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La filà Tuàreg guanya el
Concurs de Putxeros

Javi Tur, primer Faller Major
amb la Falla Casa d’Alonso

El guisat guanyador va ser el que més hores va estar al foc.
La filà Mosqueters, premi de presentació. Pàgina 11

Casa d’Alonso d’Oliva fa història a la comarca de la Safor en ser
la primera en tindre Faller Major. Pàgina 10

Desbloquejat
el projecte de
l’antic Centro
Olivense

“És un honor
que Oliva em
reconega com a
filla predilecta”
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Un total de
25 cuiners, en
el Concurs de
Coques
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L’IES Gabriel
Ciscar rep als
socis europeus
de l’Erasmus
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Oliva tindrà pròximament la Casa de Cultura que
necessita, a l’antic Centro Olivense. El projecte
final és crear un centre cultural de referència
que pose en valor la història del complex
urbanístic, ja que està format per dos immobles

de diferents èpoques. Aquest espectacular
edifici del centre històric era un antic casino i
una sala d’actes que “es convertirà en la gran
Casa de la Cultura que necessita la ciutat”, ha
apuntat la vicealcaldessa, Ana Morell.
Pàgina 3
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guanya el Torneig
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AGENDA

OLIVA, abril 2022

Naix ‘Viu Brines’,
una nova aposta
turística

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

L’estratègia turística d’Oliva va més enllà de les
platges, la naturalesa, l’entorn i l’esport en apostar
ara per la cultura i l’oci com a un dels eixos més
importants de l’oferta turística d’Oliva.
Amb aquesta premissa arranca “Viu Brines”, una
experiència que permetrà, a través d’una ruta
turística teatralitzada, conéixer la casa del poeta
Francisco Brines de la mà d’un actor que contarà
la vida i obra del premi Cervantes, amb moments
biogràfics, anècdotes i lectura de poemes com a
homenatge a l’autor d’Oliva.
Així ho assegura Joaquín Calafat, regidor de Turisme
i Platges de l’Ajuntament d’Oliva, que presenta la
ruta com una aposta clara pel turisme cultural de
qualitat i una proposta “per a tots els que vulguen
conéixer millor l’obra i la vida de Francisco Brines,
un escriptor que ja és patrimoni universal i que ha
tingut a Oliva la seua inspiració”.

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 27

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 28

■ Farmacia Hnos. 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 Martí

96 285 30 36

C/ Alcalde Fco. Llorca, 14

oberta dia 1

■ Farmacia Escrivà

96 285 05 83

C/Passeig Lluís Vives,11

oberta dia 2

■ Farmàcia Catalá

96 285 01 05

Plaça de l’Ajuntament, 3

oberta dia 3

■ Farmacia Ruíz

96 285 17 97

C/Poeta Querol, 29

oberta dia 4

■ 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

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

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
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LES OBRES PODRAN REPRENDRE’S CAP A FINALS D’ANY, I LA REFORMA ESTARIA ACABADA A MITJANS DEL 2023
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Oliva tindrà la Casa de Cultura que
necessita a l’antic Centro Olivense
S’ha pogut rescindir
el contracte que hi
havia amb l’empresa
constructura i
properament eixirà
a licitació el
projecte definitiu

L

’ antiga “Casa dels Orduña” es

convertirà en la gran Casa de
la Cultura al centre de la ciutat,
justament entre la Plaça de la Bassa i el
carrer de les Moreres, a l’esquena de la
Biblioteca Central i el Museu Etnològic,
conformant un potent eix cultural de
cara al futur.
El Centro Olivense per fi es podrà acabar. Des de l’Àrea de Contractació s’ha
pogut desbloquejar la situació per a poder finalitzar les obres de rehabilitació
d’aquest edifici del nucli antic d’Oliva,
que des de fa una dècada estan paralitzades.
La regidora de Contractació, la vicealcaldessa, Ana Morell ha manifestat que
“les obres podran reprendre’s cap a finals d’any, i la reforma estaria acabada
a mitjans del 2023. Més de 20 anys de
bloqueig d’aquest edifici sense acabar,
per diferents problemes relacionats
amb el finançament i el projecte a executar.
El projecte final és crear una Casa de
Cultura de referència que pose en valor la història del complex urbanístic,
ja que està format per dos immobles de

L’edifici del Centro Olivense ‘Casa dels Orduña’.

diferents èpoques. Aquest espectacular
edifici del centre històric d’Oliva era un
antic casino, i una sala d’actes que després de la finalització de les obres “es
convertirà en la gran Casa de la Cultura
que necessita la ciutat”, com ha apuntat
la vicealcaldessa, Ana Morell.
I és que el passat 14 de març, la mateixa Morell, va aprovar el projecte bàsic i d’execució, encarregat a l’empresa
d’Arquitectura Arkítera, responsable de
la direcció facultativa de l’obra quan
va començar aquesta rehabilitació

integral, l’octubre de 2010.El pressupost per a finalitzar els treballs és
d’1.162.741 euros.
S’ha pogut rescindir el contracte que
hi havia amb l’empresa constructura i
properament eixirà a licitació el projecte de l’acabament definitiu. Segons
Morell “és imprescindible crear nous
espais públics a la ciutat, però cal donar la finalització a les obres i edificis
ja projectats, com el retén de la policía
que en unes setmanes estarà ja acabat i
ara el Centro Olivense”.

Les obres estan parades per problemes de finançament i del projecte.

Un edifici
singular
L’antiga casa de la família Orduña situada en el número dos del Carrer Verge del
Pilar i Plaça de la Bassa és dels segles XVII-XVIII. Respon al model de casa-palau de
grans dimensions tant en altura com en parcel·la. És un edifici que fa cantonada, amb
dues façanes molt altes de murs de maconeria amb reforços de pedra a les cantonades
i branquials. Té tres plantes i almenys dues naus; la planta baixa conserva l’entrada
principal amb l’escut nobiliari de la família Orduña, la primera planta, la noble, d’extraordinària altura, conserva dues finestres amb balcons de ferro forjat i ceràmica esmaltada en terra i la tercera planta correspon a la “cambra” tradicional. Estem, doncs,
davant un edifici de característiques senyorials, d’una tipologia molt similar a altres de
la mateixa època, com la Casa dels Maians o Tamarit número 6, però encara pendent
dels estudis necessaris per a delimitar la seua evolució arquitectònica i cronològica.
LLOC DE TROBADA D’EMPRESARIS

Aquest noble casalot va ser durant molts anys “El Centro Olivense”, lloc de trobada
dels terratinents, comerciants i industrials de la rajola d’Oliva. Durant els anys seixanta
els socis van adquirir les cases contigues, per la banda del Carrer de les Moreres.
Les van enderrocar i en van fer una edificació nova per tal d’ampliar el centre social.
Adquirits pel Ajuntament a principis del segle XXI, per tal de convertir-los en un centre
cultural, el nou projecte contempla recuperar l’antiga fisonomía exterior de la Casa
dels Orduña, marcant i diferenciant clarament les dues construccions; l’antiga i la
moderna.

Simulació de la rehabilitació de l’edifici per a convertir-lo en centre cultural.
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LA NOVA INFRAESTRUCTURA S’UBICARÀ EN EL SECTOR 15, ON VAN TAMBÉ LES NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL

Urbanisme treballa la llicència
d’obra del nou Centre de Salut
E

l personal tècnic i jurídic del
Departament d’Urbanisme i
Activitats d’Oliva està tramitant
l’expedient per a la construcció del nou
Centre de Salut del barri de Sant Francesc d’Oliva.
La nova infraestructura s’ubicarà
en el sector 15, un dels sectors més
recents del nucli urbà. En la mateixa
zona també s’està fent seguiment a les
obres de les noves dependències de la
Policia Local. Ambdues infraestructures, juntament amb les inversions
municipals en la via pública, així com
l’obertura de nous locals comercials,
suposaran tot plegat una gran transformació per a la zona.
«Fa molts anys que reivindiquem
aquesta infraestructura sanitària. Per
arribar fins ací han calgut moltes gestions. Al llarg de la legislatura passada vam aconseguir que la conselleria
recepcionara el solar que li va cedir
l’Ajuntament d’Oliva, i que pressupostara els diners necessaris per a la redacció del projecte constructiu. A principis
d’aquesta legislatura la conselleria va
adjudicar la redacció del projecte constructiu, i ara farà possible l’inici de les
obres», ha declarat l’alcaldessa d’Oliva,
Yolanda Balaguer.
«Amb l’arribada de la crisi en 2008, el
desenvolupament de la zona es va veure
interromput, deixant el sector sense les
dotacions necessàries. La bona gestió
de l’economia local de les últimes legislatures ha permés reactivar les inversions municipals en la zona. L’aposta
de la Generalitat per les inversions en
Sanitat i la insistència de l’Ajuntament
han fet possible la construcció del nou
Centre de Salut. Aquestes inversions
públiques han suposat sense dubte un
incentiu a la inversió privada i l’obertura de nous negocis», ha assegurat la
regidora d’Urbanisme i Activitats, Ioana

planta baixa a través d’una rampa per
un dels espais que queda entre les pintes simètriques que conformen la planta en forma de “espina”. Els diferents
espais de l’edifici s’organitzen com
adherits a l’eix principal, però deixant
buit entre ells de tal forma que queden
separats per pastilles intercalades amb
espais verds oberts que permetran la
ventilació creuada dels espais així com
l’aportació de llum natural en totes les
sales de consultes i altres estades requerides. Tot això permet una relació
visual dels usuaris amb el cel i l’arbratge exterior, la qual cosa humanitza els
espais i fa que l’edifici se senta com un
ens ple de vida.
VEGETACIÓ FONAMENTAL

L’alcaldesa, Yolanda Balaguer, la regidora Ioana Sintimbrean i el regidor Josep Escrivà, amb els planols.

