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Les Falles celebren un Sant
Josep marcat per la pandèmia

Les germandats esperen la
Setmana Santa més íntima

Les comissions van participar en una ofrena i una missa a l’espera de poder cremar els monuments a partir del segon semestre.

Els actes públics s’han suspès. Les litúrgies se celebraran
amb aforament reduït i es retransmetran en streaming.
CARLES SÁNCHEZ

El turisme afronta la
Setmana Santa més incerta
La prohibició de viatjar entre comunitats autònomes limita la presència de turisme nacional mentre
les restriccions a l’hostaleria continuaran fins a després de les vacances de Pasqua. El sector confia
Pàgina 5
en poder recuperar part de la normalitat perduda de cara a la temporada estival.

El Puig dels
Flares, una
finestra a la
Safor
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Dos dones
d’Oliva, triades
per a formar
part de l’AVL
Pàgina 9

Laura Sala,
l’artista que
triomfa a
Instagram
Pàgina 18 i 19

AGENDA

OLIVA, març 2021

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Gandía : 902432343

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

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

La vessant més solidària de les festes
Oliva és una ciutat que viu amb passió les seues festes i tradicions. Unes celebracions que
arranquen amb l’arribada de la primavera i que en 2021, per segon any consecutiu, no es
podran dur a terme en el format habitual. Si en 2020 les Falles es van suspendre quan ja tot
el treball estava fet, enguany ja fa temps que s’havia anunciat que les celebracions no podrien
dur-se a terme com és habitual fer-ho. El mateix passa amb la Setmana Santa d’Oliva, que en
2021 estrena distintiu com a festa d’interès turístic provincial sense poder celebrar alguns
dels actes que la converteixen en única. Tampoc els festers del carrer Sant Vicent podran
dur a terme el tradicional ‘passeig’ amb la imatge del Sant; ni els actes en honor al Santíssim
Crist de Sant Roc es podran celebrar com els festers voldrien, per citar-ne només alguns. Els
Moros i Cristians, per la seua part, ja van haver de suspendre el tradicional putxero del ‘Mig
Any’ el passat mes de febrer i ara busquen la forma de commemorar el seu centenari amb la
mirada posada en allò que es podrà fer el proper mes de juliol.
No obstant això, i a pesar de les dificultats, el col·lectiu fester de la ciutat sembla disposat a
suportar tot el que faja falta per a poder tornar als carrers amb més força que mai. Els pocs
actes que s’han pogut dur a terme en format reduït així ho demostren i són molts els qui
treballen per a mantenir vives les seues tradicions.
De moment, i mentre els actes festius continuen prohibits, les associacions ja han mostrat la
seua cara més solidària, oferint-se a recollir aliments per als més necessitats. La campanya
‘Quilos de solidaritat’, posada en marxa a benefici de Creu Roja continua endavant en una
demostració de la força i la importància d’aquest col·lectiu. De moment, a la casa de la
Festa, el proper dissabte hi tornarà a haver un punt de recollida de productes no peribles
per a aquells que més els necessiten, en una iniciativa a la qual els festers de la ciutat no han
dubtat a sumar-se.

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA
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- Farmàcia Hnos. Juan Aparisi

962.851.836

Ctra. Denia, 9

oberta dies: 4, 10, 16, 22 i 28

- Farmàcia Galiano

962.851.521

Raconada d’Alonso

oberta dies: 5, 11, 17, 23 i 29

- Farmàcia Martí

962.853.036

Alcalde F. Llorca 14

oberta dies: 31m, 6, 12, 18 i 24

-Farmàcia Escrivà

962.850.583

Passeig Ll. Vives, 11 oberta dies: 1,7, 13, 19, 25

- Farmàcia Català

962.850.105

Pl. Ajuntament, 3

oberta dies: 2, 8, 14, 20 i 26

- Farmàcia Ruiz

962.851.797

Poeta Querol, 29

oberta dies: 3, 9, 15, 21 i 27

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

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

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

PER A REMETRE INFORMACIÓ

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

A ESTA PUBLICACIÓ
PER E-MAIL

oliva@elnostreciutat.com

673 575 832

Harás Bien

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

OLIVA, març 2021

LES ACTUACIONS ES DUEN A TERME EN ELS CENTRES DE L’ALFADALÍ, SANTA ANNA I L’HORT DE PALAU

Les obres
del pla
Edificant
arriben a
les escoles
públiques
E

ls centres públics d’educació
infantil i primària d’Oliva estan immersos en un procés de
renovació que s’emmarca dins del
pla Edificant, un acord a dos bandes
entre la Conselleria i els Ajuntaments
que permet abordar aquelles obres
que són més necessàries a les escoles valencianes. A Oliva són diversos
els centres sobre els quals s’està actuant amb l’objectiu de millorar el
benestar d’alumnes i docents.

