Oliva

el nostre
OCTUBRE 2021

La II Fira del Fil reuneix les
millors artesanes a Oliva

El fris del Saló de Batalles
del Palau ja es pot reproduir

L’activitat va estar organitzada per l’Associació de Boixeteres i
va comptar amb la participació d’artesans d’Espanya i Itialia.

Els estudis del catedràtic Luís Arciniega ja permeten la reconstrucció
global de la sala, que representava una batalla dels Centelles

Yolanda
Balaguer: “Els
projectes estan
encarrilats”
Pàgines 8 i 9

Mavi Mestre, primera dona
en ser Filla Predilècta d’Oliva
L’actual rectora de la Universitat de València es convertirà en el primera dona de la seua història d’Oliva
amb aquesta distinció, en aprovar el ple de l’Ajunta-

ment d’Oliva, per unanimitat, l’inici de l’expedient.
Mavi Mestre és catedràtica a la Universitat de València
i llicenciada en filosofia i ciències de l’educació.

Pàgina 3

S’inaugura la
primera fase
del SkatePark
Pàgina 18

El paralímpic
Héctor Cabrera
rebrà la Medalla
d’Or de la ciutat
Pàgina 19
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AGENDA

OLIVA, octubre 2021

Gastronomia i
el seu potencial
com a destinació
sostenible i de
proximitat

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

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

L’elaboració i degustació de “Coques d’Oliva” a càrrec de Pepe Cotaina va alçar gran expectació.

TELÈFONS ÚTILS
EMPRESES SERVEIS
Iberdrola 96 283 85 17
Agència de Butà 96 285 08 44
Aigües potables Bolinches 96 285 05 87
Aigües potables Bullent 96 285 40 00
Aigües potables platja 96 285 20 62
DEPENDENCIES MUNICIPALS
Ajuntament 96 285 02 50
Centre Social Sant Francesc . . . . . 96 285 05 28
Agencia Agraria y M.Ambiente . . . . 96 285 09 82
Biblioteca Tamarit y Archivo. . . . . . 96 296 37 40
Biblioteca l´Envic . . . . . . . . . . . . . . 96 296 33 94
Casa de la Cultura . . . . . . . . . . . . . 96 285 02 55
Casal Jove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 17 35
Cementerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 470 153
Depuradora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 37 05
Hort de la Bosca. . . . . . . . . . . . . . . 96 285 59 24
Almacen Municipal . . . . . . . . . . . . 96 285 34 81
Museo arqueológico. . . . . . . . . . . . 96 285 46 28
Mercado municipal . . . . . . . . . . . . 96 285 17 81
Agencia AFIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 296 37 02
OMIC (oficina del consumidor) . . . . 96 285 07 09
Oficina de Turisme . . . . . . . . . . . . . 96 285 55 28
Oficina de Turisme (Platja) . . . . . . . 96 285 03 91
Agencia de Desarrollo Local (ADL) . 96 285 17 43
Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 12 57
Fomento económico . . . . . . . . . . . 96 285 13 48
Oficina de ocupación . . . . . . . . . . . 96 285 17 43
Oficina de Gestión Tributaria . . . . . 96 296 31 66
PIC «punto de información catastral» . 96 285 04 97
OLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 09 82
Polideportivo – oficinas . . . . . . . . . 96 285 29 20
Polideportivo- piscina cubierta . . . . 96 285 36 23
Servicios Deportivos. . . . . . . . . . . . 96 285 02 21
Servicios Culturales . . . . . . . . . . . . 96 285 02 55
Teatro Olimpia . . . . . . . . . . . . . . . . 96 285 05 20
Servicios Sociales . . . . . . . . . . . . . 96 285 03 75

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Autobuses Jiménez
Telèfon 902 202 787
Horarios paso dirección
Gandía: 7:45, 10:25,
123:20, 15:30, 17:40 y
18:40.
Horarios paso dirección
Pego: 8:20, 10:25, 13:20,
16:05, 17:40 y 18:40

■ Farmàcia Catalá
■ Farmacia Ruíz
■ Farmacia Hnos. Aparisi
■ Farmacia Galiano
■ Farmacia Martí
■ Farmacia Escrivà
■ Farmàcia Catalá
■ Farmacia Ruíz
■ Farmacia Galiano
■ Farmacia Martí
■ Farmacia Escrivà
■ Farmàcia Catalá
■ Farmacia Ruíz

96 285 01 05
96 285 17 97
96 285 18 36
962 85 15 21
96 285 30 36
96 285 05 83
96 285 01 05
96 285 17 97
962 85 15 21
96 285 30 36
96 285 05 83
96 285 01 05
96 285 17 97

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

La gastronomia d’Oliva, amb un reeixit
showcooking de Coques, al costat de l’oferta per
a consolidar-se com a destinació sostenible i de
proximitat, han destacat en la seua participació
en la III Mostra de Turisme de la Comunitat
Valenciana, celebrada el passat cap de setmana
en l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les
Ciències. Així ho ha afirmat Kino Calafat, regidor
de Turisme d’Oliva, després de destacar la gran
expectació que va alçar el showcooking a càrrec
de Pepe Cotaina, ambaixador gastronòmic
d’Oliva, durant la preparació de 300 Coques
d´Oliva com les de ‘gamba amb bleda’ o tomaca
i tonyina, entre altres, que van delectar als
nombrosos assistents a l’espai gastronòmic de la
mostra el dissabte al migdia.

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

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

oberta dia 29
oberta dia 30
oberta dia 31
oberta dia 1
oberta dia 2
oberta dia 3
oberta dia 4
oberta dia 5
oberta dia 6
oberta dia 7
oberta dia 8
oberta dia 9
oberta dia 10

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

PER A REMETRE INFORMACIÓ

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien

JAVIER LLOPIS
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Hazte socio de la
Cruz Roja

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

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

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

ACTUALITAT
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LA PROPOSTA LA VAN FER CONJUNTAMENT EL EXALCALDE DAVID GONZÁLEZ I EL REGIDOR DE CULTURA JULIO LLORCA

La rectora Mavi Mestre serà la
primera dona Filla Predilècta d’Oliva
És catedràtica de
psicologia bàsica
a la Universitat de
València. Llicenciada
en filosofia i ciències
de l’educació

L

’actual rectora de la Universitat
de València, Mavi Mestre Escrivà,
es convertirà en el primera dona
“Filla Predilècta “ d’Oliva de la seua
història, en aprovar el ple de l’Ajuntament d’Oliva, per unanimitat, l’inici de
l’expedient administratiu previst en el
Reglament d’Honors i Distincions de la
ciutat perquè això siga una realitat.
La proposta la van fer conjuntament
el exalcalde David González i el regidor
delegat de cultura Julio Llorca i es va
presentar a la Comissió Municipal de
Serveis Socioculturals del passat 21 de
setembre, on es va aprovar també per
unanimitat. Ara haurà de seguir-se la
tramitació de l’expedient fins el nomenament definitiu.
Julio Llorca va recordar el currículum acadèmic que té la primera dona
rectora de la Universitat de València en
la seua història i que va nàixer a Oliva
l’any 1956. És catedràtica de psicologia
bàsica a la Universitat de València. Llicenciada en filosofia i ciències de l’educació, en les especialitats de psicologia i
ciències de l’educació i va ser distingida
amb el Premi Nacional als millors becaris i el Premi Extraordinari de llicenciatura. És doctora en psicologia i premi
extraordinari de doctorat.
En quan a investigació ha sigut investigadora principal en 34 projectes , entre
els quals destaquen dos projectes Prometeu de les universitats de Missouri
(USA) i el Conicet de Buenos Aires, i la
direcció de la xarxa d’excel·lència ISIC
“Enfortiment personal, inclusió social i
qualitat de vida. CVIFOR”, l’objectiu del
qual era detectar factors de protecció i
vulnerabilitat i intervindre en la infància i adolescència en risc per pobresa
i/o exclusió social. Actualment és IP
del projecte “Violència i victimització
en l’adolescència: el rol dels valors”
Pla Nacional R+D+I i del projecte Prometeu “Competència socioemocional
i personal com a prevenció de la conducta desadaptada” i és codirectora de
la càtedra Luis Amigó de la Universitat
de València i la Fundació Amigó per a
la intervenció psicosocial en menors en
situació de risc.
És autora de més de 160 articles en
revistes nacionals i internacionals , de
23 llibres i de 50 capítols de llibre i ha
dirigit 20 tesis doctorals, i la seua trajectòria investigadora ha sigut reconeguda amb sis sexennis d’investigació.
Compromesa en la transformació de
la Universitat, va ser la primera degana
de la Facultat de Psicologia de València
(2002-2006)i vicedirectora d’ordena-

El prestigi i la tasca realitzada per Mavi Mestre la fan mereixedora de ser Filla Predilècta d’Oliva.

Antonio Mestre Sanchis.

Francisco Brines Bañó

Josep Climent Barber

Vicente Parra.