Sintimbrean.
La Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública ha registrat ja la sol·licitud de Llicència d’Obra Major per a la
construcció del Centre de Salut. El personal tècnic i administratiu ja treballa
en l’expedient.
EL NOU CENTRE DE SALUT

Es tracta d’un edifici de quasi 2.000
metres quadrats construïts, amb un
pressupost de 3.409.050 euros i que
donarà treball a 42 persones entre
personal sanitari, administratiu, de
seguretat i de neteja. Disposarà de 29
places d’aparcament per a vehicles, 6
per a motocicletes i 12 per a bicicletes. L’interior es distribuirà en diverses àrees: medicina familiar, pediatria,

Projecte del nou Centre de Salut.

extraccions i tractaments, maternal i
administrativa, així com l’àrea destina-

da al SAMU.
L’accés a l’edifici es produirà per la

A l’estiu l’evapotranspiració vegetal ajuda al refrescament de l’edifici,
contribuint al bon comportament bioclimàtic del conjunt. Es proposa no sols
la presència de la vegetació en l’exterior sinó també a l’interior dels espais
(jardineres) ja que d’alguna manera
satisfà una necessitat ecològica i psicològica que tots tenim.
La vegetació és important i essencial en qualsevol espai “humà” ja
que ens proporciona un ambient
sa i agradable. Algun dels beneficis
que proporciona la vegetació és el
de millorar l’equilibri personal ja
que s’ha demostrat que els espais
que tenen relació directa amb la
vegetació generen un estat de tranquil·litat i assossec en les persones.
La vegetació tant en pati com en la
interior millora la sensació i confort
tèrmic en mantindre nivells adequats
d’humitat. A més, en el cas els espais
exteriors entre les diferents ales, la
vegetació emmarca les vistes i articula els espais. A més de generar un
paisatge propi.

Jornada de concienciació sobre
la sensibilitat química múltiple
El passat dijous, 7 d’abril, va
tindre lloc una xerrada, en línia,
organitzada per la Regidoria de
Salut de l’Ajuntament d’Oliva,
que dirigeix Miguel Monzonís,
conjuntament amb l’Associació de
Fibromiàlgia de la Safor (AFISA)
i en la qual la seua presidenta,
Luisa Arias, va fer de moderadora,
donant pas a la xerrada amb
la doctora Pilar Muñoz Calero,
experta en medicina ambiental.
Després de la ponència de la
doctora Calero, es va procedir
al visionat del documental “Es el
progreso, estúpida”. Una obra
cinematogràfica guardonada

amb diferents reconeixements
en diversos certàmens com ara
el premi especial CIMA a millor
direcció femenina.
La Sensibilitat Química Múltiple
és una malaltia poc coneguda
i que afecta una gran quantitat
de persones que viuen amb la
incomprensió de la gent del seu
entorn. Amb una reacció del cos
cap als productes químics tan
elementals com el perfum o els
detergents. És una síndrome
complexa que es presenta com un
conjunt de símptomes vinculats
a diversos agents i components
que es troben al medi ambient

(ambientadors, desinfectants,
colònies, suavitzants, etc.).
Aquestes reaccions es produeixen
per una exposició a nivells
tolerats per la majoria de
les persones però que poden
dificultar molt la vida de les
persones vulnerables.
la Regidoria de Salut de
l’Ajuntament d’Oliva i AFISA han
acordat seguir col·laborant en
diferents campanyes de cara
al futur, per tal de treballar la
sensibilització i conscienciació
de la situació que viu cada dia
una persona amb aquest tipus de
reacció corporal, ja que la vida de

La jornada es va desenvolupar en línia.

les persones que han de suportar
les xacres d’aquesta sensibilitat

extrema es converteix moltes
vegades en un vertader problema.

ACTUALITAT
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Molt bon ambient durant els exercicis

L’EQUIP ZONA 4 A GANDIA VA RESULTAR GUANYADOR EN ACTIVITAT QUE VA RESULTAR UN ÈXIT

Els bombers del consorci participen
en la Trobada de Rescat en Accidents
T

ant la IV Trobada Nacional de
Trauma com la XIII Trobada de
Rescat en Accidents de Trànsit a
Oliva han estat un èxit els passats dies
5 al 7 d’abril de públic i d’organització.
L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer i
el seu equip van donar la benvinguda a
Maria Josep Amigó, vicepresidenta de
la Diputació de València i presidenta
del Consorci Provincial de Bombers de
València, que va voler visitar la zona de
maniobres a Oliva dimecres. Segons la
vicepresidenta de la Diputació, Maria
Josep Amigó “aquestes jornades són
molt importants per al Consorci de
Bombers perquè entenem que la formació és prioritària per tal que el nostre cos de bombers i bomberes puguen
formar-se i millorar la seua capacitat
d’actuació davant accidents de tràfic i
mostrar la pluralitat, la perillositat i el
valor de les accions que duen a terme
aquestos professionals”
GUANYA L’EQUIP DE LA SAFOR

L’equip Zona 4 A Gandia va resultar
guanyador, una vegada més de la XIII
edició de la Trobada de Rescat en Accidents de trànsit del Consorci de Bombers de València celebrat en aquesta
ocasió a Oliva, al carrer Antonio Mestre
Sanchis al costat del Polivalent i representarà a València en el Campionat d’Espanya que tindrà lloc el mes vinent de
juny a Lanzarote.
L’equip comandat per Vicente Sala, amb el sanitari Pedro Barranco i
els components Sergio Gascó, Josep
Monfort , Alberto Pallás i José Ignacio
Prósper va tornar a ser favorit i es va

Exercici
d’excarceracio.

Exercici de trauma, durant la jornada celebrada a Oliva.

imposar en la competició en la qual
van participar dotze equips oficials i
lluitarà per representar a Espanya en el
Mundial de Luxemburg. Ja han resultat
campions d’Espanya en tres edicions ,
com a equip tècnic millor del món, segon comandament del món i habitació
sanitària del món “Intentarem defensar
a València i a la Comunitat per a fer-ho
tan bé com siga possible. Moltes gràcies
a Oliva per com ens han tractat que ha
sigut genial”.
L’equip del parc de bombers de la Safor, va guanyar en equip tècnic i mado i
va ser segon més ben sanitari del concurs
i millor equip en global. Segona posició
en la general va ser per al parc d’Alzira

i tercer el de Xiva. La millor sanitària
va ser la de Xiva, seguida per Gandia i
Sagunt. Quant a equip tècnic després de
Gandia van quedar Alzira i Xàtiva.
En la trobada es van dur a terme diverses proves en les quals es va puntuar
als equips participants en tres fases
d’atenció a la víctima, plans d’excarceració i extracció. En finalitzar se’ls
explicava on havien fallat. A més dels
dotze equips de competició va haver-hi
altres huit de formació en la jornada.
L’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer
va remarcar la tasca realitzada per la
vicepresidenta de la diputació María Josep Amigó perquè el campionat tinguera aquesta seu a més de la labor de l’ar-

La vicepresidenta de la diputació amb l’alcaldesa
visitant l’encontre Exercici d’excarcelacio.

quitecte tècnic municipal Vicent Llopis,
del cap de la policia local Ximo Savall, a
més dels responsables del Consorci de
Bombers, APAT, Universitat de València
i tots els col·laboradors en general.
L’Ajuntament d’Oliva, afirma l’Alcaldessa, “té un ferm compromís amb la
Seguretat Ciutadana, amb la magnífica
formació i preparació de totes i tots els
nostres professionals i tècnics, amb la
prevenció d’accidents i amb la protecció i atenció de les víctimes i per això
estes trobades són tan important per a
la nostra ciutat”.
IV TROBADA NACIONAL DE

Respecte a la IV Trobada Nacional

de Trauma, en la qual van participar
nou equips de tota Espanya, va tindre
lloc el sorteig dels representants en el
mundial.
Serà l’equip Avengers Trauma Team
qui tindrà la inscripció sufragada per
l’organització. També podran acudir
pagant-se les despeses els equips de
Bombers Forestals Bravo Charli i Gandia Rescue Team.
El bon temps va marcar l’última jornada de la trobada, que va rebre la visita de diversos centres educatius de la
ciutat, i va concloure amb el deslliurament de recompenses i un vi d’honor
als participants en les instal·lacions del
Centre Polivalent.
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MUNICIPAL
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SI LA QUANTITAT TOTAL NO SUPERA EL MILIÓ D’EUROS, L’ALCALDESSA ESTÀ FACULTADA PER A DUR A TERME LA SIGNATURA