Si el centre de Lluís Vives va ser un
dels primers en què es va actuar en un
a decisió no exempta de polèmica, altres centres, com els de l’Hort de Palau,
Santa Anna o l’Alfadalí, han seguit el
següents d’una llista que inclou actua-

cions de tot tipus.
Així per exemple, en el cals del CEIP
Alfadalí, s’ha procedit a substituir la
caldera, una actuació d’urgència que
ha permès la posada en marxa del nou
equipament de calefacció que el centre
necessitava des de feia anys. Aquesta
actuació s’ha realitzat en el marc d’una
reforma més amplia que inclou la impermeabilització de la sala de calderes
per evitar les humitats i una re-programació i digitalització de la caldera per
fer-la més sostenible i eficient.
En l’Hort de Palau, tot i ser un centre de nova construcció, les actuacions
també seran necessàries. En aquest cas,
els treballs serviran per a instal·lar una
pèrgola que permetrà crear noves zones

El comerç local
aposta per la
unió del sector
La unió fa la força. Això bé ho saben
els comerciants d’Oliva i la regidoria
de la ciutat, que han posat en marxa
una campanya que busca enfortir els
llaços del sector. La proposta ofereix
incentius a aquells establiments que
decidisquen sumar-se a l’associació,
que tindran quatre mesos de subscripció gratuïta. De moment, prop del 60
per cent dels comerços formen part
d’ACCO i la seua presidenta, Rosa Llopis, espera que el número puga augmentar a mesura que els comerciants
puguen descobrir els avantatges i la
visibilitat que ofereix l’entitat. Per la
seua part, la regidora de Comerç, Yolanda Balaguer, ha animat a tots els comerços a sumar-se a l’agrupació, per

tal de poder gaudir dels beneficis que
ofereix l’entitat.
Entre les últimes iniciatives posades
en marxa per ACCO hi ha, per exemple,
la Fira de l’Estoc, que es va dur a terme
els passats dies 5 i 6 de març amb importants rebaixes; o la campanya posada en marxa amb motiu del Dia del
Pare i que oferia, a més d’assessorament especialitzat, un sorteig amb tres
premis de cent euros cadascun amb
xecs per a utilitzar al comerç local.
Per cert, que amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Persones
Consumidores, des de l’entitat van defensar la necessitat d’apostar per les
compres locals, per tal de fomentar un
consum responsable.

Les actuacions al CEIP Santa Anna inclouen diverses zones a l’interior i l’exterior de l’edifici.

d’ombra al pati de l’escola. També hi ha
prevista una remodelació de la zona de
jocs i del paviment.
En el cas del CEIP Santa Anna, les
obres tenen una envergadura major i
afecten a zones de l’interior i l’exterior
de l’edifici. La remodelació i substitució
de la porxada d’entrada, la rehabilitació
de part del pati, o la renovació i creació
de banys suposen unes actuacions que,
s’espera que puguen estar acabades
després de la Setmana Santa i que han
causat algunes molèsties a l’alumnat.
La directora del centre, Empar Sastre,
va explicar en una reunió que esperen
“poder tornar a la normalitat el més
aviat possible, encara que sabem que
tota millora implica sofrir molèsties”.
Precisament, la decisió de realitzar les
reformes en període escolar és una de
les crítiques que l’oposició ha fet al Govern en aquesta matèria.

Els treballs permetran crear zones d’ombra al pati de l’Hort de Palau.
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EL GOVERN INCREMENTA LA PARTIDA DEL PLA PARÈNTESI I REDUEIX LA PRESIÓ FISCAL A LES EMPRESES

Més ajudes als sectors
afectats per la pandèmia
L

’ Ajuntament d’Oliva ha fet un
pas més en l’objectiu d’ajudar a
aquelles empreses i negocis més
afectats per la pandèmia per tal que cap
empresa local o autònom quede fora de
les ajudes. Amb aquesta intneicó, el Govern va decidir en el ple del passat mes
de febrer, consignar 150.000 euros per
tal d’atendre, amb subvencions pròpies,
a les empreses locals.
La dicisió suposa passar dels 124.000
euros previstos inicialment a una quantitat major, que suposa augmentar
l’aportació local a les ajudes en 26.000
euros més. Amb aquesta aportació, el
total de les ajudes que es distribuiran
a la ciutat arriba als 854.000 euros que
aniran a parar als sectors més afectats
contemplats en el Pla Parèntesi posat en
marxa per la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments.
A aquesta ajuda cas sumar la decisió
del departament d’Hisenda de modifivar
el calndari fiscal relatiu als rebuts per al
ocupació de terrenys de domini públic
i de recllida del fem, que no huran de
fer-se efectius al mes d’abril, com estava
previst, sinó que el seu cobrament es
retrarda fins al mes de setembre.
Amb aquesta mesura es pretén garantir el termini amb el qual les empreses
puguen retornar a la seua activitat, i beneficiar-se de les ajudes anunciades per
les respectives administracions, incloses
les de l’Ajuntament d’Oliva.
D’altra banda, l’executiu local ja ha
signat també l’inici de l’expedient que
permetrà descomptar dels rebuts del
fem de les empreses afectades per la
pandèmial, la part corresponent al període de tancament de l’activitat com
a conseqüència de les restriccions
davant l’increment de contagis per la

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

COVID-19, una mesura que havien reclamat els professionals afectats i també
els grups de l’oposició.
La regidora d’Hisenda, Ana Morell,
assenyalava que “des del govern local
estem recolzant a les empreses locals
i per això hem ampliat voluntàriament
la borsa d’ajudes a les empreses, així
mateix estem treballant en un Pla de
Reactivació Econòmica, perquè hem de

superar aquesta pandèmia enfortint la
competitivitat de les empreses locals”.
DEMANDES DE L’OPOSICIÓ

Precisament, les ajudes del Govern
municipal als sectors afectats per la crisi ha sigut una de les reclamacions que
els grups de l’oposició han reclamant a
l’executiu en els útlims mesos. Així, des
de Projecte Oliva van insistir en reclamar

