels últims mesos.
La millora de les dades al llarg del

mes d’agost, fruit de les mesures decretades, ha permés recuperar algunes de les activitats previstes.
Una de les més esperades, sense
cap dubte, era la dedicada als esports nàutics, que va quedar suspesa a principis de mes i que es va
recuperar unes setmanes després. En
aquesta jornada, els participants van
poder aprendre els secrets del kayak
o del paddle surf, i van participar en
diferents jocs interactius a l’arena.
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LA SALA INFANTIL TORNA A ESTAR OBERTA AL PÚBLIC

Les biblioteques d’Oliva
estrenen una nova pàgina web
E

l servei de biblioteques d’Oliva
compta, des del passat mes de
juny amb una nova pàgina web que
resulta més intuïtiva i amigable que l’anterior versió. El nou portal pretén posar
a l’abast de la ciutadania una ferramenta
que facilite el descobriment de tots els recursos que ofereixen les biblioteques de la
ciutat amb seccions que a poc a poc aniran augmentant.

La nova pàgina web està disponible en
la direcció www.bibliotecaspublicas.es/
va/Bibliotecas/oliva.html i té un disseny
molt més actual, atractiu, visual, informatiu i funcional. A més, ofereix a cada
biblioteca la possibilitat de crear un espai
propi i que a més incorpora un disseny
adaptatiu que permet l’accés des de qualsevol dispositiu mòbil.
Amb les possibilitats de què disposa
aquesta nova versió es pretén donar una
informació completa dels serveis que
ofereixen les biblioteques del municipi,
l’accés al catàleg, informació sobre les
novetats bibliogràfiques, activitats, serveis
en línia, accés directe a ebiblio, etc.
La renovació del portal de les biblioteques d’Oliva ha estat possible gràcies
al ministeri d’Educació, Cultura que ofereix la possibilitat de crear d’un portal
web per a les biblioteques públiques,
mitjançant una ferramenta informàtica
d’ús lliure i gratuït, que permet crear i
actualitzar el web de la biblioteca fàcilment i sense la necessitat de tindre coneixements informàtics avançats.
En aquesta nova versió s’ha creat la
secció infantil-juvenil, on s’informa de les
col·leccions, novetats, activitats i altres
recursos. Hi ha també un apartat local
a la creació de les seccions interessants
per a la ciutadania, on es poden consultar ja, en línia, tots els llibres de Fira
i Festes i Moros i Cristians, des de l’any
1943 fins a l’actualitat, i també la revista
Patria Chica i Sant’Ana.
El regidor de Cultura, Julio Llorca, ha
assegurat que la nova web “és una ferramenta que pretén i posar a l’abast de la
ciutadania les novetats i recursos de les
nostres biblioteques”. A més, segons ha
explicat, permetrà “donar visibilitat als
escriptors del municipi i compartir els

El nou portal web està adaptat a diferents dispositius.

arxius que contenen la nostra cultura”.
OBERTA LA SALA INFANTIL

A més de la nova web, els usuaris de la
biblioteca d’Oliva tenen j a accés a la sala
infantil de la biblioteca de Tamarit, que
s’ha reobert al públic després dels treballs realitzats per a garantir una correcta ventilació de l’espai. La sala d’aquesta
biblioteca, inaugurada en 2007, es va
haver de tancar amb la crisi sanitària per

falta de ventilació.
El nou finestral que s’ha obert forma
part de les modificacions pressupostàries
aprovades en el plenari d’abril, amb un
pressupost de 3.000 euros.
La Sala Infantil de la Biblioteca disposa
de diferents seccions amb llibres en castellà, en valencià, per a bebès, llibres fins
als 8 anys, i el racó de mares i pares, que
es poden tornar a usar, tot respectant les
mesures sanitàries.

Les pebreres farcides i l’exposició
de Brines, en la ràdio d’À Punt
El programa de ràdio d’À Punt, Podríem Estar Millor, va fer parada a Oliva el passat 7 d’agost per tal de parar
atenció a dos aspectes principals de
l’actualitat a la ciutat.
Un d’ells, va ser l’exposició dedicada
a Francisco Brines i que repassa la llarga trajectòria de l’últim Premi Cervantes, considerat ja com un dels millors
poetes de tots els temps en llengua castellana. La presidenta de la Fundació
Francisco Brines, Àngels Gregori, va
estar en directe per a explicar els secrets d’una mostra que es pot visitar al

Museu Etnològic fins el 17 d’octubre.
D’altra banda, aprofitant que era divendres i dia de mercat, el reporter Jordi
Company va voler descobrir un dels secrets millor guardats de la gastronomia
olivera, el de les pebreres farcides. El
programa va comptar amb la participació en directe de tota una experta en la
matèria, Mavi Pérez, guanyadora del concurs de pebreres d’Oliva i que va cuinar
una cassola de pebreres a mode d’exemple i va explicar alguns dels seus secrets.
El podcast del programa està disponible al web d’À Punt.