El plenari aprova una permuta
històrica amb l’empresa CHG
O

liva recupera, quinze anys
després que fora tombada pels
tribunals, la important permuta amb l’empresa CHG per mitjà de la
qual el consistori adquirirà la propietat del número 14 del Carrer Palau i
del número 11 del Carrer Aula, a més
de l’Ermita de Sant Pere i de l’edifici
industrial “Magatzem de taronja Frutagut” del Passeig Gregori Maians i al
seu torn l’empresa adquirirà la propietat de dos solars del propi consistori.
El plenari ordinari del mes de març va
servir per a donar compte de la provisió
de l’inici del procediment per a l’adquisició, mitjançant permuta, de diversos
immobles propietat de CHG. El secretari municipal va assenyalar que, segons
la normativa vigent, si la quantitat total
no supera al voltant del milió d’euros,
l’alcaldessa està facultada per a dur a
terme la signatura de l’esmentada permuta, encara que el govern es va comprometre amb l’oposició a informar-los
en comissió informativa.
L’any 2007 ja es va voler dur a terme
aquesta permuta, però els tribunals la
van tombar per errors en la tramitació.
Ara l’Ajuntament d’Oliva està a punt de
realitzar-la de nou per diverses raons.
La més important és que la casa número 14 del carrer Palau és la que major
nombre de restes del Palau dels Centelles alberga i segons Fernando Navarro
del Fabricant d’Esferes “és clau per al
futur de la restauració del monument”.
De fet quan tinga el consistori la seua
propietat, es podrà sol·licitar l’u per
cent cultural al Govern. La Llei de Patrimoni Històric estableix l’obligació de
destinar en els contractes d’obres públiques una partida d’almenys l’1% a treballs de conservació o enriquiment del
Patrimoni Cultural Espanyol, i el Palau
dels Centelles d’Oliva és Monument Històric Nacional. També podria servir per
a sol·licitar ajudes a la Unió Europea.
L’informe elaborat per l’arqueòleg
municipal Vicent Burguera assenyala
que “l’immoble del C/ Palau núm. 14,
situat a l’ala occidental de l’edifici palatí, és el que conserva més elements originals del monument per quant la seua
estructura (murs, pilars, arcades...)
és fonamentalment la del palau”. Per

Els immobles que formen part de la permuta.

la seua part l’edifici del Carrer Aula 11
està adossat a la muralla i la torre del
Palau i pot ajudar a visualitzar la zona.
Per la seua part l’Ermita de Sant Pere
va ser beneïda en 1.707 en l’antiga partida de Racons. És de planta rectangular, d’una sola nau amb porxo i coberta
de dues aigües amb teules corbes. A

l’interior es troba buida , però conserva
l’estructura de fusta de la coberta i tot o
part d’un paviment de taulells tradicionals de fang amb decoració impresa. A
la mateixa se li va afegir un magatzem
amb una superfície total de 432 metres
quadrats. L’Ajuntament d’Oliva vol que
siga un Centre d’Interpretació del Parc

Natural de la Marjal Pego-Oliva pel seu
emplaçament.
L’EDIFICI INDUSTRIAL CON A
CENTRE DE DIA

Quant a l’edifici industrial “Magatzem
de taronja Frutagut” del Passeig Gregori
Maians 8, és un edifici industrial que es

va fer a iniciativa de “Juanito Borriana”
construït en 1.960 per l’arquitecte Luís
Jiménez de l’Església pertanyent al “moviment modern” amb molts elements interessants. El consistori va apuntar que
pretén que siga en un futur la residencia
Centre de Dia per a majors dependents
promés per la Generalitat.

PUBLICITAT

OLIVA, abril 2022

7

8

ENTREVISTA

OLIVA, abril 2022

MAVI MESTRE, RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE

“Un dels majors
honors és que el
meu poble em
reconega com una
filla predilecta”
-Enhorabona per la seua
reelecció quatre anys més al
capdavant de la Universitat de
València.
–Així és. Una satisfacció molt gran
per a mi el suport rebut pels meus
companys
– Que suposa estar quatre anys més al capdavant
d’aquest important càrrec?
– Realment suposa un gran repte. Ho era fa quatre anys quan vaig
assumir la responsabilitat de ser la
primera dona rectora de la Universitat de València. Una universitat que
té ara 522 anys perquè és de 1.499
i no hi havia hagut cap rectora, tots
havien sigut rectors. Jo vaig ser la
primera en el 2020, i això va ser
una gran satisfacció, però també un
gran repte i una gran responsabilitat. Ningú pensava en aquell moment que tindria dos anys del meu
període de mandat a la Universitat
amb una pandèmia com la que hem
viscut, i encara estem vivint, però
dos anys que han marcat la nostra
forma de viure, de relacionar-nos,
d’estudiar, treballar, amb molta incertesa del que suposava a nivell de
salut, de situació econòmica, de treball, etc. Ara eixint d’eixa pandèmia
encare aquest segon mandat amb un
altre fet terrible com és la guerra o
atac de Rússia a Ucraïna, que també
té unes conseqüències molt dures,
en l’àmbit econòmic, però sobretot
a nivell de vides de persones i vulneració dels drets internacionals i
de la democràcia. Per tant, dic açò
perquè la Universitat de València,
que som la Universitat més gran de
la Comunitat Valenciana i entre les
cinc més grans i importants de tota
Espanya, ha d’afrontar el seu servei
a la societat en les circumstàncies

com tenim tants anys tenim molta
cultura, un centre cultural a La Nau,
i acollim debats, exposicions que
formen part d’eixa missió que té
la Universitat quant a formar a les
persones. Per tant, tots aquests reptes s’afronten des de els valors de
la igualtat per a totes les persones,
la sostenibilitat en una situació com
la que estem de canvi climàtic, la
inclusió de totes persones perquè
cap persona es quede enrere. Nosaltres som la Universitat amb més
estudiants amb discapacitat perquè
volem que totes les persones càpiguen al nostre centre. Per tant, la
igualtat, la sostenibilitat, la inclusió
són valors transversals per a la nostra Universitat, junt amb el respecte
a totes les persones i treballar per
al pau, una cosa tan important en
aquest moment.
en les quals ens toque viure.
–Quins reptes són els fonamentals en aquest moment?
– Els reptes fonamentals són reptes com una formació de qualitat,
una formació que prepare molt
bons professionals. Els millors
professionals que puga tindre la
societat. Però a més que prepare
persones, ciutadans i ciutadanes
crítiques, amb autonomia per a
prendre les seues decisions i amb
valors a l’hora de prendre-les.
També la Universitat de València
ha d’afrontar la millor investigació:
una investigació de la qual els resultats puguen ser transferits a la
societat i que milloren la qualitat
de vida de les persones. Que contribuïsca a una transformació social.
I després tenim la cultura. Nosaltres som una universitat en la qual

–De quina forma ha afectat
l’alumnat i al professorat de
la Universitat la pandèmia?
– La pandèmia ha afectat la societat en general. La nostra Universitat estava ja immersa en un
procés de transformació digital,
d’anar cap a una universitat sense papers, de millorar en les aules els recursos tecnològics per
impartir la docència. Ja estaven en
aquest procés, però la pandèmia
el que ha fet ha estat accelerar el
procés. Vam haver de passar en
una setmana d’una docència totalment presencial a una docència totalment on-line, perquè amb
l’aïllament de tots va ser necessari. Per tant, ha suposat accelerar
els processos en els quals estaven
immersos i fer una major inversió
en noves tecnologies. A banda que
ens ha portat també a treballar més
en equip, amb degans-deganes,

directors-directores, representants d’estudiants i sindicals, per
a prendre les decisions en aquell
moment de com havien de fer els
canvis. Ha afectat la nostra forma
de treballar, viure i relacionar-nos,
però, per altra banda, han afectat
positivament les noves tecnologies
que ens han donat un impuls gran
perquè en aquests moments tenim
molts més recursos per afrontar la
docència i també la recerca.
-La Universitat de València és
la primera d’Europa en recepció
d’estudiants Erasmus...
-Així és. Som una Universitat molt
internacionalitzada, és a dir tenim
convenis amb els diferents continents i molta mobilitat entre universitats. A nivell d’Erasmus els estudiants d’altres universitats trien
la nostra Universitat per a vindre a
fer la formació a través del programa Erasmus. La titulació que més
estudiants rep és economia i ADE,
les dues de la Facultat d’Economia.
Som la primera d’Espanya en nombre d’estudiants Erasmus i també
al continent. Això indica el prestigi
que tenim en l’àmbit internacional
europeu, pels estudis que impartim
i els serveis que prestem.
– De quina forma s’han vist
afectats els estudiants Erasmus per la guerra d’Ucraïna?
– Quan va iniciar l’atac criminal
de Rússia a Ucraïna, el primer que
vam fer és veure si teníem estudiants espanyols a Ucraïna, com
va passar en la pandèmia. Els estudiants d’allí que teníem ací, si
teníem estudiants nostres a Rússia i russos ací. Vam veure que no
teníem cap estudiant a Ucraïna,
per tant, no ens vam veure en la
situació de traure’ls immediata-