Oliva proposa un taller en
promoció turística local
L’Ajuntament d’Oliva ha presentat a la Generalitat Valenciana
una proposta per a posar en marxa un nou taller d’ocupació
que, en aquesta ocasió, aniria destinat a la formació i ocupació
de 10 persones en l’especialitat promoció turística local i informació al visitant. Aquesta iniciativa busca formar professionals en la rama de l’hostaleria i el turisme i té com a objectiu
complementar el servei que presta l’oficina de Turisme d’Oliva
a l’hora d’oferir als visitants un servei flexible, personalitzat i
de qualitat.
La proposta, que potra per títol ‘Oliva Ciutat Comtal’, preveu
una duració de 12 mesos i un cost de 256.443 euros, per a
l’any 2021, i suposaria, en cas de ser acceptada, un total de
1.920 hores de formació en mòduls com ara els d’informació
turística, productes turístics locals, anglés professional o sensibilització mediambiental. El projecte contempla la contractació
de deu alumnes, que realitzaran activitats diverses, com ara,
l’elaboració de fitxes amb dels recursos turístics més destacats
de la localitat, identificar aquells amb potencial turístic en anglés. A més, els participants, treballaran en una campanya de

sensibilització de la població local amb un programa educatiu
dirigit a escolars i estudiants, assistiran a fires promocionals de
turisme i realitzaran un projecte de rutes temàtiques i senyalització de recursos, entre d’altres actuacions.
En cas que la proposta siga acceptada, aquest serà el segon
taller d’ocupació que es posa en marxa en la ciutat, després
que, en els últims anys, s’haja dut a terme una iniciativa semblant en matèria forestal i de jardins que ha permès actuar, en
diverses zones verdes i enjardinades de la ciutat i del terme
municipal.
Precisament, la intenció del departament de Foment Econòmic, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, és que
la setena edició d’aquest taller, Centelles Oliva, i la primera
de la proposta ‘Oliva Ciutat Comtal’, puguen tindre lloc aquest
mateix any, un fet que permetria comptar amb un total de 30
alumnes/treballadors per a realitzar tasques específiques. El regidor Kino Calafat, va destacar que aquestes iniciatives busquen
“millorar l’ocupabilitat de persones en l’atur” i va apuntar la
necessitat de comptar a la ciutat amb professionals qualificats.

unes ajudes que, segons la portaveu, Yolanda Pastor, arriben tard.
També des del grup Popular han insistit
en la neceseccistat que el Govern dedique els seus romanents a disminuir la
presió fiscal sobre empreses i ciutadans.
El portaveu Salvador Llopis es va mostrar
satisfet d’una mesura que, segons afirma, el seu grup ja havia proposat. Per la
seua part, des de Ciudadanos, també re-

clamen mesures que rebaixen la presió
sobre les entitats locals . Així, el regidor
José Salazar, va presentar una moció
en què reclamava lliurar als possibles
beneficiaris d’ajudes de l’administració
per la pandèmia, d’haver d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de
la seguretat social, degut a una situació
que, segons Salazar, fa que molta gent
no puga traballar amb normalitat.
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Caixa Ontinyent
ha emès
64.000 bons
per a fomentar
el comerç local

CARLES SÁNCHEZ

Un establiment de restauració de la ciutat.

L’ARRIBADA DE VISITANTS D’ALTRES COMUNITATS NO ESTÀ PERMESA

Tot a punt per a la
Pasqua més inecerta
O

liva s’ha consolidat, en els últims anys, com una destinació
turística amb una oferta cultural, gastronòmica i d’activitats per a tots
els púbics, un fet que l’ha convertida en
un dels llocs preferits per famílies de tot
l’Estat que busquen en la tranquil·litat
dels seus paratges un lloc on passar les
seues vacances. Enguany, però la impossibilitat de viatjar entre comunitats
autònomes farà impossible l’arribada
del turisme nacional, un grup que és el
majoritari en la ciutat i que en aquesta
ocasió no podrà viatjar. Amb aquestes

circumstàncies, els sectors vinculats al
turisme i l’hostaleria, afronten una Setmana Santa amb la incertesa de saber
quina situació es trobaran, amb totes les
complicacions que això provoca.

Després del tancament decretat per la
Generalitat i que es va relaxar aquest mes
de març, els clients van omplir les terrasses durant el pot de Sant Josep mentre el
temps ho va permetre, una treva per al
sector dels bars, restaurants i cafeteries
de tot tipus, que es presenta com a insuficient donada la limitació horària i d’aforament a què encara es troben sotmesos.

Amb la vista posada en
la temporada estival
Lluny d’abaixar els braços, el sector confia en poder recuperar part
de la normalitat perduda en la temporada estival, amb la recuperació
del turisme nacional majoritari a la
ciutat, un fet que segons apunten
les autoritats, serà possible gràcies
als efectes de la vacunació o a la
implantació d’un sistema de passaport sanitari que permetria viatjar,
tal com ja s’ha apuntat.
Abans que eixa possibilitat es
confirme i per tal de posicionar-se
com una destinació segura, l’Ajuntament ha editat una nova guia
turística d’Oliva que es repartirà
en totes les fires que puguen ce-

lebrar-se i en aquelles accions de
màrqueting que es puguen dur a
terme.
En aquesta nova eina promocional, la platja ocupa un paper destacat, però també hi ha espai per
a donar a conèixer els racons amb
més encant del centre històric de
la ciutat, o els paratges naturals
del terme municipal. La guia conté també un apartat on figuren els
restaurants, allotjaments i empreses d’oci i turisme actiu d’Oliva, en
un intent per fer de la gastronomia,
l’esport i la cultura, alguns dels
atractius turístics de la ciutat que
cal promocionar.