Els Fills Predilèctes d’Oliva
Antonio Mestre Sanchis (l’únic
viu actualment). Va nàixer en Oliva en
1.933. Doctor en història eclesiàstica per la Universitat Gregoriana de
Roma i en història per la U. València en 1.970.. En 1.968 va publicar
“Ilustración y reforma de la Iglesia.
Pensamiento político-religioso de
D.Gregorio Mayans y Siscar (1.6991.781) Premi Nacional “Menéndez y
Pelayo” en 1.968 i és el director de les
publicacions de l’Ajuntament d’Oliva
ció acadèmica , professorat i sostenibilitat (2015-2018) fins que en 2018
va ser triada primera dona rectora de
la Universitat de València en substitució del també oliver Esteban Morcillo.

i màxim coneixedor de la figura de
Gregori Maians. El lliurament del títol
de “Fill predilecte d’Oliva “fou el 25
d’octubre de 2013.
Francisco Brines Bañó (Oliva,
València, 22 de gener de 1932-Gandia,
València, 20 de maig de 2021) va ser
un poeta enquadrat en el grup poètic
dels anys 50. Des de 2001, va ser acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola.
Ha sigut reconegut amb distincions
Ha rebut nombrosos reconeixements
al llarg de la seua ja dilatada trajectòria
professional.
El portaveu de Ciutadans, Salazar, va
dir que Mavi Mestre “és tot un referent

com el Premi Nacional de les Lletres
Espanyoles (1999), el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (2010) o
el Premi Miguel de Cervantes (2020).
El 10 de gener de 2001 era nomenat
“Fill predilecte d’Oliva”.
Josep Climent Barber (Oliva 28
d’agost 1927-València 15 febrer de
2017) Canonge prefecte de música
sacra i organista primer de la Catedral
Metropolitana de València, a més de
en la seua dilatada carrera”, el portaveu del PP Salvador Llopis que”Oliva
sempre que l’ha necessitada , ha respost amb la seua presència”. La portaveu socialista Ana Morell va reconéixer

director, compositor i musicòleg. El
10 de març de 1995 va ser nomenat
«Fill predilecte d´Oliva» .
Vicente Parra (A títol pòstum).
Oliva 5 de febrer de 1931- Madrid 2
de març de 1997. Actor espanyol. Va
protagonitzar 31 pel·lícules entre elles
“Donde vas Alfonso XII” que el va dur
a la fama. També va fer vint obres de
teatre. Fou nomenat en la sessió del 7
de juliol de 1997.
que era un orgull per a Oliva la primera dona que serà “filla predilècta”
i Yolanda Pastor de Projecte Oliva va
assenyalar que és “tot un exemple a
seguir”.
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POEFESTA DEDICADA A BRINES AMB GIOCONDA BELLI OVACIONADA PEL PÚBLIC ASSISTENT

La XVII edició de la Poefesta és la
primera sense el Premi Cervantes d’Oliva
L’altre gran poeta
present fou
Bernardo Atxaga,
l’escriptor basc més
llegit i traduït de
tota la història

Bernardo Atxaga.

O

liva va vibrar amb una edició de
la Poefesta –la XVIIena- on per
primera vegada no es comptava
amb la presència del Premi Cervantes
Francisco Brines, i amb grans figures
del món poètic en els respectius àmbits
lingüístics. El Centre Polivalent acollí
vora 500 persones que volien escoltar
poesia.
La ovació més gran de la nit se l’endugué Gioconda Belli l’escriptora nicaragüenca que segons l’Àngels Gregori
“és com la Madonna de sud-america,
ja que ompli estadis de gent que vol
escoltar-la”. Nascuda en Managua el 9
de desembre de 1948, va lluitar contra
la dictadura de Somoza amb el Frente
Sandinista i va recordar que “ahora el
que fuera nuestro compañero Daniel
Ortega ha creado su propia dictadura”
per això va llegir el seu poema “Despatriada” després d’”Eva advierte sobre
las manzanas” i “Consejos para la mujer fuerte”. Feminista i lluitadora pels
drets humans, va voler estar al Poefesta

Gioconda Belli es va emportar la major ovació de la nit.

d’Oliva encara que anava en cadira de
rodes després d’un accident que va tindre en arribar a Madrid que li va afectar
la mobilitat.
L’altre gran poeta present en aquesta
edició fou Bernardo Atxaga, l’escriptor
basc més llegit i traduït de tota la història que ha publicat tota la seua obra

en euskera, encara que ha estat traduït
a nombroses llengües i és un defensor
dels drets lingüístics de llengües minoritàries. Es va atrevir a llegir un poema
en català en directe. I va mostrar la seua
poesia actual, moderna i fresca.
Es va presentar un tros del treball videogràfic de la Generalitat Valenciana

‘Donde muere
la muerte’, obra
póstuma de
Francisco Brines
“Donde muere la muerte”, el
treball pòstum de l’últim Premi
Cervantes, és una de les millors
obres escrites per Francisco
Brines segons van ressenyar tots
els presents en la presentació
oficial d’aquesta, que va tindre
lloc en la seu de la Fundació
Brines, la Casa Brines de l’Elca,
en un acte que va comptar amb
la presència dels escriptors Vicente Gallego i Carlos Marzal,
l’editor Juan Cerezo, la directora de la Fundació Brines Àngels
Gregori, l’actriu Rosanna Pastor,
l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer, el regidor de cultura Ju-

lio Llorca i el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Ramón Ferrer, entre altres personalitats.
Publicada per Tusquets Editores, el regidor de cultura Julio
Llorca va remarcar l’interés de
la ciutat per “posar en valor
l’obra i la memòria de Francisco
Brines” i la directora de la Fundació Brines Àngels Gregori va
recordar que era l’arrancada del
primer Poefesta “sense Brines” i
que aquest festival poètic “va fer
que Brines baixara més a Oliva
i que es relacionara durant els
últims anys de la seua vida”.
Presentació ‘Donde muere la muerte’.

sobre la figura de Francisco Brines “La
certidumbre de la poesía” i l’actriu valenciana Rosanna Pastor va començar
l’acte llegint poemes del primer Premi
Cervantes valencià. L’acte va comptar
amb la presència del President de les
Corts Valencianes, l’oliver Enric Morera, la directora general del llibre María
José Gàlvez, la presidenta de la Mancomunitat de la Safor Assumpta Domínguez, l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer i el regidor de cultura Julio Llorca.
També van intervenir els poetes Mireia
Calafell de Barcelona, Esteve Plantada
de Granollers, Teresa Colom de la Seu
d’Urgell i Marc Granell de València, excusant-se l’absència del poeta granadí i
director del Instituto Cervantes Luís García Montero. L’artista audiovisual Àlex
Pallí va acompanyar als poetes i artistes.
La vetlava va cloure amb l’actuació de
l’artista flamenca Carmen Linares Premi
Nacional de Música 2001 interpretant
poemes de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti i Juan
Ramón Jiménez. L’organitzadora de
l’esdeveniment Àngels Gregori va afirmar que “és un fet evident que un poble
com Oliva que no vol ser ciutat, s’ha
convertit en la Capital de la Poesia”. Ara
caldrà començar a preparar l’edició de
la majoria d’edat, ja que la Poefesta del
2022 serà la número XVIII.

L’edició
d’enguany
ha visitat les
escoles de la
ciutat
Aquesta edició de la “Poefesteta” ha
visitat totes les escoles de la ciutat
En la darrera jornada l’alcaldessa,
Yolanda Balaguer Pericàs , la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Ana
Maria Morell Gómez , el regidor de
Cultura, Julio Llorca i la creadora del
Poefesta, Àngels Gregori, van acudir
al col·legi Lluís Vives per donar pas
a l’última jornada de la #Poefesteta.
La poesia ha inundat els centres escolars del nostre municipi de la mà
de Carles Cano, amb el seu simpàtic
espectacle ple de música, humor i
versos.
A més, van aprofitar per a passar
pel col·legi Desemparats, que van
organitzar un acte poètic, per tal
d’enaltir aquest art en la setmana en
què Oliva es converteix en capital de
la poesia.

El comerç
d’Oliva s’ha
sumat a la
gran festa de la
poesia
Un any més l’Associació de Comerciants d’Oliva s’ha sumat a la gran
festa de la poesia de la ciutat, la Poefesta. Nombrosos establiments han
tornat a ubicar als seus aparadors
en llocs visibles poemes dels grans
poetes, en especial de l’oliver Francisco Brines, Premi Cervantes, per tal
d’animar a la gent a participar en els
actes de la Poefesta i al temps il·luminar els aparadors amb frases que
impactaven als consumidors per la
seua bellesa.

ACTUALITAT

OLIVA, octubre 2021

5

ARRIBA TOTS SANTS ON ES RECORDA AL DIFUNTS

S’amplia l’horari del cementeri i el
servei de transport per Tots Sants
El cementeri
romandrà obert
ininterrompudament
els dies 29, 30 i 31
d’octubre i l’1 de
novembre de 8 a
19 hores

L

’Ajuntament d’Oliva treballa en
l’organització del dispositiu que
com cada any es posarà en marxa
per a la festivitat de Tots Sants. L’Àrea de
Salut de la que depèn el Cementeri Municipal i que dirigeix Miguel Monzonís,
porta setmanes fent treballs d’adequació per tal de garantir que la ciutadania
puga viure aquestes jornades, des del
29 d’octubre fins l’1 de novembre, en
les millors condicions possibles.

AMPLIACIÓ HORARIA

Aquest dispositiu es basa en l’ampliació horària de les instal·lacions de la
necròpoli i del servei de transport. Hi
haurà una connexió amb autobús fins el
cementeri d’anada i tornada amb diferents punts per tota la ciutat:
Carrer Sant Vicent (Cooperativa,
Passeig Joan Fuster (Videoclub Hollywood), Parada de Bus (Spar), Parada
Bus Sector XV, Carrer Monges Clarisse, i

Interior del Cementeri d’Oliva.