ENTREVISTA

OLIVA, abril 2022

9

VALÈNCIA
“Vull que em recorden com una persona
que ha treballat pels valors de la igualtat,
la inclusió, de que totes les persones es
senten respectades i valorades dintre de
la Universitat de València”
ment, perquè va ser de sobte. I
teníem tres estudiants a Rússia.
Vam parlar amb ells i els vam dir
que volien fer, vindre o quedar-se,
perquè la situació es podria complicar. Un va dir que volia vindre
de seguida i li vam facilitar el viatge, i els altres dos van dir que es
quedaven, però al cap de deu dies
una xica d’ells va voler tornar i ho
va fer. Un continua allí perquè prefereix concloure els seus estudis
allà. Vam parar en els ucraïnesos
que estan ací i els russos. Vam preguntar per les seues necessitats als
d’Ucraïna i als de Rússia, deu, que
podien decidir, amb llibertat, el
que volgueren fer. Que nosaltres
els donaríem suport en la seua
decisió. Un va voler tornar i els
altres nou van decidir quedar-se.
Els vam dir que la situació podria
empitjorar amb els problemes amb
els comptes bancaris i els vols a
Rússia. M’he reunit amb les estudiants ucraïneses personalment i
m’abraçaren i deien que respiraven empatia amb el suport que els
donàvem. Amb els russos també
vam fer el mateix, dos no tenien
diners per pagar els lloguers al
pròxim més, els hem acollit a un
col·legi major nostre, amb pensió
completa i els donem diners per
a les seues necessitats personals
cobertes. Als altres també els hem
ajudat econòmicament. Als ucraïnesos els hem donat suport psicològic i quan acabe el curs si la
situació no millora allí els oferirem quedar-se uns mesos més fins
que tot canvie allí.

Mavi Mestre segueix quatre anys més com a rectora de la Universitat de València.

– La Universitat sempre s’ha
acostat a les comarques, a la
Safor tenim el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Com està
l’acostament universitari a
les comarques?
– Continuem creixent. Nosaltres
tenim un Campus a Ontinyent, el
Centre Internacional de Gandia i
ara també signarem un Conveni de
Col·laboració amb l’Ajuntament
d’Oliva. Necessitem un conveni
marc per fer diverses activitats a
la ciutat. I després està Unisocietat
que es fa a diferents municipis que
ho sol·liciten per a tractar temes
en concret per part de professors
universitaris.-Ja s’han fet alguns
debats a Oliva, al Centre Polivalent..-Clar. Jo vaig estar en algun
d’ells i això ho hem de continuar
per descomptat que si. Sempre
que l’Ajuntament ho sol·licite ací
estarà la Universitat. I si no també

nosaltres anirem per davant, que
per això la rectora és d’Oliva i vol
que es facen coses al seu poble.
– El plenari de l’Ajuntament
d’Oliva va aprovar que serà
la primera dona Filla Predilecta de la ciutat. Que suposa
per a vosté aquest nomenament?
– Doncs una gran satisfacció. El
ben cert és que em vaig emocionar moltíssim quan em van donar
la notícia. Per a mi un dels majors
honors que puga tindre és que el
meu poble em reconega com una
filla predilecta. Em dol que els
meus pares no tindran la satisfacció de poder-ho veure, perquè
mon pare va morir i ma mare està
en una demència senil molt gran.
Perquè haguera segut la més gran
satisfacció per a ells. Estic emocionada. Per tant, quan fem eixe acte
també ho gaudiré molt i em teniu a
la vostra disposició per tot el que
puga fer per Oliva.
– A més, sinó passa res, alguna plaça pública durà el
seu nom...
– Vaig tindre una alegria molt
gran fa uns dies perquè va vindre
la vicealcaldessa Anà Morell a dirme que una Plaça tindria el meu
nom. I estic aborronant-me, entre la investidura com a rectora i
al demà amb aquesta notícia, són
dos fets , un darrer l’altre, molt
importants per a mi. És un altre
reconeixement que em fa el poble i
només puc estar que agraïda i posar-e a disposició del poble.
– Quin legat li agradaria
deixar per al futur com a
rectora de la Universitat de
València?
– El que més m’agradaria és que
em recordaren com una persona
pròxima a les persones, empàtica,
que atén les seues necessitats, interessos. Ahir mateix em comentaven que era una rectora pròxima, el concepte rector/a el tenien
d’una altra forma. I dic que no vull
perdre eixa fama. Com eixa persona disposada a ajudar i escoltar
a les persones. El meu lema de
campanya era Parlem, Treballem i
Avancem. I vull escoltar moltíssim
a tots, treballar per avançar la societat. També vull que em recorden
com una persona que ha treballat
pels valors de la igualtat, la inclusió, de què totes les persones se
senten respectades i valorades dintre de la Universitat de València
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JAVI TUR PRIMER FALLER MAJOR DE LA SAFOR AMB LA FALLA CASA D’ALONSO D’OLIVA

“La Federació de Falles deu plantejar-se
també fer el primer Faller Major d’Oliva”
L
a Falla Casa d’Alonso d’Oliva fa història a la comarca de la Safor en ser
la primera i una de les pioneres de
tota la Comunitat Valenciana que en lloc
de tindre Fallera Major el proper exercici tindrà Faller Major, és a dir un home
que la represente.
Tot va començar la vesprada de Sant Josep quan després del dinar de germanor
faller van parlar dels càrrecs del proper
exercici i es va proposar a Javi Tur com a
nou president de la comissió. Ell havia de
buscar a la nova fallera major del proper
exercici “però cap de les que els ho proposava em responia en positiu”. Llavors
des de la comissió li van fer la proposta
“doncs sigues tu el Faller Major i buscat
una presidenta”. I la seua amiga Esther
Peiró, que ja havia exèrcit el càrrec no li
va poder dir que no.

FALLER DES DE L’ANY 1996

Amb molta il·lusió anunciaven que el
Faller Major per a l’exercici del 2023 és
el jove Javier Tur i Peiró, de 25 anys. Javi
és un gran amant de les falles, faller des
de l’any 1996, any en què va nàixer. Va
ser mascota l’any 1997, i al 2008 amb 12
anys va ser President Infantil. L’any 2018
va acompanyar a la seua amiga i Reina del
Foc Mireia Ibiza, i ara, en 2023 serà ell el

màxim representant de la comissió.
La Falla Casa d’Alonso no pot estar més
contenta de tindre’l i veure com està de
feliç d’haver complit un somni que fa anys
no haguera pogut imaginar, però que ara
es farà realitat.
Javi Tur va assenyalar a “El nostre Oliva”
que s’hauria de normalitzar la festa “i que
altres comissions també puguen triar a
Fallers Majors, a més de de què en la Cort
de la Fallera Major d’Oliva hi haja homes
també. La Federació de Falles deu plantejar-se fer també el primer Faller Major
d’Oliva”.
Els temps canvien i la situació també. A
hores d’ara hi ha moltes comissions que
tenen problemes per triar Fallera Major
i el camp potser més ample triant entre
dones i homes.
A Javi li encanten les Falles, en especial
l’Ofrena i el Lliurament de Premis, però
també li agrada molt la Cavalcada del Ninot que enguany no s’ha fet per decisió
de les comissions en no haver-se lliurat
els premis de la de 2020. Considera que
“han de donar-se també més premis al
llibret, a la portada, a l’article, a la poesia,
per tal d’incentivar la millora d’aquests.
La nostra Cavalcada del Ninot ha millorat
en donar-se més premis”. Anima a tots
a viure intensament les pròximes Falles.

Javi Tur Faller Major de la Falla Casa d’Alonso 2022.

MOROS I CRISTIANS
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Els guanyadors del concurs celebren la victòria.

EL PREMI DE PRESENTACIÓ VA SER PER A LA FILÀ MOSQUETERS

La Filà Tuàreg guanya el Concurs
de Putxeros després de molts anys
i Cristians Òscar Prieto, la presidenta
de Gastroliva Mapi Barreres, el president de la Junta Central de Germanors
Setmana Santa Toni Alacaraz, el president de la Federació de Falles d’Oliva
Santiago García, el regidor de cultura
Julio Llorca, Juan Carlos Morera representant a la policia local i a l’AAMO,
l’hostaler Lorenzo Jordà i els periodistes
gastronòmics locals Miquel Font i Juan
Carlos Girau.

El jurat va estar
integrat per Yolanda
Balaguer, Yolanda
Navarro, Òscar Prieto,
Mapi Barreres, Toni
Alacaraz, Santiago
García, Julio Llorca,
Juan Carlos Morera
Lorenzo Jordà,
Miquel Font i Juan
Carlos Girau

DIANA MUSICAL

L

a filà Tuàreg va rebre el premi al
millor putxero del 2022 lliurat
per l’alcaldessa d’Oliva Yolanda
Balaguer. El seu cuiner Lluís Gregori va
assenyalar a El Nostre Oliva que “jo no
recorde l’última vegada que guanyem
el concurs de putxeros, però fa molt
temps”.
El guisat guanyador va ser el que més
hores va estar al foc i va assenyalar
“Amb un bon producte, amb amor
i l’equip que m’ha ajudat, estic molt

El Jurat del Concurs de Putxeros.

content. A les huit del matí ja estava al
foc i a les nou ja estava bullint, perquè
tots van arribar més tard”. La verdura
era del tramusser, els napicols i cols
del pare del cuiner, les “penques” de

Vicent Torres en la Terra Nova i la resta de productes del Mercat Municipal.
“El producte ben elaborat i bé fet acaba
guanyant un concurs com aquest” pel
que va mostrar la seua satisfacció.