Més enllà de la indignació del sector
davant algunes de les mesures adoptades pels governs, els hostalers d’Oliva
aposten per centrar-se en els clients
locals, amb l’esperança posada en una
temporada estival que els permeta mirar
al futur amb altres ulls.
També el sector dels càmpings i els
hotels d’Oliva es troba actualment sota
mínims. Si en temporades anteriors no
era fàcil trobar places lliures en alguns
establiments, hui la imatge amb les parcel·les buides als càmpings de la ciutat reflecteix a la perfecció la gravetat

d’una situació que s’allargarà, almenys,
durant uns mesos més.
En una situació similar es troben les
empreses de turisme actiu que treballen a la ciutat i que ens els últims temps
s’havien convertit en un atractiu extra
que permetia posicionar la ciutat com
una destinació per a tots els públics,
amb una amplia oferta d’activitats.
Front a aquesta situació des de l’Ajuntament, la regidoria de Turisme, amb
Joaquín Calafat al front, aposta per la
gastronomia com una dels pilars amb
què sostindre el sector. L’última iniciativa ha sigut la posada en marxa de
la ‘setmana del peix’, en torn a la qual
diferents bars i restaurants de la ciutat
ofereixen un menú especial basat en la
tradició culinària marinera a la ciutat.
Aquesta no és la primera iniciativa similar que es posa en marxa a la ciutat
després de la bona acollida d’altres
setmanes dedicades a diferents tipus
de cuina tradicional. Ara, falta per vore
com responen els clients en una situació tan particular i incerta com aquesta.

Caixa Ontinyent ha emès 64.000
bons a través de l’aplicació informàtica que va llançar l’any passat
per a fomentar el consum en el comerç local, i que és gestionada pels
Ajuntaments que se sumen a la iniciativa. Una actuació que ha permès
operacions en comerços per 2,4
milions d’euros en les poblacions
adherides que, de moment, són
Ontinyent, Xàtiva, Albaida, Olleria i
Aielo de Malferit.
Amb esta aplicació, cada ciutadà
pot adquirir bons per un determinat import, que pot consumir posteriorment en els comerços locals
pel doble del seu valor. El benefici
és doble, d’una banda per al client
que adquireix el bo a un preu (per
exemple 20 ) i el pot canviar pel
doble de la seua inversió (40 ), i
d’altra banda, per al comerç local,
ja que aconsegueixen atreure venda. Una actuació que s’ha traduït
en la compra de bons per part de
20.000 veïns d’estes poblacions, i
el conseqüent benefici per al comerç local. El projecte es va llançar
el mes de maig passat i està previst
que en els pròxims mesos se sumen
a la iniciativa algunes poblacions
més.
L’objectiu de Caixa Ontinyent és
contribuir a fomentar el consum
en els comerços locals, un sector
essencial per a la qualitat de vida de
les poblacions, que contribueixen
al seu dinamisme i que s’ha vist
molt afectat per la crisi econòmica
generada per la pandèmia. Amb estes iniciatives l’entitat busca contribuir al desenvolupament econòmic
i social de la seua zona. De fet, és
l’única caixa d’estalvis de la Comunitat Valenciana i única entitat
financera amb seu social en estes
comarques en les quals bolca la
seua activitat.

Una moció
proposa dirigir
els contractes
municipals a
empreses locals
El grup municipal del Partit Popular va presentar una moció al passat
ple per tal que els contractes municipals arriben al major nombre
d’empreses i autònoms de la ciutat
possible. La proposta demana que
els contractes majors es donen a
conèixer per tots els mitjans disponibles, amb l’objectiu que el eixit
comercial, empresarial i industrial
local en puga participar. En el cas
dels contractes menors, per als
quals l’expedient ha d’incloure un
mínim de tres ofertes, la moció demana obrir la participació a totes
les empreses locals relacionades
amb l’objecte de la contractació.
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La platja d’Oliva
estrena un nou
parc biosaludable

Veïns i autoritats van visitar les obres acompanyats pels seus responsables.

REPRESENTANTS VEÏNALS VAN VISITAR LES OBRES

Dubtes i preguntes
sobre les obres del
carrer Sant Vicent

L

es obres, siguen com siguen, són
habitualment sinònim de soroll, de
pols i de molèsties, uns problemes
que tarden més o menys temps en oblidar-se en funció de quin siga el resultat.
Eixe és el cas del carrer Sant Vicent,
un dels més singulars d’Oliva que està
sent sotmès a una renovació integral, i
els veïns del qual ja pensen en l’acabament dels treballs per a poder vore els
resultats d’unes actuacions que busquen
recuperar l’aspecte original del carrer.
Precisament, per tal d’explicar allò que
s’ha fet i allò que encara queda per fer,
les autoritats i els tècnics de l’obra van
organitzar una visita amb els representants de les associacions veïnals afectades
per tal de resoldre els molts dubtes que
hi ha en torn a aquestes obres.

Una de les persones que hi va estar
present és la presidenta de l’Associació
de Veïns Raval Gerreria, Pilar Sempere,
que destaca que les obres permetran
recuperar l’encant original del carrer.
Una millora en la il·luminació, en el
paviment, i els accessos entre les dos
altures, entre moltes altres actuacions,
serviran per a donar un nou acabat a
aquesta zona tan característica. Sempere va reconèixer que entre el veïnat
hi ha persones que estan a favor de les
obres i d’altres en contra, i va explicar
que la reducció de llocs d’aparcament
és un dels aspectes que més preocupen
al veïnat.
De moment, allò que no falta són
els dubtes, i és habitual vore als veïns
i veïnes preguntar als encarregats so-

bre diversos aspectes de les actuacions
que s’hi estan duent a terme. Joan Orquín, veí del carrer, n’és conscient, i
explica que és difícil que tots els afectats estiguen contents, sobretot quan
tenen dubtes. Per a ell, les obres eren
necessàries, i permetran realitzar una
renovació integral del carrer, que afecta
també al sistema de clavegueram, un fet
que complica les actuacions.
Les obres avancen a bon ritme i en
estar acabades seran l’escenari de les
moltes activitats que es duen a terme en
aquest espai. Entre elles, les populars
calderes de Sant Antoni, que organitzen
els festers del carrer i en les quals el
mateix Orquín participa: “crec que les
obres estan pensades perquè tot es puga
continuar fent com fins ara”, explica.