Església de Sant Francesc
Igualment, per part de la Policia Local s’ha planificat un dispositiu especial
amb increment del nombre d’agents,
per a donar seguretat i perquè l’accés a
través del trànsit rodat pel Passeig dels

Rajolars, mentre que l’eixida del recinte
es realitzarà en direcció al Cami de la
Carrasca i pel Cami dels Mines, cap al
nucli urbà.
El cementeri romandrà obert ininterrompudament els dies 29, 30 i 31

d’octubre i l’1 de novembre de 8.00 a
19.00 hores, per facilitar l’arreglament
de les làpides i panteons per part dels
familiars o amics dels difunts soterrats.
El regidor delegat de Salut Pública,
Miguel Monzonís ha recordat a la ciu-

tadania que “cal mantindre les mesures preventives de caràcter sanitari per
assegurar que tots i totes podem oferir
els nostres respectes als éssers volguts
que ja no estan entre nosaltres amb la
màxima seguretat i garantia”.

Gimcana ‘Halloween Horror
Caching’ per als més joves
El Departament Municipal de
Joventut de l’Ajuntament d’Oliva,
que dirigeix Anna Mena, ha organitzat activitats al nucli antic de la
ciutat amb el “Halloween Horror
Caching”, que es desenvoluparà
el dissabte 30 d’octubre, de 22.30
hores fins a les 24,00 h.
Es tracta d’una Gimcana i geocerca, utilitzant els carrers dels
barris del Raval i Gerreria de la

nostra ciutat i que anirà especialment recomanada per a joves a
partir dels 12 anys.
S’inclou dintre de la programació del departament de joventut
amb el suport del Calaix Jove de
la Safor, la Generalitat Valenciana
i l’Institut Valencià de la Joventut.
Es disposaran de les mesures de
seguretat davant la pandèmia actual.

Cap al centenari del Cementeri Municipal
L’actual Cementeri Municipal d’Oliva respon a un projecte fet el juliol de
1924 pel llavors arquitecte Joaquin Aracil, sent posteriorment construït i beneït el juliol de 1926. Les instal·lacions
corresponen a un estil modernista i la
seua planta recorda les esglésies de nau
única. Presenta un tancament en forma

d’absis en el fons, que es va veure afectat en part per les obres de construcció
de l’Autopista AP-7 que el rodeja al seu
pas pel nostre terme municipal.
En el que correspondria al creuer
de la planta es troba ubicada l’actual
Capella, construïda amb posterioritat,
i destaca una bella imatge central del

Crist al seu centre. Es poden comprovar
diversos passos centrals i transversals
amb nínxols i panteons, i cal destacar
els enjardinaments amb xiprers i altres
plantes, marcant diversos itineraris. El
Cementeri Municipal d’Oliva disposa
d’un espai on se soterrava a persones
que no eren de la religió catòlica.

Plaça Ganguis el centre del barri Raval i Gerreria
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PER PRIMERA VEGADA LA CIUTAT DISPOSA D’UN LLISTAT OFICIAL, AMB EL SUPORT DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS

Oliva reconeix a les 121 víctimes
de la Guerra Civil i la dictadura
P

er primera vegada la ciutat disposa
d’un llistat oficial, amb el suport de
tots els grups polítics municipals en el
que es reconeix a les víctimes mortals derivades de la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. Tots els polítics van donar suport a esta
iniciativa que intenta treballar per la via de la
reconciliació als dos bàndols de l’època, el
republicà i el bàndol nacional, que posteriorment també fou el repressor en la dictadura
franquista.
L’Ajuntament d’Oliva va aprovar un text
de consens entre les forces polítiques locals amb els noms i professions de totes les
persones documentades que van patir amb
la seua vida durant la mateixa guerra civil,
dels dos bàndols, el republicà i el nacional, i
posteriorment durant els anys de la repressió
i dictadura del general Franco.
El cost de la repressió al País Valencià
quantifica 121 persones, veïnes d’Oliva mortes violentament entre agost any 1936 i maig
del 1944. Persones que han de ser considerades víctimes completament, sense tindre
en compte bàndols ni filiacions polítiques.
Al cap i a la fi, són persones que desenvoluparen la seua vida al nostre municipi i foren
assassinades per raons polítiques.
En ambdós bàndols poden reconéixer-se
persones que compleixen amb les característiques del concepte de víctima i per això es
proposa un llistat amb totes les que hi tenim
catalogades al municipi d’Oliva. Des d’ací
deixem de parlar de bàndols, per començar
a parlar de les víctimes i de la dignitat.
L’enumeració de víctimes es presenta de
forma separada per una mera diferenciació qualitativa què identifica a les persones
mortes violentament entre agost i desembre
del 1936 que ja han estat reconegudes públicament i gaudeixen amb un memorial en
el cementeri d’Oliva, amb tots els noms inscrits , un total de 53 ciutadans locals. I les
persones mortes violentament des de juny
del 1939 fins a maig del 1944, que foren almenys 68 segons “V. Gabarda. El cost de la
repressió al País Valencià; Publicacions de
la Universitat de València (València 2020).
Revisió i esmenes amb grup d’experts historiadors d’Oliva”.
Per altra banda, cal contemplar que
aquests llistats han de ser llistes obertes i
esmenables d’acord amb resultats de les investigacions científiques que constantment
revisen la història per aportar llum a tot el
que ha ocorregut. Amb la dita fonamentació, es va proposar que el ple de l’Ajuntament d’Oliva, reconeguera la condició de
víctimes de les persones que van morir violentament en els períodes compresos entre
agost del 1936 i maig del 1944.
Tota la informació al respecte a més està
penjada a internet . Es pot consultar públicament a la pàgina electrònica http://
www.elscaminsdelamemoria.com/llistats/
i també a la de https://plataformafosaspaterna.org/index.php/2-238 on les associacions i les entitats que lluiten per dignificar
la memòria de les persones que van patir
aquella repressió i les seues famílies puguen
posar-se en contacte i assabentar-se de les
dades que es disposen del que va passar en
aquell moment tan negre de la nostra història passada, del qual no es disposa de tot
el que realment va ocórrer.

Plenari en el qual es va aprovar per unanimitat la llista de víctimes.

Projecte del monument que recordarà a les víctimes del franquisme.

Es construeix al Cementeri Municipal un memorial
en record dels assasinats en la postguerra
Oliva construeix un memorial a les víctimes del franquisme. El projecte
presenta com a elements principals els, murs forts d’acer, com les conviccions democràtiques de les víctimes, rovellats per la sang vessada i pel temps
passat. Rodejats de pedres de calç blanques, com la calç dels ossos sense
identitat, al fons d’una fossa comú.
Estaran els noms i identitats, formant una escala des de la fosa cap a la
finestra oberta a la llum i al costat una olivera, símbol de perennitat, cultura
i pau. Amb terra de Paterna, Gandia i Sueca, principals llocs on foren soterrats.
El projecte del monument s’ha elaborat de manera desinteressada per part
de l’arquitecte autor, que el va donar a l’Associació de Familiars de Repre-

saliats/des del Franquisme a Oliva (ARFO) i l’associació el va posar a la disposició de l’Ajuntament, amb el compromís del Govern de materialitzar-lo.
L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament d’Oliva, Vicent Mayans, va comentar que
els treballs van començar d’acord amb el que s’esperava, i que una vegada
sanejat el fons de la fossa, es procedia al forjat de la base.
L’objectiu és dignificar i mostrar el nom de 71 persones d’Oliva assassinades en la postguerra, entre els quals figuren dues dones que eren mestresses
de casa i van ser afusellades una amb 25 anys i l’altra amb 65; 15 homes amb
filiació política coneguda vinculada als moviments sindicals o polítics d’esquerra i 54 homes sense filiació que també van ser afusellats. Els assassinats
foren entre el 20 de juliol del 1929 i el 22 de juny del 1945.
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YOLANDA BALAGUER, ALCALDESSA D’OLIVA

“És molta la
satisfacció de
veure que els
projectes estan
ben encarrilats”
El passat 17 de setembre Yolanda Balaguer, de Compromís, assumia
l’alcaldia d’Oliva en substitució del seu company David González, que
deixava el càrrec per a ser el director general d’estadística de la Generalitat
Valenciana. La primera edil parla per a El Nostre Oliva. Es referix al
canvi que li ha donat la seua vida amb les seues noves responsabilitats al
capdavant del consistori, fa un repàs dels assumptes que més el preocupen,
dels projectes i necessitats que té ara mateix el municipi.
– Com ha canviat la seua vida
personal en accedir a l’alcaldia
de la ciutat?
– Ha canviat molt perquè no trobe
temps ni per a mi mateix, ni per a la
meua família, almenys com ho feia
abans. Tot i que abans ja dedicava
moltes de les meues hores a la feina
de les regidories de Benestar Social
i de Comerç, però clar, prevenia que
anava a augmentar eixa dedicació,
eixa responsabilitat i el pes de l’administració, i així està sent. Almenys
tinc als companys, als del meu grup
polític, als del govern municipal i
als de tota la corporació municipal,
i a David González quan em fa falta.
És molt de recolzament per part del
secretari municipal i dels tècnics municipals, que em tenen que assessorar
moltes vegades, qüestions de la firma
que requereixen informar-te abans.
Cal saber sempre un poc més enllà
perquè la teua firma comporta unes
obligacions legals.
– Quins són els temes que s’ha
trobat damunt la taula que li
preocupen especialment?
– Com tots sabem tenim una llista
d’espera considerable en el tema de
les llicències d’obra. Tenim pendent
molta feina en qüestió de planejament
i ordenament urbanístic, i també la
resta de gestions per la càrrega administrativa que suposa tot. Tots els departaments estan prou saturats. Portem un any de gestionar subvencions
i una sèrie d’iniciatives nostres segons
les Inversions municipals que requereixen un procés de contractació, que