La sala infantil ja compta amb el nou finestral de ventilació.
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L’EDIFICI DE L’ENGINY DEL SUCRE ES VA INAUGURAR L’ANY PASSAT

L’última casa de l’Enginy
ja és propietat municipal
La construcció
és de l’època
dels Centelles i
demostra el ric
passat de la ciutat

L

’última casa que forma part del
complex de l’Enginy del Sucre, la
del número 8 del carrer Enginy, ja
és de propietat municipal. L’Ajuntament ha
formalitzat la compra de la propietat que
faltava per completar a la totalitat de l’antic
edifici i poder així completar la seua restauració total. Amb la signatura de l’acta
d’acceptació per part dels propietaris el
consistori ha pres possessió de l’escriptura
de la casa i ja ha completat un procés iniciat fa anys per tal de recupear una de les
construccions que es remunten a l’època
dels Centelles i que demostren el ric passat
de la ciutat.

L’Enginy de sucre era la seu principal
del procés industrial del sucre de canya,
motor econòmic de la ciutat en els segles XV i XVI. Fou la primera instal·lació
d’aquest tipus que va existir en la comar-

El renovat Enigny del Sucre es va inaugurar a finals de 2020.
Una vista de l’edifici des del carrer de l’Enginy.

ca, i la seua construcció va ser voluntat
dels comtes d’Oliva per millorar el rendiment d’una activitat que els proporcionava elevades rendes.
La primera casa del conjunt de l’Enginy, la del número 6, es va adquirir
en 1992, i posteriorment va ser cedida
per albergar la seu de l’Associació Cultural Centelles i Riusech. En el 1999
es va aprovar una permuta que incloïa
l’adquisició d’altres tres cases, les dels
números 12, 14 i 16, mentre que en

2006 es va adquirir també l’immoble del
número 10. Ara, el procés ha arribat a
la seua fil amb l’adquisició de l’última
propietat del conjunt, que ha tingut un
cost de 87.000 euros, segons la taxació
oficial.
L’edifici de l’enginy del sucre es va inaugurar l’any passat després d’un llarg
procés de restauració i suposa un element fonamental per a entendre la història de la ciutat, segons va explicar el
regidor Julio Llorca.

Mossèn Bramit Morera triomfa
en els concerts d’estiu d’Oliva
Diferents espais de la platja d’Oliva
s’han convertit al llarg del mes d’agost en
un escenari immillorable per a recuperar part de la normalitat perduda, almenys en allò que respecta als esdeveniments
culturals. La Mitja Galta, o el Carrer
Nàpols, entre d’altres, s’han adaptat per
a acollir unes actuacions musicals que, a
pesar de les mesures sanitàries, han fet
les delícies de veïns i visitants.
La primera banda en actuar en aquest
cicle titulat Música a la Mar va ser Las
Víctimas Civiles, un grup valencià que va
donar el tret de sortida a un total de 7 actuacions per a tots els gustos. El rock de
Las Infrarrojas, la música de Coral, Santa
Cecília, la Banda Simfònica d’Oliva o les
veus del Megog han sigut algunes de les
propostes que s’han deixat sentir.
Però sense cap dubte, l’actuació més
esperada era la del grup Mossèn Bramit Morera i Els Morts, un grup format
a Barcelona i liderat per l’oliver Ramon
Morera que per primera vegada actuava a la seua ciutat en un concert obert
al públic. Morera va reivindicar els seus
orígens olivers, va recordar les seues
iaies, i no va deixar ningú indiferent amb
la seua proposta irreverent i provocadora amb ritmes que van des del rockabilly
fins al punk.
El cicle està previst que acabe el proper
29 de maig amb l’actuació de la Sarabanda i el grup de danses Raval i Vila.

Un moment de les actuacions de Mossèn Bramit Morera i Las Infrarrojas.