L’estacionament intel·ligent,
més a prop al centre històric
El projecte pilot per a posar en marxa un sistema intel·ligent d’aparcament al centre històric d’Oliva està
més a prop de ser una realitat. Els primers treballs ja
s’han dut a terme en la zona afectada i els operaris han
instal·lat els sensors que indicaran si una plaça d’aparcament està o no disponible.
Aquest és el primer pas per a engegar un sistema, que
es va presentar fa uns mesos, i que permetrà als usuaris
conèixer les places d’aparcament disponibles a partir
d’una aplicació que es pot instal·lar als telèfons mòbils.
El funcionament és senzill. Cada plaça d’aparcament
compta amb un sensor que detecta si està ocupada o
lliure, i transmet la informació a un receptor que la
comparteix amb els usuaris en temps real, un fet que es-

tà previst que facilite la maniobra d’aparcament en zones
on la disponibilitat de places és més escassa.
Tal com estava previst s’han instal·lat sensors en places
de pàrquing lliure, de mobilitat reduïda, de càrrega i
descàrrega i de zona blava, i està previst que el sistema
entre en funcionament en un curt termini de temps: el
necessari per a la delimitació de places en aquelles zones en què l’ajuntament està realitzant el pla de pintura
viària, realitzar la connexió al receptor, i comprovar la
visualització de dades a través d’un sistema que compta
amb el suport de la Diputació de València. De moment,
el sistema està previst que funcione plaça d’Alonso, la
plaça de la Bassa, el carrer de la Constitució, la plaça de
l’Ajuntament i el carrer de Sant Joan.

El col·lectiu de la gent gran d’Oliva
coEl col·lectiu de la gent gran d’Oliva
compta amb un nou espai bio saludable on poder realitzar exercici físic
amb seguretat. Es tracta d’un espai
habilitat a la platja i que compta amb
diferents equipaments dissenyats per
a la pràctica esportiva.
En total són sis màquines que permeten exercitar tots els músculs del
cos: des d’una bicicleta estàtica fins
a una màquina giratòria per tal de
moure la cintura i la cadera, passant
per unes barres paral·leles amb que
poder treballar braços i abdominals.
L’equipament s’han instal·lat en una
parcel·la municipal on també s’ha
construït una zona d’ombres. Tot,
amb una inversió de prop de 18.000
euros i un mes de feina que ha permés donar una nova vida a aquest
espai situat en el carrer Roger de
Llúria, on abans havia estat l’oficina
de Turisme que un jutge va obligar a

enderrocar.
MICROINVERSIONS

Val a dir que aquesta no és la única inversió realitzada pel consistori i
que va dirigida a la gent gran, ja que
l’Ajuntament ha realitzat també millores en el Llar de Jubilats i Pensionistes
d’Oliva, on s’ha rehabilitat els serveis
per a cavallers. En concret, s‘han canviat els urinaris, les portes d’accés,
les piques rentamans i el paviment.
L’actuació ha suposat una inversió de
43.000 euros i s’ha realitzat en poques setmanes amb l’objectiu de poder utilitzar l’edifici tan prompte com
siga possible.
Aquesta actuació s’emmarca en una
sèrie de microinversions que tenen
com a objectiu per tal de posades en
marxa amb l’objectiu de millorar les
condicions dels edificis municipals i
que s’espera que continuaran al llarg
dels propers mesos.

Una vista de l’espai situat al carrer Roger de Llúria.
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SERGIO MORELL I MAITE SEBASTIÀ, VEÍ I VEÏNA D’OLIVA, HAN DUT A TERME LA INVESTIGACIÓ

Un sistema testat a Oliva permet
identificar els camps abandonats
L

’ abandó de les terres de cultiu

és un problema greu que afecta
de fora especial a aquelles ciutats, com Oliva, que compten amb un
extens terme municipal dedicat, en la
seua major part a l’agricultura.
L’abandó dels camps, no només es
tradueix en una disminució de la productivitat, sinó que suposa també problemes afegits, com la proliferació de
les plagues o l’afectació paisatgística
que suposa. Per això és tan important
disposar d’un sistema efectiu que permeta detectar aquelles terres abandonades per tal de poder posar en marxa
les mesures adients, un treball que, en
moltes ocasions no resulta senzill i que
ara es podrà realitzar també a través
de sistemes de geolocalització.
Un grup d’investigadors del Campus
de Gandia, entre els que hi ha dos
veïns d’Oliva, han presentat un estudi
en el qual es proposa l’ús d’imatges
d’alta resolució i tècniques d’aprenentatge automàtic per a la teledetecció de
parcel·les de cítrics abandonades.
El treball ha estat dut a terme per
Sergio Morell, investigador del Campus
de Gandia; i Maria Teresa Sebastià, de
l’Institut d’Investigació per a la Gestió
Integrada de Zones Costaneres -ambdós veïns d’Oliva-; junt a Javier Estornell, del Grup d’Investigació de Cartografia Geoambiental i Teledetecció.
El seu treball ha permés desenvolupar
un sistema que permet reconèixer de
forma automàtica els camps que han
quedat en desús.