és laboriós i cal que tots els tècnics i
funcionaris estiguen amb molta atenció per tot el que s’ha de fer, a part del
dia a dia, que és l’atenció al públic,
les gestions normals quotidianes. Cal
reconéixer que els funcionaris s’han
portat molt bé, dintre del pes que tenen de la feina, perquè entre qui entre, nosaltres volem que isquen les
coses. I sabem que també hi ha eixa
burocràcia administrativa que fa falta perquè regula i és la que controla
les normatives, però reconec que de
cara a la ciutadania, endarrereix un
poc la gestió, que hauria de ser més
àgil. De moment estem fent tot el que
podem. En l’àrea de modernització el
meu company Josep Escrivà intentarà
també posar noves tecnologies per tal
de donar-li més cabuda a les demandes ciutadanes.
– El departament d’urbanisme
és el que cal reforçar per a solucionar el tema de les llicències
urbanístiques?
– Si, de fet ja hi ha una unitat administrativa, que estarà formada per tres
persones. I la intenció és que donen
un espitjo a aquesta càrrega administrativa i a poc a poc anant solventant-ho amb un pla de xoc, perquè les
llicències s’agilitzen. L’objectiu és que
en un termini de tres mesos màxim
puga’m traure eixa llicència d’obra
que tant costa ara de moment. Però tot
i que reitere que tots els departaments
estan treballant molt. El d’urbanisme
sobretot. I que sempre fan tot el possible perquè les coses isquen endavant.
Encara que també hem detectat que

s’ha tornat a reactivar el tema de la
construcció, el que són molt bones
notícies. Intentarem que tot isca endavant en el temps límit que puga’m,
perquè tothom estiga afavorit. El cementeri romandrà obert ininterrompudament els dies 29, 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre de 8.00 a 19.00
hores, per facilitar l’arreglament de
les làpides i panteons per part dels familiars o amics dels difunts soterrats.
–En la seua presa de possessió va parlar de l’importància
dels fons Next Generation de la
Unió Europea. Oliva encara no
té aprovat el Pla de Mobilitat ,
imprescindible per poder presentar-se a la convocatòria.
– L’equip redactor del Pla està recollint encara algunes observacions.
Queda l’informe mediambiental perquè es puga posar en exposició pública durant vint dies i després a l’aprovació definitiva per part del plenari.
Quan tot aquest procés s’acomplisca,
avançarem si cal el plenari, per aprovar-lo i posteriorment que es publique, que és el que marca la normativa
al respecte per poder accedir als fons.
Es pren com a eix per a implementar
moltes de les iniciatives i projectes per
a presentar-nos als Next Generation
d’Europa. Nosaltres tenim un Pla de
Mobilitat Reduïda en l’àmbit local,
que és el d’Accessibilitat, que també
anirà lligat a aquest Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible i fer-lo més extensiu no sols al nucli urbà sinó també
al litoral i altres punts del terme municipal. El ideal seria fer les rutes ac-

Yolanda Balaguer, en el seu despatx a l’Ajuntament d’Oliva.

cessibles, perquè puga’m gaudir de
les platges verges amb vegetació, eixe
niu natural per les espècies animals,
o el mateix Parc Natural de la Marjal
Pego-Oliva. Hem de conscienciar a
la gent que eixe és el futur del nostre
poble i dels nostres fills. Revalorar
les zones verdes per a fer-les més accessibles i canviar el xip al turisme.
Si abans era el món de la rajola, ara
hi ha molta gent que demanda els refugis rurals, el paratges naturals i espais singulars mediambientals, sense
menysprear els complexos vacacionals
com puga ser Oliva Nova, que han vist
molt afavorida la demanda de les habitatges vacacionals per al teletreball,
que és una altra forma de vida laboral,
posant la qualitat de vida al costat de
la teua tasca quotidiana. També intentarem que la indústria amb els accessos que hem posat per davant. Ens
hem assegut a través del IVACE amb els
representants per acabar el Polígon

Jovades i el Polígon El Brosquil.
– L’accés sud a l’AP 7 farà que
tinguen un millor accés aquests
polígons.
– Així és. Anem a lluitar perquè la
indústria que tinga’m no siga només
la de cítrics sinó que a les indústries
que ja tenim assentades al Polígon El
Brosquil, es puguen unir altres que
han demanat instal·lar-se i desenvolupar la faceta industrial del nostre
poble. D’ençà que estic a l’alcaldia
és molta la responsabilitat i la gestió,
però és molta la satisfacció de veure que els projectes estan ben encarrilats. En les anteriors legislatures
s’han fet els deures molt ben fets.
Perquè no s’haguera pogut arribar
fins on s’ha arribat sinó s’haguera fet
tot el tràmit previ, tota eixa gestió que
és la que més costa. També és gratificant veure com eixos projectes van
avançant.
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ber l’històric per conéixer el que ha
costat de fer un projecte. Eixa fase
és la d’aquest més, a més d’anar a
molts actes i gaudir i apreciar la
cultura que tenim, el que ha suposat el Premi Cervantes a Brines per
Oliva, obrir-se al món de la poesia
amb el Poefesta. És gratificant que
un gènere tan minoritari com la poesia, veure les eminències literàries
que han vingut a la nostra ciutat i
hem tingut la sort de conèixer-los de
prop. A través de Brines comencem
a apreciar el més pròxim. Però no hi
ha un Elca només, Oliva està plena
d’Elques, i cal veure-ho apreciant la
riquesa i bellesa que tenim al nostre
voltant. Intentar parar aquest ritme
frenètic de vida i gaudir de l’entorn.
– Un dels temes que més preocupa a la ciutadania és el de
la concessió de la replegada del
fem i la neteja viaria...
–Aquest és un altre dels temes que
encetat anys enrere, a hores d’ara
estem a punt. Ja no queda res. Està
en contractació i els tràmits finals
per a l’aprovació definitiva. I poder-ho ja adjudicar. Aquesta fase ja
serà a principis de l’any que ve i ja
començarem a veure l’estudi tarifari, que comportarà com repercuteix
eixa millora en la recollida, perquè
no devem oblidar que Oliva és gran,
que volem millors serveis, però
també haurem de contribuir com a
ciutadans per a la millora d’eixos
serveis. I és la forma com ho hem
d’abordar.
– Un dels projectes importants
en marxa és la nova Depuradora Municipal.

– Si així és. Hem tingut reunions
molt interessants, entre elles amb el
Consell Agrari- L’aprofitament de les
aigües terciàries serà molt rellevant.
Eixa Depuradora ens fa molta falta. I
poder implementar la xarxa de clavegueram, per a la replegada de les aigües residuals. Tots són projectes que
necessiten molta coordinació, no sols
municipal sinó supramunicipals, fins
Estatals. Són molts els fons en joc i cal
fer-ho molt coordinat i meditat. Estem
en fase de parlar en la comunitat de
regants per exposar el que serà eixa
xarxa plantejada, perquè quan estiga
la depuradora, puga’m posar en marxa eixa dinàmica d’aprofitar eixes aigües. Es tindrà en compte als actuals
Motors de reg i als pous naturals. Tot
està contemplat per afavorir a la majoria de la ciutadania i als llauradors
que depenen del reg.
– Hi ha temes històrics com el

Tren Gandia-Oliva-Dénia o la
Presa del Gallinera...
– Tenen la seua gestió. L’impàs dels
canvis de mandat en el Govern tal vegada han influït en que les fases de
gestió no hagen estat tan ràpides com
deurien. Però en aquests temes és va
cap avant i no cap al darrere. A través de les reivindicacions i tenint gent
més prop de l’escalafó de la política,
com el nostre company David González, ens pot ajudar per fer els tràmits i
contactes per a veure on està estancat
el Tren o la Presa del Gallinera per poder ajudar.
– Vosté va dir que voldria tindre més temps i apropar-se a la
gent dels barris.
– Ara ha estat una presa de contacte de tots els Projectes iniciats,
perquè és molt important conèixerho de primera mà, dels tècnics que
ho gestionen. Perquè m’agrada sa-

-I projectes enquistats com Reté de la Policía i Centro Olivense
ja van endavant...
– Ahí hem fet el replanteig de les
obres, molt ben acollit pel cos de la
policia. Després de 10 anys es planteja en un edifici nou, amb un aïllament i esperem que en quatre mesos
el cos de la policia estiga allí. Molta
satisfacció de veure les reunions que
tinc amb l’inspector de policia per
veure tot el que podem millorar. Incidim en algunes zones que sabem que
són problemàtiques, de serveis que
podem allargar-los. La policia està en
primera línia i hem de reconèixer la
seua tasca, molt important per a tots.
Pel que fa al Centre Olivense, el regidor de cultura Julio Llorca ha treballat molt, per resoldre el litigi i que es
torne a licitar. Hi havia una fase inicial de la neteja i a partir d’aquí van
a continuar les obres perquè tot isca
endavant.