Oliva recompensa l’esforç
dels seus millors estudiants
L’ajuntament d’Oliva ha volgut reconéixer el treball dels estudiants de la
ciutat amb millor expedient acadèmic
dels cursos 2018-2019 i 2020-2021
entre l’alumnat de primària, secundària i del conservatori de música. La
cita es va celebrar al centre polivalent
i va ser especialment emotiva després
de dos cursos marcats per la pandèmia. En total, 50 alumnes dels diferents centres van participar en un acte
en què van ser felicitats pel seu treball
i en què van rebre en recompensa un
exemplar del llibre ‘Dotzena i Mitja de
Llegendes del Pinet’.

La regidora d’Educació, Maria Josep
Llorens, va voler reconèixer públicament l’esforç i dedicació de l’alumnat, i va reconèixer que “no és fàcil
aconseguir un expedient amb les més
altes qualificacions per poder aspirar
a un premi extraordinari”. Per la seua
part, l’alcalde, David González, va voler agrair també el treball dels tutors, i
professors dels centres educatius per
la seua feina.
La doctora en Dret Constitucional i
experta en drets lingüístics, l’olivera
Vicenta Tasa, va ser l’encarregada de
posar el punt i final a l’acte.
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UN CONCURS DE FOTOGRAFIA DÓNA VIDA ALS PRINICPALS RECLAMS TURÍSTICS DE LA CIUTAT

Oliva, a vista de càmera
L

es imatges, siga quina siga la seua
naturalesa, s’han convertit en els
últims temps en una part fonamental del nostre dia a dia. La proliferació
dels dispositius capaços de captar instantànies, i la facilitat per a compartir-les
a les xarxes han fet que, cada vegada
més, les fotografies s’hagen convertit en
les vertaderes protagonistes dels nostres
viatges fins al punt que, en ocasions, els
turistes poden arribar a elegir una destinació o una altra, en funció de les fotos i
els ‘selfies’ que puguen aconseguir.
Així, davant la importància creixent
que han adquirit les imatges, l’Ajuntment d’Oliva ha volgut posar de manifest
la que la ciutat i el seu terme municipal
ofereix escenaris i moments que val la
pena recollir en imatges. Així, la regidoria de Turisme a posar en marxa el I Con
de Fotografia Turística ‘Ciutat d’Oliva’,
una cita que ja té guanyadors i que ha
tret a la llum diverses imatges que mostren els atractius de la ciutat en àmbits
com el de les festes, el barri antic, els
monuments, la gastronomia, la naturalesa o les platges, organitzades en diferents
categories a les que cal sumar un premi
atorgat pel públic a través dels seus vots
en la xarxa.
La convocatòria va resultar ser tot un
èxit i l’organització va rebre un total de
1.111 instantànies, entre les quals destacaven les 88 presentades la categoria
de turisme actiu, les 240 del barri antic,
les 288 de naturalesa o les 149 imatges
presentades a l’apartat de platja a l’estiu.
Malgrat la gran quantitat de propostes
enviades, el jurat va haver de deixar fora de concurs un total de 420 treballs,
per no complir les bases tècniques de
la convocatòria, així com els altres requisits, com ara, estar referides a una
temàtica determinada, l’anonimat de les
imatges, l’ús de filtres o e retoc de les fotografies. Finalment, de les 17 categories
previstes, huit van quedar desertes.
El jurat va estar format per Salvador
Mañó, fotògraf professional; Ramón
Llopis, tècnic del departament de Joventut de l’Ajuntament d’Oliva i expert
en fotografia; Carmen Moreno, cap de
l’oficina de turisme, i Adelina Vilaplana,
tècnica de Turisme. El veredicte del jurat
va deixar un total de sis guanyadors, ja
que dos fotògrafs van acumular fins a
tres premis diferents.
Així, Vicente Mañó va resultar el
guanyador en les categories de Moros i
Cristians, Setmana Santa i Gastronomia;
mentre que Sergio González va ser el
més votat en les de Turisme Actiu, Platja en la Tardor i en el premi del públic.
Josefina Torrejón, en la categoria de
Platja a l’Hivern; Xavi Siscar, en Platja a
l’Estiu”; Vicente Llopis, en Barri Antic,
Vila i Raval; i Felipe Tomás Jiménez, en la
categoria de Naturalesa, van ser la resta
de guanyadors. Cada premi està valorat
en 100 euros.
El regidor de Turisme, Kino Calafat,
ha qualificat de “molt positiva” aquesta
primera edició del concurs de fotografia per la gran participació registrada i
la qualitat dels treballs presentat, i ha

anunciat que en setembre es convocarà
la segona edició d’aquest concurs obert
a professionals i aficionats.
En qualsevol cas, aquesta primera con-

vocatòria ha permès traure a la llum la
mirada particular amb què els fotògrafs
observen allò que tenen al seu voltant i
que moltes vegades passa desapercebut.