“La teledetecció pot aportar una informació molt valuosa per al control,
el seguiment i la gestió de les parcel·les agrícoles”, indicava Morell,
que apuntava que, tradicionalment, els
mapes agrícoles es generaven a través
d’ortofotos o a través de campanyes de
camp. En l’actualitat però, “la teledetecció s’ha convertit en una eina poderosa per a obtindre mapes d’usos del
sòl que pot reemplaçar la creació de
mapes manuals amb un ús més eficient
dels recursos personals i una major
immediatesa”.
La tasca, a pesar de la millora de les
tecnologies disponibles no és senzilla
degut a les característiques pròpies
dels nostres camps: la xicoteta grandària de les explotacions agrícoles, a
l’alta fragmentació espacial i a les mínimes diferències espectrals entre parcel·les abandonades i en producció.
En el treball, publicat en la revista
Remote Sensing i que és fruit de la tesi
doctoral de Sergio Morell, “es demostra com les imatges aèries d’alta resolució amb quatre bandes espectrals
generen resultats més precisos que les
imatges Sentinel-2 per a identificar xicotetes parcel·les de cítrics abandonades i es desenvolupa una metodologia
per a la detecció de parcel·les abandonades”.
30 PER CENT D’ABANDONAMENT

Per a l’estudi, els investigadors s’han
centrat en el municipi d’Oliva. Les
primeres dades derivades d’aquesta

Una imatge aèrea del terme municipal. Càrles Sánchez.

metodologia suggereixen que, a Oliva,
aproximadament el trenta per cent de
les parcel·les agrícoles estan abandonades. Les xifres coincideixen amb les
aportades per l’estudi sectorial encarregat fa uns mesos pel govern municipal sobre l’estat de l’agricultura al

municipi, i que apuntava a que més del
23 per cent dels camps d’Oliva estaven
abandonats.
Ara, amb les dades sobre la taula,
queda pendent la posada en marxa
de mesures que facen possible evitar
l’agandonament dels camps. En aquest

sentit, la Unió d’Agricultor va presentar fa unes setmanes al Consell Agrari
d’Oliva una bateria de propostes amb
aquest objectiu i que reclamaven, entre d’altres coses, una major implicació de l’Ajuntmaent en la gestió dels
camps abandonats.

Quatre càmeres
vigilaran el
terme d’Oliva
E
ls agricultors d’Oliva ja compten
amb un nou sistema per a augmentar la seguretat al camp i evitar els robatoris que cada any amenacen
la seua producció. Es tracta d’un sistema
de càmeres de vigilància que ja estan en
funcionament i que permetran actuar en
cas de necessitat.
En total són quatre les càmeres que
han estat instal·lades en punts estratègics de les partides agrícoles d’Oliva i
que tenen una doble funció: d’una part,
serviran com un instrument de dissuasió
de cara als possibles robatoris; i d’altra,
permetran tindre un major control de
les diferents partides, en cas de necessitar informació d’algun possible robatori.
Les càmeres estan habilitades per a
la lectura de matrícules, i connectades
amb les dependències de la Policia Lo-

La Guàrdia Civil
disposarà d’una
llista amb les
parcel·les més
exposades als
robatoris

cal i a més de previndre els robatoris i
facilitar la seua investigació en cas de
produir-se, també seran d’utilitat en cas
d’incendis o qualsevol altre incident que
es produïsca en el camp.
El regidor d’Agricultura, Miquel Doménech, va visitar la ubicació de les càmeres ja en funcionament acompanyat per
l’equip ROCA de la Guàrdia Civil i la Policia
Local, que han col·laborat en la posada

El regidor va visitar les càmeres instal·lades acompanyat per membres de la Policia Loal i la Guarida Civil.

en marxa d’aquest sistema i que són els
encarregats de la vigilància dels camps.
Val a dir, que el dels cítrics ja no és
l’únic cultiu objecte de robatoris, sinó
que la proliferació de camps d’alvocats
en el terme municipal i el seu elevat
preu de mercat ha fet créixer també el

robatori d’aquest fruit. Per això, Doménech va explicar que s’està treballant
perquè l’equip ROCA dispose d’una
llista actualitzada de les parcel·les més
susceptibles de robatoris, per a portar
a terme tant actuacions preventives com
en cas que es produïsquen robatoris.

El regidor va aprofitar per a agrair a
l’equip ROCA i a la Policia Local la implicació que estan demostrant i la seua
professionalitat en la vigilància dels
camps i va afegir que garantir la seguretat dels cultius és fonamental per a la
seua supervivència.
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L’ÒRGAN ES RENOVA PER A COMPLIR AMB LA LLEI DE PARITAT

Dos dones d’Oliva
formaran part
de l’Acadèmia
Valenciana de la
Llengua
La poeta Àngels
Gregori i la
investigadora
Vicenta Tasa tenen
una forta vinculació
amb la llengua