9

“Oliva és gran, volem
millors serveis,
però també haurem
de contribuir com
a ciutadans per a
la millora d’eixos
serveis”
-Benestar Social no l’ha deixat
del tot vosté.
-Segueix amb projectes com ara el
Pla Estratègic de Habitatge que hem
licitat i a punt de donar-li forma. Amb
reunions amb la Plataforma anti desnonaments de la Safor, mediació servei gratuït en serveis socials i l’empresa contractada per a la redacció del
pla. Hi ha més demanda que oferta i
cal regular el lloguer social, a tots els
nivells, perquè joves també han de tindre un lloguer raonable.
–Per finalitzar, un missatge a
la ciutadania.
– Que deuen aprofitar-se’n d’iniciatives com els Xecs Comptem amb
Tu que hem tret del departament de
comerç. Així com benestar social la
vaig delegar en la companya Yolanda
Navarro, la de comerç me l’he quedada perquè ACCO facilita molt les
coses. Tenim el mercat municipal, el
de venda no sedentària i el comerç local. Necessiten la nostra participació
i ajuda. Cal consumir local i animar
als comerços a participar en el Market
Place de cara a la venda en línia que
els afavorirà, i al Mercat Municipal
les inversions en equipaments perquè
atraga les noves generacions.
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AMB ELS CANVIS EN EL GRUP MUNICIPAL I LA CELEBRACIÓ DEL SEU CONGRÉS LOCAL.

Compromís per Oliva viu unes
setmanes d’intensa renovació
C

ompromís per Oliva passa per
unes de les setmanes més intenses dels últims anys per a partit,
amb els canvis en el Grup Municipal i la
celebració del seu congrés local.

UNA RENOVACIÓ ORGÀNICA

Aquest mes tenia lloc el congrés local
de Més Compromís per Oliva. El conclave, que normalment es celebra cada
quatre anys – cinc en aquesta ocasió
per la pandèmia - va reunir a la militància de Més Compromís per escollir
el que serà la nova executiva del partit
i per repensar el seu funcionament intern.
La candidatura que es presentava per
a dirigir orgànicament el partit va aconseguir tots els vots a favor i una abstenció. L’encapçala Mercè Salelles, que
es converteix així en la nova secretària
local del partit.
Mercè Salelles (26) és enginyera industrial i fa carrera com a consultora en
estratègia, transformació digital i operacions en una de les anomenades “Big
Four” (les quatre majors consultores a
nivell mundial).
Abans de començar a militar políticament, participava en l’àmbit associatiu
juvenil, arribant a presidir durant uns
anys el Consell de la Joventut d’Oliva,
fins que es va sumar a les llistes de
Compromís a les eleccions municipals

Les noves cares de Compromís per Oliva: Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva, Mercè Salelles, secretària Local
de Compromís per Oliva i Ioana Sintimbrean, propera regidora a l’Ajuntament.

del 2019. Agafa, per tant, el màxim
càrrec orgànic local amb a penes dos
anys de militància al partit.
RENOVACIÓ INSTITUCIONAL

Aquest congrés succeïa pocs dies
després del ja conegut nomenament de
l’exalcalde David González com a Director de l’Institut Valencià d’Estadísti-

ca i la seua renúncia com a Alcalde, fet
que provocava el nomenament de Yolanda Balaguer, també de Compromís
i regidora des del 2019, com a nova
alcaldessa d’Oliva.
No es tampoc l’última fitxa que es
mourà al si de Compromís. Després de
la transició en l’alcaldia i l’entrega de
l’acta com a regidor de David González

–tal i com detallava que faria quan va
anunciar la seua promoció – ocuparà
el seu lloc com a regidora Ioana Sintimbrean, arquitecta i que actualment
assessora al govern municipal en assumptes urbanístics.
Compromís tindrà per tant, un grup
municipal de 6 regidors i regidores
que en cap cas superen els quatre anys

d’antiguitat en el càrrec, fet únic en els
partits que formen l’actual corporació
municipal d’Oliva.
Un equip per a uns objectius
A la secretaria local l’acompanya un
equip de 8 persones que, segons va
defendre Salelles durant la presentació de la seua candidatura al congrés,
“formen un equip divers però amb objectius comuns”.
La secretaria d’Organització i Comunicació l’ocupa Ioana Sintimbrean.
L’acompanyen com a Coportaveus del
grup municipal a l’Ajuntament, Josep
Escrivà i Júlio Llorca, fent de nexe entre
les institucions i el partit.
Entra també com a membre de l’executiva Oscar Climent, representant a les
joventuts de més Compromís (Joves
PV), sent la primera vegada que s’incorpora aquest càrrec en l’executiva
local d’Oliva. Completen l’equip els militants històrics Manolo Arnal, Rossana
Torres, Llüisa Parra i Pep Sendra.
En declaracions a aquest diari, Mercè
Salelles comenta que els objectius que
es marca la nova executiva estan els de
“seguir servint com a recolzament als
regidors i regidores de Compromís a
l’Ajuntament, però sobretot, volem
eixamplar les nostres bases obrint-nos
més als ciutadans que simpatitzen amb
les polítiques de l’esquerra valencianista”.

PEPE SALAZAR HA PRESENTAT UNA MOCIÓ DIRIGIDA AL PLENARI

Ciutadans, contra la nova Llei
d’Habitatge del Govern d’Espanya
Oliva participa en el
Concurs de Reciclatge
del Repte Mapamundi
L’Ajuntament d’Oliva, des de la Regidoria de Medi Ambient que dirigeix Maria Josep Llorens, col·labora
amb l’empresa Ecovidrio i el COR
(Consorci de Residus), a més de
participar en el concurs de reciclatge “Repte Mapamundi”.Divendres
8 d’octubre en el passeig de Lluís
Vives d’Oliva, es va dur a terme una
jornada informativa per a conscienciar i desmitificar alguns conceptes
erronis que tenim en general la societat en matèria de reciclatge.
A més, la ciutat participa en el concurs que Ecovidrio ha llançat per a
motivar a la ciutadania perquè es
recicle cada vegada més i millor. Es
realitza durant els mesos d’octubre

i novembre. L’objectiu per a guanyar el concurs “Repte Mapamundi”
és aconseguir una major puntuació
atés l’increment de recollida de quilos de vidre respecte al mateix període de l’any anterior, la difusió del
kit gràfic facilitat als ajuntaments i el
desenvolupament d’altres activitats
i iniciatives promogudes des dels
Ajuntaments per a donar a conéixer
la campanya i el repte. Maria Josep
Llorens, per part seua, va posar en
valor la importància del reciclatge
del vidre, perquè “no podem consentir que cap botella de vidre vaja
al fem, ni que cap material que no
siga vidre acabe en el contenidor
verd”.

El portaveu de Ciutadans a Oliva,
Pepe Salazar, ha presentat una
moció dirigida al plenari de
la corporació municipal en la
qual demana que el consistori
oliver inste a la Generalitat
Valenciana que, atenent les seues
competències, no aplique les
mesures intervencionistes de
control dels lloguers com establirà,
segons ha informat el mateix
Govern de l’Estat, l’Avantprojecte de
Llei de l’Habitatge
A més de donar trasllat d’aquest
acord al Govern de la Generalitat
Valenciana i als Grups polítics
amb representació a les Corts
Valencianes. Des del seu punt
de vista els problemes d’accés a
l’habitatge a Espanya i a la nostra
província no és una cosa nova ni
aliena a la realitat que viuen moltes
persones hui dia, “i per això des
de les institucions públiques tenim
l’obligació i responsabilitat de
donar resposta i posar en marxa
accions encaminades a facilitar
el dret d’accés de tota persona a

Pepe Salazar (Ciutadans).

tindre un habitatge on dur a terme
el seu projecte de vida dignament”.
Però creu que la resposta a aquest
problema “no pot ser la previsible
aprovació d’una Llei populista,
que limita el dret a la propietat
privada i que naix, exclusivament,
de l’interés del PSOE de perpetuar-

se en el govern, al preu que siga,
acceptant la coacció de no aprovar
els pressupostos per part dels seus
socis de Podemos”. Les mesures
anunciades pel Govern de Sánchez
per a la limitació i el control dels
preus dels habitatges no són bones,
a parer seu.
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Projecte Oliva denuncia paràlisi
administrativa amb més de
sis mesos per atorgar guals

DEMANA QUE ES NETEGEN ADEQUADAMENT

El PP denuncia
l’estat dels ‘pipicans’
El portaveu del PP a l’Ajuntament d’Oliva, Salvador Llopis “Cota”, ha denunciat públicament l’estat dels pipicans en aquesta localitat.
Des del seu punt de vista asegura que “Els Pipicans” poden ser una bona
idea si es mantenen adequadament, però sino és així “poden arribar a ser
molt insalubres, com està passant” amb les consequents molèsties per als
veïns de les zones en les quals están ubicat els mateixos. Assegura que “entenc perfectament la desesperació de les persones que viuen , treballen o
transiten per la zona”.
Espera que els responsables municipals prenguen cartes en l’assumpte i
netegen adequadament aquestes zones del casc urbà.

L

a paràlisi administrativa és
més que evident en aquesta
legislatura, el govern
Compromís-PSOE “segueix més
preocupat per les aparences que
pel bon funcionament i l’agilitat en
les sol·licituds dels nostres veïns”
assenyalen.
Fa uns dies denunciàven la lentitud
per a resoldre els informes
urbanístics que són imprescindibles
per a donar d’alta noves activitats
com poden ser les botigues de roba,
d’aliments, perruqueries, etc o fins
i tot per a donar d’alta apartaments
turístics per tal de llogar-los.
Ara volen denunciar en aquest sentit
la lentitud en la resolució dels guals
que poden tardar sis o més mesos
a atorgar-se les pertinents llicències
de gual permanent a pesar que els
sol·licitants hagen hagut de liquidar
les taxes en un primer moment,
donant-se el cas d’haver pagat la
meitat d’any i no arribar a disposar
de la pertinent autorització durant
l’any pagat.
PRO considera que “existeix
una falta de voluntat a solucionar
l’embús administratiu inaudit que
repercuteix directament als nostres
conciutadans fent-los perdre temps,
tranquil·litat i diners”.
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Un dels ‘pipicans’ d’Oliva.
Yolanda Pastor, regidora de Projecte Oliva.

vens flors???
anunciant-te ací,
t’estarien veient
15.000
nous clients
Per anunciar-te:

673 57 58 32
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L’Associació de Boixeteres i Artesanes del Fil d’Oliva, organitzadores de l’event.