El premi de presentació va ser per a
la filà Mosqueters. El jurat va estar integrat per l’alcaldessa Yolanda Balaguer,
la regidora de festes Yolanda Navarro,
el president de la Federació de Moros

La jornada del dissabte 2 d’abril va començar amb la I Diana Musical Memorial “Rafael Boronat” que va començar
a les 8 hores des del carrer Collado per
diversos carrers del Raval i la Vila. En el
primer tram es va interpretar un Pasdoble, en el segon tram una Marxa Mora i
en el tercer tram una Marxa Cristiana.
Des de les 10 hores a la Plaça Joan
Baptista Escrivà començava l’esmorzar
popular de les diferents filades i el guis
dels putxeros amb acompanyament
musical de la Banda de l’Associació Artístico Musical d’Oliva fins a l’hora de
presentació dels putxeros del concurs.
El bon ambient la ser la nota dominant
de la jornada.
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Membres de la Filà Moriscos elaborat el putxero.

El putxero de la filà Marràqueix.

Elaboració del putxero dels Contrabandistes.

Els cuiners mostren el putxero dels Almoràvits.

El putxero dels Jaume I.

El putxero i un component dels Pirates.

Els cuiners de la filà Masers.

CONCURS DE PUTXEROS
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Vista General del lloc on es va celebrar l’acte.

El putxero de la Filà Mudèjar.

Alguns dels putxeros del concurs.

Els cuiners del putxero dels Tàifes.

El putxero guanyador dels Tuàregs.

Les cuineres del putxero dels Mosqueters.
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HÉCTOR SAVALL SERÀ EL VICEPRESIDENT

Juan Carlos Morera, nou president
de l’Associació Artístico Musical
Una de les necessitats
és tindre un Auditori
en condicions,
donada la situació
del Teatre Olimpia
i que el Centre
Polivalent no té les
condicions acústiques
necessàries

E

l músic i policía local Juan Carlos
Morera és el nou president de l’Associació Artístico Musical d’Oliva
per als pròxims quatre anys, en substitució
de l’anterior presidenta Eva Fuster. L’entitat musical olivana ha realitzat comicis en
els quals ha canviat la junta directiva de la
matèixa.
En la directiva l’acompanyen Héctor Savall com a vicepresident, Roger Mont com a
tresorer, Teodoro Peris com a secretari,
Noemí Climent vicesecrearia i com a vocals
Jaume Fullana, Alberto Climent i Francisco
Javier Ortells. Venen a substituir a l’anterior equip directiu presidit per Eva Fuster
Motos que ha exercit des del mes de març
del 2018 ,és a dir quatre anys, dos d’ells en
temps de pandèmia.
El nou president Juan Carlos Morera va
agrair públicament la recepció que els van
oferir l’alcaldessa Yolanda Balaguer i el
regidor delegat de cultura, biblioteques i
música Julio Llorca després del seu nome-

nament.
En la trobada es van tractar temes relacionats amb la música, la cultura en general i com no, de les necessitats que com la
societat musical té la Associació Artístic
Musical d’Oliva. També des de l’entitat
van traslladar el compromís d’estar a la
disposició del poble quan se’ls necessite.
Morera va dir que “tenim les portes obertes per a totes les persones interessades a
formar-se com a músic o així i tot gaudir
de la música. L’associació artístic-musical d’Oliva està declarada bé d’interés
cultural de caràcter immaterial.. Aqueixa
situació s’ha aconseguit gràcies a la tasca
que han dut a terme moltíssimes persones durant molts anys. Per tant, la nostra
obligació com a junta directiva, és tindre
el màxim respecte a tot allò que la conforma. L’escola, les diferents seccions, les
juntes anteriors i com no, els socis”.
La nova Junta Directiva va demanar a l’alcaldessa i regidor de cultura que traslladaren el seu missatge a la resta de membres
de la corporació municipal, dels quals
sempre han tingut un tracte esplèndid.” Iniciem doncs la tasca de millorar allò que els
altres ens han deixat” i seguint amb el pla
d’activitats que tenen en marxa en l’actualitat, amb tots els compromisos habituals i
els nous que puguen sorgir sobre aquest
tema.
Una de les necessitats és la de tindre un
Auditori en condicions, donada la situació
actual que travessa el Teatre Olimpia i el
fet que el Centre Polivalent no té les condicions acústiques per aquest tipus d’actes
musicals. Per tant, deu ser prioritari per a
la ciutat resoldre aquesta situació.

Juan Carlos Morera President AAMO.

Presentació
del Cicle de
Memòria
Històrica.

Arranca el Cicle Anual de Memòria Històrica
La regidoria de memòria histórica dirigida
per Josep Escrivà i ARFO presidida per Teresa
Llopis han organitzat el Cicle Anual de Memòria
Històrica que va arrancar el 14 d’abril Día de
la República amb un acte conmemoratiu al Cementeri Municipal.
Els propers actes serán el 7 de maig amb la
projecció del documental “La maleta de Mauthausen” o l’acte de col.locació de taulells

amb els familiars dels empresonats i víctimes
al camp de concentració de Mauthausen el 14
de maig acompanyada per la actualització sociológica realitzada per Vicent Malonda Mestre.
A més a més, el museu etnològic albergarà l’exposició “Les víctimes valencianes del Nazisme”,
cedida per la Diputació de València, a la qual
s’afegirà un plafó dedicat expressament a les
víctimes d’Oliva, elaborat per Pura Peiró Ber-

tomeu.
Per part de la Regidoria de Cultura s’afegeix
a la programació l’obra teatral Presoners, d’Albena Teatre, amb la participació de l’actriu olivera Àgueda Llorca, i que s’exhibirà al públic el
16 de juliol, a l’Elca; aquesta obra la finança la
Direcció General de Patrimoni, amb la col·laboració de la Fundació Francisco Brines. “A
partir del 1937, L’Elca va ser una colònia on

s’acollien xiquets en solidaritat republicana,
s’anomenà -Colonia Flor de Mayo-. Per tant,
la seu de la Fundació Francisco Brines és un
lloc que està lligat a la memòria democràtica”,
afegeix el regidor de Cultura, Julio Llorca. Així
mateix, les Biblioteques de Tamarit i de l’Envic
d’Oliva posaran a disposició del veïnat un espai dedicat a la memòria històrica durant tot el
pròxim mes de maig.
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EL 23 DE MAIG, A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE POLIVALENT

Un total de 25 cuiners i forners, en
el Concurs de Coques Tradicionals
L

’Associació Gastronòmica-Cultural ‘Amics de les Coques d’Oliva’,
junt al Departament de Turisme
de l’Ajuntament d’Oliva, organitzen la
III edició del Concurs Nacional de Coques Tradicionals i Creatives ‘Ciutat
d’Oliva’, que se celebrarà el proper dilluns 23 de maig a les instal·lacions del
Centre Polivalent d’aquesta localitat de
la Safor.
Un total de vint cuiners i forners professionals es donaran cita en aquest esdeveniment gastronòmic per intentar
aconseguir fer la millor coca del món,
que tindrà un premi de 1.000 euros,
trofeu i diploma acreditatiu, un segon
premi de 500 euros, trofeu i diploma i
el tercer de 250 euros, trofeu i diploma . A més hi haurà un Premi Extraordinari Turia a la coca més creativa.
El darrer títol del II Concurs Nacional es va quedar a casa, al Restaurant
Oasis d’Oliva. A més hi haurà un concurs paral·lel entre cinc prestigioses
escoles de cuina de la Comunitat Valenciana. Enguany per primera vegada dissabte 21 hi haurà el I Concurs
Amateur de Coques entre els aficionats
que vulguen participar. A més el departament d’educació ha organitzat un
concurs de coques de pasta de sal per
fomentar la creativitat dels estudiants.
L’objectiu fonamental és la promoció de les coques com a un producte

Presentacio III Concurs Nacional Coques.

excepcional i únic de la gastronomia
valenciana, lligat històricament a la
ciutat d’Oliva. En aquesta ocasió seran deu professionals que formaran
el Jurat, entre els quals cal destacar,
la presència de Luis Valls (Restaurant
El Poblet València) dues estreles Michelin; Susi Díaz (Restaurant La Finca

d’Elx) una estrela Michelín, col·laboradora de Top Xef i Premi Nacional
d’Hostaleria a la cuinera empresària;
Miriam de Andrés, xef del Restaurant
La Sucursal de València amb una estrela Michelin; Clara Puig de la Bellacasa, segona xef del Restaurant Tula
de Xàbia amb una estrela Michelin.

També seran presents en el Jurat de
l’III Concurs Nacional de Coques Ciutat d´Oliva, Cuchita Lluch de la Reial
Acadèmia de Gastronomia d’Espanya,
Belén 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’.

retat. Pròximament faran diversos actes
com la participació en les festes patronals, una “ronda de rondalles” el 21 de
maig, presentació de llibres en el marc
del Palau, festa de germanor al setembre i accions formatives en l’entorn.
Josep Cortés secretari de l’Associació
veïnal i cultural “El Palau” va dir que
“si tot fora perfecte i bonic, els carrers
nets, sense pintades ni humitats, amb
música, però sense sons estridents,

amb grans jardins, patrimoni cuidat,
espais de joc i conversa, botigues de
proximitat, llocs raonables, escombriaires mínims i reciclables, paraules
amables, empatia cap als altres, respecte i atenció als majors, cases i carrers
amb xiquets corrent, si visquérem en
un espai en el qual entre Raval i Vila tot
fora perfecte, no haguérem creat l’Associació veïnal i cultural El Palau. Però
no és així”.