O

liva tindrà, a partir d’ara, una
representació molt destacada
en l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, l’òrgan encarregat de la
regulació del valencià i la seua normativa lingüística i la labor del qual
es presenta com a vital per a fomentar
el seu ús.
L’entitat ha hagut de renovar part dels
seus membres per tal d’adaptar-se a la
Llei de Paritat, que garanteix la igualtat de sexes en els òrgans que formen
part de l’administració. Ara, de les deu
dones que formaran part de l’AVL,, dos

són d’Oliva i tenen una especial rellevància en els seus respectius camps,
que han d’estar, per Llei, vinculats a la
llengua.
Una d’elles és Àngels Gregori, que va
ser triada pel jurat en la primera ronda
amb 18 vots a favor. Doctora en Didàctiques Específiques per la Universitat de
València, Àngels Gregori forma part de
la nova generació de poetes valencians i
està considerada com una de les escriptores més influents del moment. Al llarg
de la seua carrera, i a pesar de la seua
joventut, ha aconseguit destacats premis amb les seues obres, que han estat
incloses en diferents antologies. La seua
activitat, però, va més enllà de la creació literària, i amb a penes dènou anys
va posar en marxa el Festival de Poesia
d’Oliva, el ‘Poefesta’, que després de setze edicions s’ha convertit en tot un referent i que ha comptat amb la participació
de poetes de tot l’Estat. A més, Gregori
és també la presidenta de la Fundació
Francisco Brines, una entitat creada

recentment i que treballa per a donar a
conèixer l’obra del poeta oliver.
Per la seua part, Vicenta Tasa és doctora en Dret, professora de Dret Constitucional i Ciència Política i ha sigut
codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics i assessora en aquest camp del
rectorat de la Universitat de València.
Com a investigadora ha desenvolupat
diversos treballs relacionats amb la
importància de la llengua, com ara les
monografies ‘La Igualtat de les llengües
en l’Administració: un problema per
resoldre’; o ‘Llengua i Estat. Suïssa i Espanya davant la diversitat lingüística’, un
treball que li va valdre el II Premi Jesús
Tuson. Fruit d’aquesta comparació, Tasa proposava que les quatres llengües
més parlades a Espanya siguen oficials
de tot l’estat i de les seues institucions,
en un treball que li va valdre el premi.
Les dos oliveres, junt a les altres set
acadèmiques que han sigut nomenades,
està previst que prenguen possessió del
càrrec el proper 15 de juny.

Àngels Gregori, en la celebració per l’anunci del premi Cervantes a Brines.

Vicenta Tasa en la presentació del llibre ‘La igualtat de les Llengües en
l’Administració: un problema per resoldre’.

«Netejar el Vall de les Fonts no
seria necessari si tots férem el
que cal a casa nostra»
Els alumnes de quart d’ESO i primer de batxillerat
de l’IES Gregori Maians han participat recentment
en dos jornades de neteja destinades a eliminar
la brutícia i les deixalles que hi ha a l’anomenat
Vall de les Fonts, la sèquia que creua el terme
municipal des del poble fins a la platja i que
dóna forma a una de les rutes naturals més
concorregudes de la ciutat.
Al llarg de les dos sessions dutes ha terme, els
alumnes van recollir fins a vint quilos de deixalles,
entre les quals hi havia vidres, llaunes, tovalletes
i brutícia de tot tipus que queda emmagatzemada
en aquest curs fluvial que desemboca directament
al mar.
L’activitat, organitzada per a conscienciar
l’alumnat en la necessitat de cuidar el medi
ambient, no és la primera vegada que es duu a
terme, i alguns dels participants ja són repetidors

en aquesta experiència que no deixa de provocar
indignació entre els joves. “Si totes férem el
correcte, no caldria netejar tant a sovint la Vall
de Les Fonts”, afirmava Amèlia, alumna de quart
d’ESO. Una altra de les participants explicava
que “calen més activitats com aquesta per a que
la gent prenga consciència del que passa quan
llança una toalleta a l’inodor”.
Val a dir que la brutícia és només un dels
problemes que afecta al Vall de les Fonts, fins on
arriben aigües brutes provinents del clavegueram
de la ciutat. De fet, fa uns mesos l’Ajuntament va
haver d’actuar d’urgència per tal de donar solució
a un d’aquestes episodis que provoquen olors i
molèsties. De fet, són moltes les persones que
han reclamat una solució definitiva per a un dels
espais naturals mes concorreguts del municipi i
en torn al qual es reuneixen amics i famílies.
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ELS ESCOLARS VAN TINDRE OCASIÓ DE CONÉIXER REFERENTS EN L’ÀMBIT DE LA IGUALTAT

Referent locals per a
celebrar el Dia de la Dona
D

onar a conèixer exemples propers i reconeixibles a l’alumnat
per tal que els més joves tinguen
al seu abast tota una sèrie de referents
que confirmen la igualtat entre homes i
dones i que tots poden fer allò que més
els agrada. Eixe era l’objectiu d’una iniciativa posada en marxa al CEIP La Carrasca amb motiu de la commemoració
del Dia de la Dona i que va permetre que
els seus alumnes conegueren de primera mà a algunes dones de la localitat que
han aconseguit importants reptes en els
seus respectius camps.
L’experiència, que es va dur a terme
al llarg de quatre jornades, va resultar
ser tot un èxit i tant els alumnes com les
participants van poder aprendre molt
els uns dels altres. En total van ser huit
les dones convidades a participar en la
iniciativa i, bé de manera telemàtica o
acudint al centre en persona, van poder
parlar de la seua feina en camps tan
diversos com la música, l’escriptura, la
medicina o la docència i van donar a
conèixer a l’alumnat les seus experiències personals.
Així, per exemple, en la primera jornada, l’escriptora Irene Verdú va visitar el
centre per a explicar com aconsegueix
donar forma a les seues històries. Precisament, una de les escriptores oliveres més destacades, Àngels Gregori, va
participar també en la segona jornada
del cicle, en què va recordar la seua
etapa escolar. Una altra jove d’Oliva,
Paula Bernabeu, va compartir amb els
alumnes l’experiència d’haver escrit el
seu primer llibre i haver complit així un
somni..
El programa comptava fins i tot amb
la participació de la primera rectora de
la Universitat de València, Mavi Mestre,
que no va dubtar a compartir amb els i
les alumnes la seua experiència.
La música va estar present de la mà de
Judith Roig, compositora, guitarra i veu