Les fotos guanyadores firmades per Sergio González (1 i 3), Felipe Tomás
Jiménez (2), Xavi Siscar (4), Josefina Torrejón (5), Vicente Mañó (6, 8 i 9),
Vicente Llopis (7).
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S’HAN RENOVAT ELS CARTELLS INFORMATIUS DE TOTS ELS ACCESOS AL MAR

Una nova cartelleria posa nom
als nou quilòmetres de platges
una platja que forma part d’un parc
natural, sostenible i que cal conservar.
Calafat s’ha mostrat confiat que la nova senyalèctica “servirà per a apropar
la riquesa de l0entorn a aquells qui ens
visiten, tot descobrint -los que la platja
és molt més que un lloc per a disfrutar”. “S’han de donar a conèixer aspectes relacionats amb la vigilància i el socorrisme, amb la qualitat de les aigües,
l’accessibilitat, la neteja , la seguretat...
i tot amb la presència de la nova marca
turística d’Oliva”, ha afirmat.

S’han instal·lat més
de 90 cartells que
inclouen informació
sobre les dunes i
l’entorn natural de
cada platja

A

daptar els cartells informatius
de les platges d’Oliva a les necessitats existents i donar-los
uniformitat tot incorporant la nova
imatge turística de la la ciutat. Eixe és
l’objectiu principal de la decisió adoptada per l’Ajuntament i que ha consistit
en renovar tota la senyalèctica que identifica les diferents platges de la ciutat.
La instal·lació dels nous cartells
s’ha dut a terme en plena campanya
estival i ha permés unificar, en un sol
panell, tota la informació disponible,
que inclou, a més els diferents serveis
disponibles, els límits de cada platja,
així com la ubicació de les principals
instal·lacions de cada zona del litoral.
La nova cartelleria s’estén al llarg
dels nou quilòmetres de platja del terme municipal, oferint una imatge més
moderna, funcional i específica de les
característiques pròpies de cada platja.
Aquesta posada al dia en la senyalització de les diferents zones del litoral
permet complir també els requisits que
marca ADEAC, l’organisme gestor de
les banderes blaves, que estableix la

RENTAPEUS NUMERATS

Un dels panells instal·lats, que senyala l’accés a la platja de Rabdells.

necessitat de situar panells informatius
a les platges guardonades.
El nou dissenuy inclou també informació al voltant del sistema dunar, la
seua flora i fauna, i destaca aquest espai com un dels prinicpals recursos
turístic de la ciutat.
En total són 90 els accessos a les
platges que compten amb aquesta nova

senyalització. A aquests, se sumen els
cartells instal·lats en les corresponents
postes de salvament i socorrisme, en les
quals s’exposen també recomanacions
per a banyistes i altres indicacions de
seguretat. Així, per exemple, els nous
cartells inclouen la interpretació dels
pictogrames que hi ha a les banderes
de la platja i que permeten a les perso-

nes daltòniques identificar el seu color.
El regidor de Turisme i Platges, Kino
Calafat, ha explicat que l’Ajuntament
segueix treballant per a millorar el
litoral i dotar-lo d’un equipament
modern en benefici de veïns, visitants
i turistes. En aquest sentit, segons ha
explicat, els nous panells informatius
busquen recordar que es troben en

Una altra de les mesures preses
aquest estiu des la regidoria de platges ha sigut assignar un número a
cadascun dels rentapeus que hi ha
instal·lats a les platges de la ciutat. La
mesura busca poder identificar cada
un d’aquest elements per tal que els
usuaris puguen reconèixer-los sense
problemes i comunicar els possibles
problemes detectats.
Precisa ment, el f u nciona ment
d’aquestes fonts d’aigua que serveixen
per netejar l’arena ha sigut una de les
principals queixes per part dels usuaris de la platja, que denuncien que són
molts els elements d’aquest tipus que
presenten problemes de funcionament.
Des del departament de Turisme recorden que el manteniment d’aquest
servei correspon a la Generalitat que,
va reparr les avaries detectades i que
ha signat un contracte perquè una empresa se’n faça càrrec.