LA II FIRA DEL FIL D’OLIVA 2021

Les millors artesanes
del fil es citaren a Oliva
L

es millors artesanes del fil de països com Espanya o Itàlia es donaren cita a Oliva en el desenvolupament de la II Fira del Fil de la ciutat, que
en aquesta ocasió anava acompanyada
per la XVIIIéna Trobada de Boixets, amb
limitacions a 200 participants, sota l’organització de l’Associació de Boixeteres
i Artesanes del Fil d’Oliva al costat de la
regidoria de Participació Ciutadana i la
col·laboració de les de turisme i cultura
de la ciutat.
L’encontre és considerat un dels
tres més importants de l’Estat Espan-

yol i s’ha convertit en el segon de més
participació d’enguany, però amb la
presència de moltes de les grans figures de l’artesania del fil, que no es volen
perdre aquest esdeveniment. Artesanes
de talla mundial com l’especialista en
encaixos italiana Maria Elena Fanfani de
Pieve Sant Stefano (Arezzo) a la Toscana
que va vindre per quarta vegada i va fer
un curs de tres dies previ, la considerada millor boixetera d’Espanya, Carmen
Roig Ortuño d’Arenys de Munt (Barcelona) que va estar per tercera vegada
,la presidenta de l’Associació Catalana

de Puntaires , la valenciana ,Rosa María Provencia, la mestra artesana Maria Gualde de la Font d’en Carròs entre
altres. També va ser present en l’esdeveniment l’artesà boixeter Josep Font
procedent de la localitat catalana de
Torredembarra.
D’aquesta forma, artesanes d’Itàlia,
Àvila, Madrid, Catalunya , Andalusia i
una àmpla representació de la Comunitat Valenciana: València, Alacant i Castelló van participar en la XVIII Trobada i
en la Fira del Fil va haver-hi un total de
23 estands.

La presidenta de l’Associació de Boixeteres i Artesanes del Fil d’Oliva Maria
Tomàs va dir que”volem organitzar una
setmana cultural al voltant de la Fira del
Fil. Per això hem fet un curs de disseny
de dibuixos per al brodat en tul, i el curs
de fil de Maria Elena Fanfani”. Va afegir
que “Encreue els dits per a l’any que ve
puguem fer una Trobada com la que
féiem abans d’aquest temps surrealista
que hem viscut tots. Vull agrair la col·laboració aquest any de Josep Escrivà, Kino
Calafat, Julio Llorca i Yolanda Balaguer
alcaldessa en l’esdeveniment”.

El regidor de participació ciutadana
Josep Escrivà va reconéixer que “hem
pogut fer la XVIII Trobada de Boixets
i la II Fira del Fil conjuntament. Estem
entre les tres Trobadas més reconegudes d’Espanya i la segona més participativa. Hem compaginat la trobada amb la
Fira del Fil, els treballs de les boixeteres
a l’Enginy, la de Dona Artesana de la
Comunitat Valenciana a la Casa Maians,
Museus i rutes turístiques del municipi,
amb un Tren turístic repartint a la gent .
En la clausura hem tingut a Raval i Vila i
la Sarabanda”.
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Vista general de la XVIIIena Trobada i II Fira del Fil.

Rosanna Seguí, directora general de comerç, amb María Tomàs, Josep Escrivà i Julio Llorca.

L’italiana Maria Elena Fanfani i el seu marit amb els treball.

Miguel Marín, artesà del boixet.

Miguel Marín Manzón d’Olesa de
Montserrat a Barcelona encara que
nascut a la província de Jaén també va
participar en la Trobada. Un dels pocs
homes i va reconéixer sentir-se molt bé
“perquè fer boixets va estupend per al
cap i per a moure les mans. Mentre ho
realitzes un no pensa en els mals que
hi ha en la societat. Estic fent un xal
ara. Abans he fet polseres, bergantelles,
mocadors . El que em demana la meua
filla”.
ROSANNA SEGUÍ VA INAUGURAR
LA FIRA

La directora general de comerç i artesania Rosanna Seguí va inaugurar el
dissabte la II Fira del Fil. Va estar molt
atenta visitant els estands i explicant el
que en el seu departament es pot fer pel
món de l’artesania. L’acompanyaren el
regidor de participació ciutadana Josep
Escrivà i la presidenta de les boixeteres
d’Oliva Maria Tomàs. Diumenge estigué
el Director del Centre d’Artesania de la
Comunitat Valenciana Miquel Clemades
amb l’alcaldessa Yolanda Balaguer.
Enguany, durant tot el matí del diumenge un tren turístic va portar als visitants i olivers des del Polivalent al centre
de la ciutat per a poder visitar les exposicions dels treballs de les boixeteres
d’Oliva a l’Enginy i la de “Dóna Artesana
de la C. Valenciana”a la Casa Maians.

El català Josep Font, fent un boixet en dirècte al
encontre celebrat a Oliva.

La catalana Carmen Roig Ortuño
considerada la millor boixetera del país.

El reencontre de Santi Manjón i Lola Mora
de Sorihuela del Guadalimar a Jaén.
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LA MAJOR DISTINCIÓ QUE REBEN EN AQUESTA MATÈRIA AQUESTS ORGANISMES PÚBLICS.

L’oficina de Turisme d’Oliva
obté la ‘Q’ de Qualitat Turística
E

n una aposta clara i decidida per
garantir una destinació turística
diferencial, sostenible i de qualitat, l’Oficina de Turisme d’Oliva ha
sigut reconeguda amb la “Q” de Qualitat, la major distinció que reben en la
matèria aquests organismes públics.
El regidor de Turisme, Kino Calafat,
assegura que es compleix un objectiu
estratègic del Departament i felicita
l’equip de professionals que atenen
l’Oficina de Turisme per la seua dedicació i professionalitat
A aqueix respecte, el responsable de
Turisme de l’Ajuntament d’Oliva, Kino
Calafat, ha indicat que ha sigut necessari superar auditories i altres certificats previs per a aconseguir aquest
important segell “gràcies al qual el
treball i tots els serveis que estem oferint guanyaran en visibilitat i notorietat
alhora que els clients obtenen un plus
de seguretat i garantia de qualitat”.

JA LLUEIX EN LA FAÇANA

I és que des del dilluns 18 d’octubre llueix a la façana de l’oficina
de Turisme, situada en el passeig de
Lluís Vives, la placa amb la citada “Q”
concedida per l’Institut per a la Qualitat
Turística Espanyola (ICTE), organisme
responsable de valorar la qualitat turística dels establiments que han aconseguit
aquesta certificació de qualitat turística.

Kino Calafat i l’equip de l’Oficina Turisme posen davant la placa.

LA NOVA PLATAFORMA INCLOU PAQUETS TURÍSTICS DE VALOR AFEGIT

Walla, la informació turística per
a la restauració i l’allotjament
El regidor de Turisme de l’Ajuntament
d’Oliva, Kino Calafat, ha presentat públicament Walla, la nova plataforma que
inclou paquets turístics de valor afegit
per al sector i la ciutat, juntament amb
el responsable de la nova eina de treball, Miguel Carrión
A mitjans d’octubre va tindre lloc, al
Centre Polivalent d’Oliva, la segona reunió organitzada per la Regidoria de Turisme, que encapçala Kino Calafat, per
a totes aquelles empreses relacionades
amb el sector d’oferta turística d’Oliva
interessades en la nova eina llançada
per l’ajuntament.
“Aquesta reunió va dirigida a restaurants, bars, hotels, càmpings, hostals,
cases rurals, així com agències de viatges i tota aquella empresa que propose
una oferta turística activa a la nostra
ciutat. Aquesta jornada és més formativa per a les empreses que vulguen adherir-se i formar-se en la nova eina de
promoció i venda dels seus productes”
va apuntar Calafat en la presentació de
la reunió.
A la presentació, proposada pel regidor de Turisme també, va acudir Miguel
Carrión, responsable de la plataforma

Un moment de la presentació de la nova plataforma.

Walla, que va poder respondre totes les
qüestions plantejades per les persones
empresàries que hi van assistir.
Carrión va convidar a fer extensible
aquesta aposta per la digitalització de
l’oferta turística de la ciutat a tot el
teixit empresarial d’Oliva, perquè “segur que farà créixer les expectatives
de venda i promoció del turisme de

la nostra ciutat, perquè les empreses
poden oferir experiències enriquides
i diferenciades de la competència, tant
de la ciutat, com d’altres destinacions
turístiques del nostre entorn”.
Les empreses interessades a participar en Walla poden posar-se en contacte amb el departament de Turisme,
on coneixeran tots els detalls.