NATALIA MASCARELL, PRESIDENTA DE L’ENTITAT

La nova Associació
Veïnal i Cultural
El Palau es presenta
públicament
Més de dues-centes persones van participar en els actes de presentació de
la nova Associació Veïnal i Cultural El
Palau d’Oliva, el dissabte 9 d’abril. Va
haver-hi una ruta guiada a càrrec de Rodamons, una xarrada sobre el Palau de
Xavier Canyamás, una magnífica actuació del cantautor Pau Alabajos i xarrades i berenar organitzades pels promotors. L’alcaldessa Yolanda Balaguer va
assegurar que “m’han presentat moltes
reivindicacions i molt justes. Gràcies
per voler millorar la vida dels veïns a
través d’aquesta nova entitat. Està més
que demostrat que el patrimoni és un
atractiu turístic i un dinamitzador dels
barris i ciutats en les quals es troba.
Hem d’avançar en la seua recuperació.
És una prioritat per a l’Ajuntament, encara que siga una labor a llarg termini”.
LEGALITZACIÓ AL MES DE GENER

El setembre passat un grup de veïns de
la zona de l’antic Palau Comtal dels Cen-

telles, sensibles amb el patrimoni i preocupats per la degradació del barri i el
seu entorn i amb el Palau com a punt
de referència, van acordar treballar per
millorar i revitalitzar el centre històric
d’Oliva, per la revitalització del Palau
dels Centelles com a element patrimonial i del seu entorn, superant la divisió
tradicional del Raval i Vila, perquè el
Palau siga l’element de dinamització,
atractiu turístic “i un orgull per a tota
Oliva”. Al gener es va rebre la legalització oficial per part de la Generalitat
Valenciana .
Natalia Mascarell, presidenta de l’entitat va recordar que “la força de la gent
és la de la societat. Volem retornar al
barri del Palau l’esplendor que mereix.
Naixem amb la voluntat de promoure i
col·laborar per a dinamitzar socialment
i culturalment el barri que ens ha vist
nàixer”. Ha anat perdent en habitants,
en botigues i en serveis tant públics
com privats i els preocupa. “Viure en el

Acte de presentació de l’A.V.C.El Palau

barri del Palau és anar contra corrent i
com diu Pau Alabajos en la seua cançó
som els utòpics, idealistes i ingenus
en una certa forma”. Els veïns creuen
que la recuperació del Palau dels Centelles ha de ser el gran motor “per a
crear de nou un esperit de pertinença
entre els veïns” per a això és necessari conéixer-lo i veure’l. Van reclamar
incentius per als comerços en la zona,
millor neteja, aparcaments i més segu-
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UN TOTAL DE 32 PERSONES VAN ARRIBAR PROCEDENTS DE GRÈCIA, POLÒNIA I PORTUGAL

L’IES Gabriel Ciscar acull els
socis europeus de l’Erasmus+
L

’IES Gabriel Ciscar d’Oliva va celebrar entre els dies 10 i 16 de març
l’acolliment dels participants en el
programa Erasmus + denominat “Common Roots Make You” i a més van visitar les localitats italianes de Frosinone
i de Roma entre els dies 3 al 9 d’abril
en les corresponents mobilidades del
projecte europeu.
Vicent Morera, coordinador de l’IES
Gabriel Ciscar del projecte va assenyalar
a El Nostre Oliva que un total de 32 persones van arribar a Oliva procedents
dels socis europeus de secundària,
concretament el 2nd Gymnasium of
Heraklion de Creta (Grècia), el Zespol
Szhol Ogolnokszatalcaych w Jozefowie
nad Wisla de Polònia, el Istituto Comprensiu 1 Frosinone d’Itàlia i el Agrupamento de Escolas Paçp d’Arcs a Portugal. “Amb elles hem conviscut durant
una setmana d’una manera intensa,
com vivim els valencians, compartint
idees, activitats, coneixement, il·lusions,
esperances i moltes coses més”.
La pandèmia de la Covid 19 va motivar
el cessament de les activitats del projecte europeu i la prolongació durant
un any més del seu desenvolupament
per part dels organismes internacionals
que el regulen. El tema central del projecte eren les manifestacions culturals
pròpies de cada país.
A Oliva van poder conéixer de primera

Els professors a Oliva.

mà les falles i una mascletà ecològica del
Col.legi Alfadalí. A més també van visitar
València i els monuments de la capital,
el Museu Faller i van assistir en directe
a una mascletà en la Plaça de l’Ajuntament del cap i casal. A més també van
tindre temps de conéixer Oliva, el seu
barri antic i el seu entorn més pròxim
com les platges i sobretot el Parc Natural de la Marjal Pego Oliva, on van dur a
terme diverses activitats. Va haver-hi una

recepció a l’Ajuntament.
A més part dels participants van dormir en hotels i altres en domicilis, però
van poder gaudir de la gastronomia típica, la paella, les tapes i, les coques al
calfó o els bunyols “i van marxar molt
emocionats de l’experiència viscuda
amb nosaltres” va assenyalar Morera.
MOBILITAT A ITÀLIA

D’altra banda els dies 3 al 9 d’abril

dos professors i dotze alumnes de
l’IES Gabriel Ciscar han viatjat a Frosinone, a una hora de distància de
Roma, per a participar en la tercera
mobilitat del projecte després de les
de Grècia i Espanya.
Els socis els van mostrar Roma i
van treballar sobre el coneixement
de la ciutat de Frosinone, les seues
arrels històriques entre elles la seua
torre campanar i el tema central va

ser el del Carnestoltes, la seua evolució, així com la gastronomia de la
zona, lloa vestits típics, etcètera.
Ara almes de juny tindrà lloc la
mobilitat a Paço d’Arcs a Portugal,
mentre que el desplaçament a Polònia, a Wisla, previst amb anterioritat, s’ha volgut deixar per a l’últim
lloc a causa de ser aquest un país
d’acolliment de refugiats en la guerra
d’Ucraïna.

SETMANA CULTURAL DEL CEIP SANTA ANNA

Rutes a ritme
de rock
Els bolis es podran comprar en col·legis i comerços.

Campanya ‘Els centres
educatius d’Oliva amb Ucraïna’
Oliva llança la campanya “Els centres
educatius d’Oliva amb Ucraïna” amb la
venda de bolis solidaris per un euro.
Els comerços que ho desitgen també
podran adherir-se a aquesta campanya
humanitària, enviant un correu al departament d’Educació a l’adreça educació@oliva.es
La solidaritat del poble d’Oliva en
aquest cas, amb la ciutadania d’Ucraïna, torna a manifestar-se a través de la
veu de l’alumnat dels centres educatius
i dels seus equips directius i docents.
Preparats per a ajudar i coordinats amb
el departament i la Regidoria d’Educa-

ció, que dirigeix la vicealcaldessa Ana
Morell, els centres escolars i els instituts han llançat la campanya d’ajuda a
Ucraïna amb la venda de bolis solidaris
similar a l’anterior d’ajuda a l’illa de la
Palma que va ser tot un èxit.
Aquests es podran comprar en els
propis col·legis i en els centres de
secundària, així com en tots aquells
establiments i comerços que també
vulguen participar d’aquesta acció solidària. Només hauran de fer arribar
un correu electrònic al departament
d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva,
a l’adreça educació@oliva.es amb les

seues dades, nom de l’establiment,
nom de la persona responsable, carrer, quantitat de bolis i número de
telèfon.
La vicealcaldessa i regidor delegada
d’Educació, Ana Morell, ha agraït “la
predisposició de tots els centres educatius i la seua actitud de col·laboració en
totes aquelles iniciatives que sorgeixen
de la ciutadania. L’Ajuntament d’Oliva i
el departament d’Educació sempre escoltem totes aquestes propostes per a
donar resposta a una situació tan difícil
com la que està vivint el poble d’Ucraïna”, va concloure Morell.

Aquesta Setmana Cultural hem tret fum per les orelles i pels peus.
Hem començat pintant i expressant-nos al mur de l’escola, amb l’artista
Jau, que ens ha ensenyat algunes tècniques amb pintures i esprais, hem
fet uns grafitis que han quedat genials.
Dimarts dia 12 vam gaudir d’un taller de rock amb els RAMONETS,
hem creat i composat una cançó que ja podeu escoltar al nostre canal
de Ivoox.
Per acabar setmana hem oferit unes rutes pel Raval i Vila, a més a més
el nostre alumnat ha gravat aquestes llegendes o històries en àudios per
tot aquell que vulga escoltar-les.
Gràcies a tota la comunitat educativa per fer-nos gaudir tant.
Que el ritme no pare!.
CEIP Santa Anna

Els joves pintant murals.

HISTÒRIA
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Oliva vista des de la carretera de Gandia. Al fons Santa Maria, el Palau i Ermita de Santa Anna. Font Oliva-Història fotogràfica.