Més materials per a millorar el
servei de bany adaptat

Retiren les cadires de
vigilància per actes vandàlics
Les cadires de vigilància que hi
havia a la platha d’Oliva i que feien
servir els socorristes per a tenir una
millor visió d’allò que passa al seu
voltant han sigut retirades. El motiu, un seguit d’actes vandàlics que
han consistit en serrar una pata
d’aquests elements fets de fusta.
El primer d’aquests actes es va detectar el passat mes d’agost, i davant
el perill que suposava per als treba-

lladors de Creu Roja, el departament
de Turisme va decidir retirar tots els
exemplars, amb l’objectiu d’evitar
possibles accidents.
Des de la regidoria insisteixen en
què, tot i que les cadires són de gran
utilitat, el servei de socorrisme no
es veurà afectat, al mateix temps que
han demanat la col·laboració de la
ciutadania per a denunciar aquests
actes que afecten a tots els usuaris.

Els espais destinats a les platges
d’Oliva per al bany adaptat compten,
des d’aquest estiu, amb nous materials que permetran millorar el servei.
L’Ajuntament ha adquirit dues cadires
amfíbies i dues cadires de dutxa que
se sumen als dispositius amb que ja
comptava i que permeten que les persones amb mobilitat reduïda puguen
gaudir també de l’aigua del Mediterrani.
L’adquisició ha sigut possible gràcies a una subvenció de la conselleria
d’Igualtat, que ha cofinançat aquestes
quatre cadires. A més, també es rebrà una cadira per al servei d’snorkel
adaptat i la renovació i millora de les
passarel·les d’accés a aquest servei.
Aquestes millores han tingut un cost
de 17.890 euros i tot i que la seua entrega s’ha fet efectiva més tard d’allò
que estava previst, el material ja està
a disposició de Creu Roja per tal que
les persones amb mobilitat reduïda
puguen gaudir del bany, segons va explicar la regidora de Benestar Social,

Els nous materials ja estan disponibles als punts destinats al bany adaptat.

Yolanda Balaguer. Per la seua part, la
presidenta de Creu Roja Oliva, Maria
Dolors Roselló, ha agraït la implicació
de l’Ajuntament en millorar la dotació
d’aquest material. El servei de bany

adaptat es pot gaudir de dilluns a divendres d’11.00 a 13.00 hores en les
platges de Pau-Pi i San Fernando i en
les mateixes zones de 17.00 a 18.30 hores els divendres, dissabte i diumenge.
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ELS PARTICIPANT VAN DESCOBRIR FINS A 10 PISTES AMAGADES EN ELS RACONS MÉS SINGULARS DE LA CIUTAT

Una gimcana
convida els joves
a descobrir els
‘tresors’ d’Oliva

Q

ualsevol iniciativa és bona quan
es tracta d’aconseguir que veïns
i visitants descobrisquen alguns
dels secrets millor guardats de la ciutat
i que fan d’Oliva una destinació turística que ofereix nombrosos atractius
més enllà dels seus quilòmetres de platja. Precisament eixe, el de trobar els
tresors amagats de la ciutat, ha sigut
l’objectiu d’una iniciativa innovadora
dirigida als joves i les famílies i que
s’ha celebrat aquest en dos ocasions
aquest estiu.
Es tracta d’una activitat en què els joves havien de seguir 10 pistes amagades
per en diferents punts de la ciutat fent
servir tecnologia gps, en un recorregut que els va portar a descobrir alguns
dels racons més singulars del centre
històric d’Oliva. La iniciativa, posada
en marxa per la regidoria de Turisme a
través de l’empresa Tracks & Pedals, estava dirigida a joves d’entre 6 i 12 anys,
i pretenia unir a veïns de la localitat i
turistes per tal que junts recorregueren
els carrers de la Vila i el Raval, per tal
de trobar el tresor de Dragut el pirata,
que es va amagar a Oliva abans de desaparéixer en el setge de Malta.
Llegendes, història, cultura, i arquitectura es combinaven així en una proposta
lúdica pionera a la ciutat i que, segons el
regidor Kino Calafat, permet als joves de
la ciutat i també als visitants “conèixer el
nostre patrimoni i història mentre parctiquen esport i es diverteixen”.