Torna l’acte presencial
del Dia dels Valencians
Oliva va celebrar el 9 d’Octubre de nou presencial, amb l’acte cívic
d’homenatge al rei Jaume I, organitzat pel Departament de Cultura,
que dirigeix Julio Llorca , acompanyat de música i balls tradicionals.
La processó cívica va arrancar al migdia des del passeig de Gregori
Maians, amb la música de la Banda de l’Associació Artístico-Musical
d’Oliva i de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda, juntament
amb les danses tradicionals de Raval i Vila, i va finalitzar en arribar a
la plaça de Jaume I, on es va fer la lectura compartida de la Crònica
de Jaume I i l’ofrena floral.
Cal destacar la participación de les associacions locals, sobre tot
culturals i festívoles, com la Federació de Falles, la Federació de
Moros i Cristians i la Junta Central de la Setmana Santa, entre altres
entitats de la ciutat.
“Ha sigut emocionant poder eixir al carrer per a celebrar el dia dels
valencians i valencianes i poder comptar amb les associacions festeres
i culturals d’Oliva, companys de la corporació municipal i veïns i
veïnes d’Oliva”, va destacar l’alcaldessa, Yolanda Balaguer.
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L’ARTISTA D’HONOR SERÀ VICTORIA CANO PÉREZ , DOCTORA EN BELLES ARTS I PROFESSORA

Arriba la cinquena edició de
la Fira Internacional d’Art
En les disciplines
de pintura, disseny
gràfic, grafiti i
fotografia, amb
d’artistes de la
Comunitat

Campanya
Solidària
dels Centres
Educatius amb
l’illa de La
Palma

L

a cinquena edició de la Fira Internacional d’Art d’Oliva se celebrarà els pròxims dies 5, 6 i 7 de
novembre en les instal·lacions del Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals.
Organitzada per Vivart l’Associació per
a la difusió i promoció de l’art i la cultura. La fira compta amb el suport de
Olivarte, l’Ajuntament d’Oliva, la Universitat Politècnica de València i la Fundació Francisco Brines.
Serà en les disciplines de pintura, disseny gràfic, grafiti i fotografia, amb diversos estands d’artistes
arribats des de diferents punts de la
Comunitat Valenciana i en anteriors
edicions d’altres parts del món, com
Sud-amèrica.
En aquesta edició l’artista d’honor
serà Victoria Cano Pérez , Doctora en
Belles arts (1988) i Professora Titular
d’Universitat (1989), en la Facultat de
Belles arts de la Universitat Politècnica
de València. Pensionada per concurs
oposició en l’Acadèmia d’Espanya a
Roma pel Ministeri d’Afers exteriors
durant els anys 1982 i 1983. Directora
de la Càtedra d’Empresa Metrovalencia
en Belles arts (2007). Subdirectora de

Una activitat en el Centre Social Polivalent que acollirà la Fira d’Art.

Cultura del Departament de Dibuix de la
Facultat de Belles arts (2008).
Ha rebut diferents premis, entre els
quals destaquen, en 1980 Primer Accèssit Nacional de Gravat a Riba-roja
de Túria (València). En 1981 Primer
Premi Fundació Roig (Gravat) València
i en 1986 el XXVIII Premi Senyera de
Gravat Ajuntament de València. Diploma i medalla olímpica Pequín 2008 en
el “Olympic Fine Arts”.
L’artista d’honor farà un Homenatge
a Francisco Brines amb les seues obres
d’art i també una instal·lació. Paral·lelament a la Fira hi hauran diverses

activitats, projeccions, música i tallers
infantils.
EL PROJECTE D’OLIVARTE

Olivarte, sorgeix a través d’una idea
fa 5 anys. Va començar sent una xicoteta mostra d’art i cultura a Oliva. L’objectiu d’aquesta fira és que art i cultura
s’unisquen en un mateix lloc. Des de
llavors la fira a començat a tindre una
mica més de protagonisme tant nacional com internacional. Els nostres artistes cada vegada tenen més nivell, encara que no es descarten artistes amb
nivells més principiants o emergents.

Aqiesta mostra sol celebrar-se en al
Centre Polivalent. Un gran edifici amb
3 grans sales i un gran hall en l’entrada. Durant tota la setmana es realitzen
activitats en tota la població en la qual
poden participar escoles, institucions,
comerços,.... i solament el cap de setmana és quan es pot visitar la mostra
d’obres d’art, conferències, documentals artístics, i activitats de dansa, cinematografia, teatre, música, demostracions artisticas com a grafitis, tallers
de manualitats, art i moltes més activitats molt interessants per a tot aquell
interessat en l’art i la cultura.

Está ja en marxa la Campanya Solidària amb l’illa de La Palma que
han organitzat els centres educatius d’Oliva amb la col·laboració
de la regidoria d’Educació que
dirigeix la Vicealcaldessa, Ana Morell. Els centres han acordat la venda d’un bolígraf amb el lema “Els
Centres Educatius d’Oliva amb La
Palma”, a un preu simbòlic d’un
euro.
Tota la recaptació que s’aconsegueix amb la venda d’aquest material serà destinat a ajudar a l’illa
de La Palma. Col.laboren Milotxa,
C&C, Mediasoft, Bar Iri el Roch,
Pescateria Caudeli, Cafeteria Bombó Mercat i Nadons Shop Poeta
Querol.

RACONS DEL
NOSTRE POBLE

Nit de les ànimes a
la Platja d’Oliva
L’Associació de Veïns de la Platja
d’Oliva i les regidories de Festes i Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d’Oliva han organitzat activitats infantils
per a celebrar la Nit de les Ànimes, on
els xiquets i xiquetes podran gaudir del
Túnel del Terror, fotoreclam, globus i
llepolies.
La gent interessada podrà assistir a
partir de les 18 h al punt de trobada,
a l’avinguda del Mediterrani; el recorregut començarà a partir de les 19 h
i transcorrerà pel carrer de la Verge
del Mar fins a la plaça d’Europa, amb
la participació d’actors d’animació que
amenitzaran la terrorífica vetlada.
Aquestes activitats comptaran amb
un fotoreclam, per tal que els xiquets
i xiquetes puguen fer-se fotos terrorífiques amb l’animació, i seran totalment
gratuïtes, complint les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries.
Per altra banda, l’Associació de Veïns

de la Platja d’Oliva ha organitzat un
berenar per als més menuts. El donatiu d’un euro anirà destinat a la propia
associació.
La regidora de Festes, Yolanda Navarro ha assegurat: “Enguany els més
menuts podran gaudir de la Nit de les
Ànimes com mereixen, després de dos
anys sense poder fer-ho. Han estat els
més responsables durant la pandèmia
i a poc a poc, com a reconeixement
del seu bon comportament, deuen començar a viure cadascuna de les festes
més tradicionals”.
La regidora també ha agraït la
col·laboració i predisposició que ha
tingut sempre l’Associació de veïns de
la Platja d’Oliva. “Tradicionalment,
l’associació ja feia aquestes activitats
per fer un reclam a la gent i donar-li
més moviment a la platja. Hem volgut donar-los el nostre suport per tal
d’impulsar aquestes activitats i consolidar aquesta festa”.

El Pou d’Alzina
El carrer Pou d’Alzina es troba
en el centre del barri del Raval,
d’esquenes a la parroquia de
Sant Roc. La seua denominació
oficial prové del segle XVII.
Fa referencia al Pou, que encara
existeix al carrer, en la zona
morisca de la ciutat, i al nóm
d’Alzina, el seu antic propietari.
Ara és de domini públic. En
les documentacions antigues
apareixen també les variants de
Alcina en castellà, “Olcina” i la
de “Alsina”.
És un preciós lloc del barri
, totalment peatonal per la
seua constitució amb un eix
central i varies ramificacions
que conformen entrades i una
placeta a les vivendes que hi ha
al carrer.
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LUÍS ARCINIEGA CONSIDERA QUE EL FRIS REPRESENTA UNA BATALLA DELS CENTELLES EN L’ÈPOCA DE LES GERMANIES

El fris del Saló de
Batalles del
Palau d’Oliva ja
pot ser reproduït
E

ls minuciosos estudis realitzats
pel catedràtic d’història de la
Universitat de València Luís Arciniega ja permeten la reconstrucció
global de la totalitat de la sala, que representava una batalla dels Centelles i
era una peça artística única en el món
i en aquesta època en estar escrita en
valencià.
Hui en dia tan sols tenim localitzat el
tros central d’aquest, que va ser adquirit
l’any 1980 en una subhasta de la Galeria Cristies de Londres per la Hispànic
Society of América de New York i es
troba dalt de la porta d’accés a la Sala
dels quadres de Sorolla com la peça arqueològica més important dipositada
en aquesta important institució cultural
nord-americana.
Luís Arciniega García considera que
el fris del Saló de Batalles del Palau dels
Centelles d’Oliva representa una batalla
dels Centelles en l’època dels Germanies, atenent el que representa la imatge
en coordinació amb les explicacions
que es donen en valencià “perquè no
hem d’oblidar que Serafí de Centelles va
exercir de Capità de l’Avantguarda en la
Batalla del Vernissa i en les altres batalles en les quals va participar en aquesta
època”.
Així ho va assegurar en la seua conferència “El Palau Comtal d’Oliva i la
Germania” que va tindre lloc a la Casa
de la Festa i es va mostrar partidari de
pensar que no es representa la figura
de Serafí de Centelles al capdavant sinó
als Centelles en general, seguint al que
es pensava entre els intel·lectuals europeus de l’època. De fet va assenyalar la