Una crónica
de 1933
XAVIER CANYAMÀS

E

duardo López-Chávarri Marco
(1871-1970) va ser un compositor, musicòleg, advocat,
escriptor i catedràtic del Conservatori
Superior de Música de València. Al llarg
de la seua vida va rebre nombroses
distincions, com la Gran Creu d’Alfons
X el Savi o la Medalla d’Or del Cercle de
Belles Arts de València, entre d’altres.
Col·laborava assíduament en el diari
Las Provincias, on signava una columna titulada «Por tierras valencianas».
L’any 1933, un antic company seu d’estudis dit Alardo Miralles, qui exercia
de secretari de l’Ajuntament d’Oliva,
va convidar López-Chávarri a conéixer
la nostra ciutat. L’escriptor va deixar
constància de la visita en una breu
crònica titulada «Unas horas en la antigua Oliva», publicada en tres parts al
periòdic capitalí [1]. En la publicació
de hui recordarem com va viure l’insigne personatge el seu pas per l’Oliva de
1933, aleshores un municipi rural de
tretze mil ànimes.
La jornada va començar a València.
El trajecte fins a la nostra ciutat
el feu López-Chávarri en cotxe.
Segons contava, «un excelente y
rápido servicio de automóviles
une directamente Oliva con
Valencia». Malgrat això, la carretera
era bastant roïna: «aparece llena
de barro, con baches tremendos
y charcas inquietantes: suciedad,
abandono...». A les envistes d’Oliva,
el viatger esbossava el perfil de la
ciutat: «A medida que avanzamos
podemos distinguir sobre
abrupta colina el palacio-castillo,
flanqueado por robustos torreones;
a su alrededor extiéndese el caserío
rodeado de una llanura feracísima,
un vergel que maravilla, que acaba
en el mar».

Una vegada arribat al destí, l’amfitrió
va conduir López-Chávarri a conéixer
el Palau Comtal, al qual s’accedia per
un «severo arco de entrada
[…], por el mismo sitio por que
pasaran guerreros y damas con
sus carrozas». Cal recordar que
l’ínclit edifici va acabar en mans de
la casa d’Osuna, però la decadència
econòmica de la noble nissaga es va
veure agreujada pel comportament
balafiador del dotzé duc d’Osuna, i
setzé comte d’Oliva, Mariano TellezGirón. Al remat, el Palau Comtal es
va vendre en 1871 i ací començava
la seua ruïna definitiva. L’any 1917
un arquitecte danés, Egil Fischer,
va adquirir gran part del conjunt
monumental amb la finalitat de
desmantellar-lo i endur-se peça a
peça tot allò de valor.
Davant el detriment del Palau,
López-Chávarri escrivia: «se compró
el Palacio por menos valor que
un auto Lincoln». I continuava:
«Aquí estuvo la airosa torre, la
majestuosa escalera de piedra...
¡todo desaparecido! [...] entristece
de modo infinito pensar la egoísta
indiferencia con que se ha dejado
perder este magnífico tesoro de arte.
[...] El adquiriente fue arrancando
todos los tesoros de este arte
valenciano, sin olvidar uno: techos
labrados primorosamente, capiteles,
vigas de hermosa talla, azulejos,
rosetones, relieves escultóricos...».
Amb la declaració del Palau com a
Monument Arquitectònic-Artístic,
l’any 1920, una part del patrimoni
que ja estava encaixonat «en cuadras
y sótanos» per al seu trasllat a
Dinamarca fou immobilitzat. No
entenia el visitant la profanació i
escarni que patia l’edifici, un balcó
obert a la Mediterrània on antany «la
población campesina se refugiaba

dentro de los muros del Palacio,
y los soldados aprestábanse a la
defensa para impedir la algarada de
berberiscos...».
Després de visitar el Palau, LópezChávarri va marxar cap a l’església
de Santa Maria, on el va rebre
l’infortunat José María Vidal Pastor,
«un sacerdote joven, inteligente,
culto, dado a estudios históricos».
Allí va poder consultar les partides
de bateig de Gregori Maians i Gabriel
Ciscar. La de l’erudit el va sorprendre
per estar escrita en valencià, «bien
demostrativa de cómo perduraba el
espíritu patrio en estas comarcas»,
però lamentava que Maians «fue
absorbido por la cultura de
Madrid, y en castellano publicó
sus libros». Del marí, en canvi, li va
cridar l’atenció que «castellanizó
su apellido», en convertir Siscar a la
forma Ciscar.
Acabada la jornada, Eduardo LópezChávarri s’acomiadà de la ciutat i
en marxar «la silueta de Oliva se
recortó sobre un cielo iluminado
por los rojos matices de la puesta de
sol. En lo alto estaba el palacio…».
Ai, el Palau Comtal! Allà restava
silenciós, malferit, despullat..., com
un natzaré sentenciat a mort a qui
li quedaven unes poques alenades
abans de lliurar l’ànima a Déu.
Nota:
Aqueix any de 1933, l’Ajuntament d’Oliva va publicar un llibret titulat Memoria de
los trabajos realizados por el secretario
D. Alardo Miralles Prats, para conseguir
la exención tributaria de varias fincas del
Ayuntamiento y la devolución de las cuotas
indebidamente abonadas, un exemplar del
qual es conserva a l’Arxiu Municipal de Castelló de la Plana.
[1] Las Provincias, «Unas horas en la antigua Oliva», 21, 27 i 28 d’abril de 1933.
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Entrada principal al Palau Comtal.
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UNA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO I LA REGIDORIA D’ESPORTS

Al voltant de 600 escolars
han celebrat el Dia de l’Esport
E

ls col·legis d’Oliva van celebrar
el passat dimecres día 6 d’abril
el Dia de l’Esport, organitzat
per la Fundació Trinidad Alfonso i la
Regidoria d’Esports, que dirigix Yolanda Navarro.
Al voltant de 600 xiquets i xiquetes de
tots els col·legis i instituts d’Oliva es van
traslladar al Poliesportiu Municipal per
a gaudir d’una jornada inclusiva amb
20 membres del Centre Ocupacional de
l’ASMISAF. Van dur a terme activitats i
jocs adaptats per a persones amb diversitat funcional.
La regidora d’Esports, Yolanda Navarro va assegurar que aquesta jornada
naix de la mà de la Fundació Trinidad
Alfonso i amb la valuosa col·laboració
de tots els centres educatius. “Gràcies
al professorat i tècnics dels Serveis Esportius Municipals, un any més hem
aconseguit que tots els xiquets i xiquetes
gaudisquen d’unes jornades esportives,
inclusives i educatives.” Va afirmar la
regidora d’Esports.

La regidora Yolanda Navarro en el Dia de l’Esport.

ALUMNAT

Per a la jornada d’enguany els participants van ser estudiants de les classes
de 5é i 6é dels centres escolars, el que
suposa, aproximadament, 500 alumnes de primària. A més, els instituts se
sumaren amb 4 primers de l’ESO per
part del Gregori Maians, mentre que de
Gabriel Ciscar van participar concreta-

Els detalls que es repartiren als centres educatius.

ment una classe del mateix curs. Uns
100 alumnes de l’ESO van gaudir amb
els menuts. En total van estar uns 600
xiquets i xiquetes.
Els centres que van participat en
aquestes activitats són:els CEIP Hort

Estudiants participants en la Jornada.

de Palau, Verge dels Desemparats, La
Carrasca, Alfadalí, Santa Anna, Lluís Vives, El Rebollet, Sant Josep de la Muntanya, l’IES Gregori Maians i també
l’IES Gabriel Ciscar, és a dir la pràctica totalitat de col.legis de primària i

secundària, a més dels instituts d’ESO
del municipi.
PRIMER MUNICIPI

Es van lliurar detalls conmemoratius a tots els centres. Cal recordar

que Oliva va ser el primer municipi
de la Comunitat Valenciana en celebrar a nivell autonòmic aquesta
conmemoració amb el suport de la
Generalitat Valenciana i la Fundació
Trinidad Alfonso.

Èxits del Club de Tir
Olímpic Oliva al Campionat
Autonòmic Copa President

L’Handbol Oliva lluitarà pel ascens
El Club de Handbol Oliva està d’enhorabona. Per tercera vegada consecutiva
l’equip sènior masculí s’ha classificat
per a jugar la fase d’ascens a segona
divisió nacional, que tindrà lloc en la
localitat alacantina de Monòver els
pròxims dies 29 i 30 d’abril, i l’1 de
maig.
A més del treball que estan duent a
terme per a aconseguir la gesta esportiva , el club ha realitzat una samarreta
commemorativa de la Fase d’Ascens a
segona nacional de l’equip sènior masculí temporada 21-22, de color rogo i
que han posat a la venda amb el disseny
d’una pilota i una mà perquè les bases

i l’afició donen el seu suport a l’equip.
La samarreta s’ha posat a la venda a un
preu de huit euros.
Els pupils de Manuel Sansaloni van
véncer en el partit decisiu al club
d’Handbol de Bunyol i van aconseguir
classificar-se de nou per a poder ascendir de categoria. D’aquesta manera divendres dia 29 d’abril a les 21 hores Fuxión Santa Bàrbara de Monóver enfront
del Club de Handbol Oliva en el primer
encontre de la fase d’ascens.
El dissabte 30 d’abril, en la segona
jornada, l’equip del C.H. Oliva s’enfrontarà a les 18 hores al Llevant UDBM
Marni C de València. Mentre que en la

tercera i definitiva jornada del diumenge 1 de maig el partit serà entre el Club
Almassora Handbol de Castelló enfront
del Club de Handbol Oliva a les 11 hores.
S’espera que nombrosos aficionats
a l’handbol i familiars de jugadors es
desplacen fins a Monòver durant el cap
de setmana a animar a l’equip oliver i
veure si es compleix aquest de la tercera va la vençuda i el Club de Handbol
Oliva pot ascendir a Segona Divisió Nacional d’Handbol, la màxima categoria
d’un equip d’aquesta modalitat esportiva aconseguida mai a la comarca de
la Safor.