Les activitats
programades van
permetre també
conèixer més a fons
el parc natural de la
marjal
tre històric, sinó l’activitat es va traslladar també a la marjal, on els participants van poder conèixer de primera
mà alguns dels secrets que amaga
aquest paratge.
La convocatòria va ser tot un èxit i
grans i menuts van poder gaudir de les

diferents activitats programades. De
fet, a més d’aquesta activitat, per a la
qual es van esgotar en poques hores
les places disponibles, la jornada va
acabar amb una visita al projecte que
pretén reintroduir l’àguila pescadora
a la marjal, i amb un taller per a observar les anomenades ‘llàgrimes de
Sant Llorens’ en un espai immillorable,
entre d’altres propostes.
Aquesta no és l’única activitat realitzada aquest estiu que relaciona turisme i natura, sinó que des del parc
natural, s’han posat en marxa diferents
iniciatives, que han permés, per exemple, posar en valor la rica i diversa vida
que s’amaga en les dunes, en un intent
per donar a conèixer la importància
d’aquest espai protegit.

La busca del tresor va tindre lloc en punts de la Vila i el Raval d’Oliva.

DESCOBRIR LA MARJAL

La proposta no només va permetre
descobrir alguns dels indrets del cen-

La lluna
blava d’agost
s’assoma a la
platja
L’estiu és una de les millors èpoques de l’any per a observar la lluna
i les estreles, i el de 2021 ha sigut un
bon any per a fer-ho, ja que s’han
pogut vore fins a quatre llunes plenes. L’útlima va tindre lloc el passat
22 d’agost i era la segona en un mes.
El fenòmen es coneix com a ‘lluna
blava’ i té lloc cada dos anys i mig.
Finalment, els núvols van impedir
contemplar l’eixida de la lluna però
l’astre va deixar imatges per al record
que molts van voler immortalitzar.

Les activitats es van traslladar també al parc natural de la marjal.

Una campanya busca salvar
les tortugues del Mediterrani
La turtuga marina, també coneguda
com a ‘tortuga boba’, és una espècie
en perill d’extinció que té en les platges d’arena del Mediterrani un dels
llocs on anidar i pondre els seus ous,
que solen eclosionar en aquesta època de l’any.
Amb la intenció de contribuir a
preservar l’espècie, l’Ajuntmanet
d’Oliva s’ha sumat a una campanya
posada en marxa per la Universitat de
València, la conselleria d’Agricultura,
i l’ONG Xaloc, que té com objectiu
identificar els possibles nius i assegurar-se la supervivència de les cries.
A pesar dels esforços de les entitats
participants en la campanya, enguany
només s’ha pogut trobar una trotuga marina a les platges valencianes.

Va ser a Oriola al mes de juny. Ara,
els esforços se centren en la possible
trobada de nius, d’exemplars nounats
a les platges o en la identificació dels
rastres que deixen, una tasca per a
la qual la regidora de Medi Ambient,
Maria Josep Llorens, ha demanat la
col·laboració ciutadana. Aixó, qualsevol persona que es trobe amb un
ou de tortuga marina o un nounat
d’aquesta espècie ha de comunicar-ho al 112 i el servei d’emergències iniciarà el protocol corresponent.
Aquesta iniciativa es suma a les
altres posades en marxa per a salvaguardar el corriol, una au en perill
d’extinció i que viu també a les platges d’Oliva.
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LA CITA ÉS EL DISSABTE 28 D’AGOST A LES 18.30 HORES AL TRINQUET MUNICIPAL D’OLIVA

Tot a punt
per a la final
del trofeu
Gregori
Maians de
raspall
La parella formada
per Salelles II i
Tonet IV s’enfrontarà
a Brisca i Vercher.
En les dos, hi ha un
jugador d’Oliva