Xerrada sobre el
Palau dels Centelles
Divendres 29 d’octubre a les
20 hores, al Centre Polivalent
tindrà lloc la conferència “La
reconstrucció de la memòria. Cap
a un nou model de restauració
monumental” a càrrec de Joan
J. Gavara Prior, professor de
secundària i investigador en
Història de l’Art. Presentarà
l’acte Antoni Esteve Blay,
president de l’Associació Cultural
Centelles i Riusech. Organitzen
el d’apartament de museus i
patrimoni artístic de l’Ajuntament
d’Oliva sota la direcció de Julio
Llorca i l’Associació Cultural
Centelles Riusech.
relació dels Centelles amb Germana de
Foix i el seu marit el Marqués de Brandenburg, que es van allotjar en el Palau
dels Centelles de la capital valenciana i
a més van estar amb un lloc especial en
el seu enterrament, segons la documentació històrica.
Arciniega va revelar que ha estudiat
molt aquest Saló de Batalles i ha descobert l’existència d’un text en llatí amagat en la part alta del cassetonat, entre
motius florals, que només podia ser
llegit per les persones intel·lectuals de
l’època. De fet es va referir al llibre “La
Nau dels Bojos” publicat en 1494 per

l’alemany Sebastian Brant, amb textos
relacionats.
El professor va destacar que l’historiador Basilio Sebastián Castellanos de
Losada va dir que el palau dels Centelles
d’Oliva, que posteriorment va passar als
Borja, als Benavente i als Osuna “era el
millor palau que tenien en tota Espanya” per la qualitat dels seus elements.
Els Centelles tenien com a referència del seu passat un comte alemany
de l’època de Carlemany de la zona de
Borgonya i se sentien molt units als
pensaments centreeuropeus de la seua
època
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COMPTA AMB UNA SUPERFÍCIE DE 200 METRES QUADRATS I S’UBICA ENTRE LA PISTA DE FRONTÓ I LA PISCINA

S’inaugura la primera fase del Skate
Park en l’any declarat esport olímpic
Yolanda Navarro va
afirmar que Oliva
necessitava un
SkatePark per oferir
una zona professional
a aquest tipus
d’esport urbà

O

liva inaugurava el seu nou SkatePark el passat 1 d’octubre,
amb activitats lúdiques, des de
les 17.30 h fins a les 22.30 h. Les persones assistents van poder gaudir de
música en directe, de mà de Dj Iskow,
així com de tallers d’iniciació a l’skateboarding. A més, hi hagué una exhibició d’Skate i es projectava un grafiti
en la zona on s’ubica l’SkatePark.
El nou SkatePark d’Oliva compta
amb una superfície de 200 metres
quadrats i s’ubica entre la pista de
frontó, la piscina i el pàrquing del
Poliesportiu Municipal. Les obres
de construcció han tingut un cost de
48.000 €, sufragats per l’Ajuntament
d’Oliva, i el disseny va tindre la col·laboració i opinió d’skaters locals, per
tal que complira amb les necessitats
dels professionals i aficionats.
La regidora d’Esports, Yolanda Navarro vaa afirmar que Oliva necessitava un SkatePark per oferir una zona
professional a aquest tipus d’esport
urbà, sempre integrat dintre d’una
zona municipal que compta amb la
seguretat que necessita aquest parc.
I ara es compleix amb la reclamació
d’un sector de la població jove que
demandava aquesta instal·lació d’oci
i esport. Es van fer tres tallers amb
gran acceptació.

Les noves instalacions.

Organitzen quatre
tallers per aprendre
Skateboarding al poliesportiu
La Regidoria d’Esports i els Serveis
Esportius Municipals han organitzat
quatre tallers d’iniciació d’skateboarding al Poliesportiu Municipal
d’Oliva. A causa de la gran acollida i
demanda de la nova instal·lació, s’ha
projectat aquesta sèrie d’activitats lúdiques.
GRATUÏTS
Autoritats durant l’acte d’inauguració del SkatePark.

Primera edició de
la 10K Oliva Nova
Aquest diumenge , 31 d’octubre, tindrà lloc la primera
edició de la 10K Oliva Nova. En col·laboració amb Atlos
Eventos Deportivos, Oliva Nova junt amb el Departament
d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva han preparat una carrera popular molt atractiva amb un recorregut molt
diferent .
Els corredors participants, que s’espera que siguen
vora els 1000, podran gaudir d’un recorregut únic de
10 km dels quals vora 6 són per l’interior del camp de
golf dissenyat per Serveriano Ballesteros. Un recorregut
majoritàriament pla, i amb les suaus ondulacions de
l’interior del camp amb 18 forats. L’eixida i meta serà a
les 8.30 des de l’Avinguda Oliva Nova al costat de l’hotel.
En total 1.300 metres.
S’han previst dos avituallaments en la prova, un líquid
en el quilòmetre 5 i sòlid i líquid en la zona de meta. No
hi ha temps límit per a la finalització de la prova. S’ha
previst un voluntariat especial per participar al costat de
l’organització de la prova. Hi haurà reconeixements per
als millors.

Vista aèria del complex Oliva Nova.

Els tallers són gratuïts i aptes per a
totes les edats. Però hi haurà afora-

ment limitat de 10 persones per taller.
La regidora d’Esports, Yolanda Navarro ha assegurat que amb aquests
tallers es busca promoure i potenciar
un esport molt innovador. “Des de
fa un mes, Oliva compta amb l’SkatePark a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal i es tractava d’una
reclamació d’un sector de la població
jove que demandava aquesta instal·lació d’oci i esport” ha afirmat Yolanda
Navarro.
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MEDALLISTA DE BRONZE EN ELS JOCS PARALÍMPICS

Oliva otorgarà la primera Medalla
d’Or de la ciutat a Hèctor Cabrera
I Fase del
Trofeu
Mediterrani
de Rítmica a
Oliva
El Pavelló Poliesportiu
Municipal d’Oliva va acollir
el diumenge 10 d’octubre
la primera fase del Trofeu
Mediterrani de Gimnàstica
Rítmica. Una gran jornada
que aglutinà a moltes joves
enamorades de la Gimnàstica
Rítmica i algun xic que també
gaudeix d’aquest esport.
L’organització de
l’esdeveniment va córrer a
càrrec del club local Ritmoliva
i van acudir esportistes de
diversos llocs de la Comunitat
Valenciana.

D

onats els mèrits esportius, el
medallista de bronze paralímpic d’Oliva Hector Cabrera
serà la primera persona en rebre la
“Medalla d’Or de la Ciutat”. El plenari
municipal va aprovar per unanimitat
que vist el previst en l’article 9, del
Reglament Municipal d’Honors i Distincions, la concessió de qualsevol
dels honors i distincions de l’Ajuntament d’Oliva, requerirà la instrucció
d’un expedient administratiu que tindrà l’amplitud necessària per a justificar de forma fefaent i inequívoca
l’atorgament de la distinció, nomenament o honor del que es tracte.
Vista la important tasca desenvolupada en el món de l’esport d’elit,

Hèctor Cabrera en l’homenatge que li va retre l’Ajuntament d’Oliva.

reconegut per nombrosos premis
i victòries a nivell internacional tan
rellevants com campionats mundials,
Jocs Paralímpics a Tokio i a Rio, així
com el Rècord Mundial de llançament de javelina F12 que actualment

ostenta.
També vist el seu compromís personal en la transformació de l’esport
adaptat, així com en la promoció de
l’esport participant en esdeveniments
d’especial importància per a aquest

objectiu a la ciutat d’Oliva en benefici
dels més menuts com el Dia de l’Esport a la Comunitat Valenciana.
Es per açò, que es proposava a la
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals de l’Ajuntament d’Oliva,

que dictaminara elevara al Ple de
l’Ajuntament , on es va aprovar amb
posterioritat la proposta d’iniciar
l’expedient de l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat al sr. Hector
Cabrera Llacer.

PER INVESTIGAR LA MALALTIA

La Runcàncer
recull 1.372 euros

Trinquet Municipal Oliva.

Diumenge 17 d’octubre Oliva acollia la Runcàncer 2021, organitzada
per les regidories de Participació Ciutadana i d’Esport, la AECC de
València, i la Junta Local de la AECC d’Oliva, en el marc del circuit
valencià. Gràcies a la col·laboració de quasi 350 participants, es
recollia un total de 1.372 euros que aniran destinats, íntegrament,
en la investigació del càncer i la seua cura. L’alcaldessa d’Oliva,
Yolanda Balaguer Pericàs va voler agrair a la Junta Local de la AECC
d’Oliva que presideix Marisa Pericás la seua excel·lent organització i
promoció d’aquesta nova edició de la Runcàncer 2021. “María Luisa,
la presidenta de l’associació, sempre ha estat disposada a ajudar a
tots els veïns i veïnes d’Oliva que, desgraciadament, han patit aquesta
malaltia. Oliva sempre estarà en deute amb María Luisa i tot el seu
equip per la tasca tan lloable que realitza” va afirmar la mateixa
alcaldessa Yolanda Balaguer.

ORGANITZAT PEL CLUB DE PILOTA OLIVA

Nou Campionat de Raspall Aficionats 2021
El Club de Pilota Oliva amb la col.laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva que dirigeix Yolanda Navarro ,
els Serveis Esportius Municipals i de l’empresa olivera Savipecho S.L. ha anunciat l’organització un nou Campionat de Raspall
d’Aficionats al Trinquet d’Oliva.
La competició està prevista en les categories de primera, per a jugadors amb nivel alt de raspall, segona, per a jugadors que
tinguen un nivell mitjà, i tercera amb els que tinguen el nivell d’ iniciació i també la categoría femenina.
Es podrá jugar amb equips conformats per parelles o trios interessats en participar en aquesta nova competició que es posa
en marxa per incentivar el joc de la pilota valenciana en la modalitat raspall a la nostra localitat.
L’organització ha anunciat públicament que les partides es jugaràn els dissabtes de vesprada i també els diumenges pel matí,
per no interferir en l’horari laboral dels jugadors que hi participen en la competició.
Les inscripcions están obertes fins el proper 1 de novembre al tauler d’informació del Trinquet d’Oliva o també cridant al
telèfon 676 49 47 29 de Salva. Hi haurà reconeixements als millors de cada competició realitzada.

Lliurament del xec.
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