Entre els dies 8-9-10 d’abril s’ha realitzat a Xest i Nàquera el Campionat
Autonòmic que alhora era fase de la Copa President, celebrada per
primera vegada de manera única per a tota Espanya després de les
restriccions sanitàries, amb una àmplia participació esportiva.
Destaquen els tiradors olivers que han aconseguit diversos metalls en plat
i en precisió amb armes històries. A Xest, en la modalitat de Lorenzoni
Rèplica, tir al plat amb escopeta d’avantcàrrega d’encesa de percussió,
Juan Luis Martín aconsegueix ser or i per tant campió autonòmic i de
la fase Copa President amb una molt alta puntuació, 24/25 pese al dia
fortament ventós. Robert S. Juliá, subcampió amb 23/25. I Manuel Martín,
diploma de quart classificat. En la modalitat de Manton rèplica, tir al plat,
amb escopeta d’avantcàrrega d’encesa d’espurna, venç J.L. Pérez sent
plata Juan Luis Martín, subcampió Autonòmic i de la fase Copa President
i Manuel Martín, bronze en tercera posició. Amb les armes originals,
Gerardo Garcia, Francisco Badenes, Salvador Bartual i Nuria Bartual com
a júnior dona copen els primers llocs de podi en les seues modalitats i
formen amb els olivers el Miquelet, equip valencià específic de tir al plat
amb armes històriques.
A Nàquera s’han celebrat les modalitats de precisió en les quals els
esportistes olivers també han aconseguit altres metalls. Juan Luis Martín
aconsegueix l’or, campió autonòmic i bronze en la fase Copa President en
Freire i Brull, tir a 100 metres amb fusell de cartutx metàl·lic de pólvora
negra, sent Manuel Martín bronze autonòmic. Els esportistes valencians de
l’equip Miquelet també han obtingut diversos metalls en precisió.
S. Bartual, subcampió amb revòlver d’avantcàrrega, G. García, bronze
en Miquelet d’avantcàrrega i Núria Bartual va ser campiona Júnior amb
revòlver d’avantcàrrega. Hi resten tots els esportistes emplaçats per a la
pròxima cita al maig a Oviedo, amb la qual s’anirà perfilant l’equip de la
selecció espanyola mancant el Campionat d’Espanya al juny.
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VA RESULTAR CAMPIÓ DE LA CATEGORIA SÈNIOR FEMENINA EL CF ELX

Èxit de participació en el Torneig
de Futbol Femení Oliva Cup Soccer
L

’esdeveniment esportiu, organitzat per primera vegada per la
Regidoria d’Esports i Sun Sports
Events, comptà amb la participació de
20 equips femenins i 13 masculins. La
regidora d’Esports, Yolanda Navarro,
ha assegurat que aquest és el principi
d’una col·laboració continua de l’esport
femení a Oliva. La jugadora de l’Atlético
de Madrid femení, Edurne Rubio fou
l’ambaixadora de la primera edició del
torneig i l’equip sènior del C.F. Elx el
guanyador.
El cap de setmana de Pasqua, del 14 al
17 d’abril, Oliva organitzava la primera
edició del Torneig Futbol Femení Oliva
Cup Soccer a les instal.lacions exteriors
del Poliesportiu Municipal, i amb col.
laboració de les instal·lacions del Camp
del Morer, cedit per la UD Oliva i les del
Club de Tennis Oliva. Hi va haver la participació de categories femenines Aleví
F8, Infantil F8, Cadet F11, Juvenil F11 i
Senior F11 i les categories masculines
Aleví F8, Infantil F11 i Cadet F11.
La regidora d’Esports, Yolanda Navarro
ha assegurat que aquesta primera edició
del Torneig és el principi d’una promoció constant que realitzarà l’Ajuntament
d’Oliva en l’esport femení. “Des de les
institucions hem de donar suport als
esports femenins, que malauradament,
han estat i estan infravalorats. I a més,
des de l’Ajuntament d’Oliva i la Regidoria
d’Esports continuarem apostant des de la
base per una igualtat real i per la promoció de totes les disciplines esportives.”
afirmava Yolanda Navarro.
Per la seua banda, Hèctor Garcia va
agraïr la gran acollida que va tindre la
primera edició de l’Oliva Cup Soccer.

L’Elx senior va ser el guanyador.

El Fuenlabrada Atlantis celebrant la victòria.

Gran ambient entre les jugadores.

L’organitzador del torneig, la regidora d’esports i l’alcaldesa.

“En aquesta gran festa del futbol ha brillat
l’esportivitat, el bon ambient i l’alt nivell
dels clubs participants. Tots ells també han
gaudit de les platges espectaculars d’Oliva
i del seu clima i gastronomia.” indicava el
director de l’Oliva Cup Soccer.

RESULTATS DEL TORNEIG

Durant els passats 14, 15, 16 i 17 d’abril
es jugaren diferents partits, i van resultar
campiones de la categoria sènior femenina el CF Elx. Així mateix, el CF Elx també
aconseguí ser el primer en la categoria

cadet femení.
Quant a la categoria infantil femenina,
el club guanyador va ser el Fuenlabrada Atlantis, i en infantil masculí, el Real
Gandia CF. El FC Dénia aconseguia ser el
campió de la categoria aleví masculina i

Jordi Ripoll i Pili Vázquez guanyen la
XXXII Volta a Peu Festes de Sant Vicent
L’oliver Jordi Ripoll i la gandiana Pili Vázquez
van ser els grans triomfadors de la XXXII edició
de la Volta a Peu Festes del Carrer Sant Vicent
d’Oliva celebrada dissabte passat 23 d’abril al
migdia en un circuit urbà pels carrers del Raval-Gerreria i Raval-Pinet d’aquesta localitat.
Al voltant de mig centenar d’atletes de totes
les categories es van donar cita en les diferents
proves realitzades amb diversos circuits sent
l’absolut de 6.000 metres. El guanyador sènior
Jordi Ripoll del Club Triatló Oliva a més del trofeu va aconseguir el premi de 75 euros en metàl·lic, igual que la guanyadora femenina sènior
Pili Vazquez del Club Atletisme Safor- Teika. Els
segons classificats van rebre 25 euros de recompensa.
En homes va ser segon Mauri Caballero de
Els Oliveros, que també va guanyar el premi al
primer veterà, mentre que va ser tercer José Miguel García del Club d’Atletisme Safor-Teika.
En dones, amb un circuit de 4.000 metres, va
ser segona la olivera Ana Fuster del Club d’Atletisme L’Espenta d’Oliva, que va ser la millor
veterana, i tercera Carmen Bertomeu del Club
d’Atletisme Dianium, primera classificada de
categoria juvenil.
El primer classificat juvenil va ser Arnau Sa-

lort, mentre que el guanyador en la categoria
infantil masculí va ser Jordi White, seguit per
David Expósito i Ferrán Serra. En la categoria
d’infantil femenina la guanyadora va ser Carla
Alcalá Jiménez, seguida per Koniba Taoré.
Pel que fa a la categoria aleví, el guanyador de
la prova va ser Gabriel Robles, seguit per Bacari Taoré i Hugo Sánchez. En xiques alevins la
primera va ser Zoe White, segona Ángela Just i
tercera Valeria Romero.
El millor benjamí va ser Kobi White, seguit
per Antonio Rodríguez i per Miguel Borrás. En
benjamí femení la guanyadora va ser Manuela
Rodríguez, segona Saran Taoré i tercera Rosa
Narvaez.
La XXXII edició de la Volta a Peu Festes de Sant
Vicent va comptar amb la presència de l’alcaldessa Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa Ana
Morell i la regidor delegada d’esports Yolanda
Navarro. Va haver-hi una xicoteta col·lisió entre
la moto de control de la prova i un vehicle que
va entrar en el circuit malgrat estar tallat al trànsit rodat, la qual cosa va motivar un retard de
més de mitja hora en el desenvolupament de les
carreres finals. Es van entregar medalles als tres
primers per categories des de benjamí a cadet
i premis als tres primers de juvenil a veterans.

Els tres primers xics Volta a Peu 2022.

Les tres primeres xiques Volta a Peu 2022.

en benjamí masculí, el vencedor fou CF
La Nucia.
A més, en el torneig també es premià
a la millor afició que fou la del Fuenlabrada CF i el premi Fair Play, per a AD
Alcobendas tots dos madrilenys.
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