E

l raspall és un dels esports més
arrelats a la ciutat d’Oliva, que
ha donat al llarg de la història un
bon nombre de pilotaris que han destacat en esta modalitat. Potser per això,
el trofeu Gregori Maians s’ha convertit
en un esdeveniment esportiu de primera magnitud que ja s’ha disputat en 10
ocasions al trinquet de la localitat.
Enguany la cita celebra una edició especial en què es ret homenatge a una de
les figures més destacades en la història

d’aquest esport, la de a Pepito Malonda,
conegut als trinquets com a ‘Malonda
I’, exjugador i figura de raspall que va
dignificar i revolucionar la modalitat. A
més d’actuar a Oliva com a trinqueter,
marxador i mestre de l’escola de pilota,
ha format una gran saga familiar de destacats i reconeguts jugadors de raspall
de procedència local.
L’organització del torneig compta amb
la col·laboració de l’Ajuntment de la
ciutat, del Club de Pilota d’Oliva i de la
Fundació de Pilota de la Comunitat Valenciana, i està patrocinat per l’empresa
Savipecho, que dóna nom a aquest Gran
Premi de pilota.
PROTAGONISME OLIVER

El torneig va començar el passat 20
d’agost amb la primera semifinal, en
què la parella formada per Salelles II
i Tonet IV van aconseguir derrotar a
Moltó i Seve en resultat molt ajustat
25 a 20, en una de les millors partides

El torneig va començar el passat 20 d’agost amb la primera semifinal.

que es recorden al trinquet en els últims temps.
La segona semifinal, va tindre lloc el
passat dia 24, i no va resultar menys
emocionant. En aquest duel, la parella
formada per Brisca i Vercher va aconseguir remuntar per a imposar-se al
duet format per Ian i Canari, que van
arribar a tindre diverses oportunitats

La festa del triatló torna a
Oliva el 19 de setembre
El tiratló tornarà a ser el protagonista
esportiu del mes de setembre a Oliva.
Després de dos anys en què les proves
no s’ha n pogut disputar degut al fenòmen meteoròlig de la Dana en 2019 i a
les circumstàncies sanitàries en 2020, la
modalitat esportiva torna a la ciutat en
una prova doble que se celebrarà el 19
de setembre. En concret, la competició
se celebrarà en dos distàncies diferents:
una l’olímpica, en què els participants
hauran de nadar un tram d’un quilòmetre i mig, realitzar un segment de bicicleta de 40 quilòmetres, i una carrera a peu
de 8,6 qulòmetres de distància; i l’altra,
la de mitja distància, en que les tres proves augmenten fins als 1’9, 81’3 i 18’3
quilòmetres de distància respectivament.
Les proves començaran a les 8.30 hores a la posta de la Creu Roja, amb la
prova de natació. Els boxes i la meta es-

La prova es va haver
de suspendre en
2020 degut a la
pandèmia i en 2019
degut a la dana
taran sitauts com és habitual a l’avinguda
del Mar Mediterrani, i al passeig d’Alfons
el Magnànim. L’esdeveniment comptarà
amb les mesures preventives sanitàries i
de seguretat necessàries marcades per
la Federació de Triatló de la Comunitat
Valenciana, i aprovades per la Conselleria de Sanitat.
La vinculació del triatló amb la ciutat

d’Oliva ve de lluny i la prova olímpica
celebra enguany la seua edició número
XXXII, una dada que la converteix en la
competició més antiga de les que se celebren en tota la Comunitat Valenciana,
motiu pel qual ha adoptat el nom de ‘la
degana’.
D’altra banda, la modalitat de mitja
distància celebra enguany la seua setena
edició a la ciutat en el marc del campionat autonòmic de 2021. Aquesta prova,
més exigent, va doptar des dels seus
inicis el sobrenom de ‘Capità de la Vanguarda’, que prové d’una imatge trobada
al palau comtal i que pren més força en
aquest ‘any Centelles’.
Amb aquesta cita, Oliva renova la seua
vinculació amb un esport que compta
amb mols adeptes a la ciutat i amb un
club molt actiu que vol tornar a fer relaitat
el lema que afirma que “Oliva és Triatló”.

per a guanyar la partida. El resultat
final, de 25 per 20, va fer vibrar els
aficionats que van donar suport a la
figura local, Brisca.
Precisament, la final, que es disputarà el proper dissabte 28 de maig a
les 18.30 hores, tindrà un guanyador
olivaer, ja que les dos parelles compten amb un jugador de la ciutat. D’una

banda, estarà Salelles II, la gran esperança local; i d’altra Brisca, que ja s’ha
convertit en tota una figura consolidada en aquesta disciplina.
La final es podrà seguir en directe
per la plataforma ‘Proximia TV’ i inlcourà una partida de juvenils. La festa
de la pilota es completarà amb un merescut homenatge a Pepito Malonda.
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