del grup Invers que va transmetre als
alumnes la seua passió. La també cantautora olivera Clara Andrés, va explicar
als alumnes la seua experiència en un
vídeo en què es va comprometre a visitar
el centre en el futur.
La ciència, també va estar present en
les jornades amb la metgessa Anna Parra va apropar a l’alumnat el seu treball
i les seues investigacions en pediatria.
En unes jornades dirigies als joves,
l’esport no podia faltar. La jugadora de
bàsquet Irene Garí va compartir la seua
experiència amb els alumnes des de Galícia, d’on és el seu equip de la divisió
d’honor de la lliga femenina de bàsquet;
mentre que una exalumna del centre,
Carla Pons, va enviar un vídeo des dels
Estats Units, on es prepara per a ser, en
un futur, la número 1 del tennis.
En total nou exemples de referents
femenins que els alumnes tenen al costat de casa i que, de segur, els serviran
d’inspiració a l’hora de plantejar-se el
seu futur. Gràcies a aquestes jornades
els alumnes van poder conversar amb
algunes d’elles i comprovar que als somnis i els reptes no entenen de gèneres.

Vicenta Mestre (dalt), Paula Bernabeu (esquerra) i Judith Roig (dreta) són algunes de les dones que van participar en la iniciativa.

Tres victòries en el torneig L’esport busca recuperar part
de la normalitat perduda
internacional d’escacs
L’equip del CEIP Santa Anna d’Oliva va tancar amb tres victòries i quatre derrotes la seua
participació en el Torneig Mundial Esco-lar
d’Escacs per Internet Expo Dubai, una cita en
la qual s’han inscrit un total de 293 equips
de 53 països i que es va disputar al llarg del
passat mes de febrer. En total, els d’Oliva van
disputar set encontres contra equips de països
com l’Índia, França la Xina, Israel, Hongria, o
els Emirats Àrabs.
L’equip del CEIP Santa Anna va debutar amb
derrota el passat dia 9 de febrer contra un
equip dels Emirats Àrabs, però a penes dos
dies després es va imposar a un equip de
l’índia. En la tercera jornada, els d’Oliva van
tornar a perdre contra l’equip d’una escola

francesa, mentre que en la quarta jornada va
tornar a ser favorable i tots els components
de l’equip es van poder imposar als seus rivals. En les tres últimes jornades l’equip va
aconseguir una altra victòria, contra l’equip
hongarés.
Més enllà dels resultats obtinguts, l’experiència ha servit perquè els nou integrants de
l’equip, tots elles provinents de la cantera del
CEIP Santa Anna, i alguns dels quals estudien
ara en altres centres de secundària, hagen tingut l’experiència de participar en un torneig
internacional, on s’han trobat amb rivals de
bona part del món. A més d’un record inesborrable, els quedarà el reconeixement dels
seus veïns i companys.

La millora de les dades d’incidència del coronavirus a Oliva i a la Comunitat Valenciana ha permés que
des del passat 1 de març els aficionats a l’esport hagen pogut tornar als entrenaments. A poc a poc, les
instal·lacions han anat recuperant part de la normalitat perduda, tot i que sense oblidar les necessàries
mesures de seguretat.
Tot i que la situació és canviant, de moment, les
normes permeten l’esport individual en grups d’un
màxim de quatre persones. A mñes, l’aformanet de
les instal·lacions tancades es redueix a un trenta per
cent. Val a dir que el poliesportiu municipal està
obert i que l’ús dels vestuaris també està permés amb
la pertinent reducció de l’aforament.
En allò que respecta al gimnàs i la piscina climatitzada, el seu ús serà exclusivament per les persones
amb cita prèvia. EI en el cas del trinquet, els esportis-

tes professionals que hi hagen d’accedir necessitran
presentar un certificat de la Federació que acredite la
seua participació en les competicions autoritzades.
Per la seua part, l’activitat física escolar ha représ
l’activitat tot i que amb algunes restriccions i sense la
possibilitat que els participants estiguen acompanyats. A més els grups de treball seran estables, d’un
màxim de deu persones i únicament es realitzaran
dinàmiques individuals.
També la totalitat de les escoles esportives municipals s’han posat en marxa , però això sí, amb la
necessitat d’acudir amb cita prèvia a l’espai específic
destinat a cada esport. La mascareta serà obligatòria i
també les dinàmiques esportives individuals.
Val a dir que les competicions continuen suspeses,
a excepció d’aquelles d’àmbit autonòmic que atorguen un dret d’ascens a competicions estatals.
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L’AMPA DEL CEIP VERGE DELS DESEMPARATS HA REEDITAT EL LLIBRE ‘DOTZENA I MITJA DE LLEGENDES DEL PINET’
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Les llegendes del Pinet cobren
una nova vida a les llibreries
U

na llegenda és una narració,
oral o escrita, que fa referència a
una persona concreta, a un grup
humà, a un monument, o fins i tot a un
lloc o un territori en concret. Aquests relats, que habitualment estan molt arrelats
a la societat, van ser molt populars fins
al segle XX i s’han conservat passant de
boca a orella fins als nostres dies, en una
pràctica que ha permès mantenir vius alguns dels coneixements i tradicions que
recorden la forma de viure dels nostres
avantpassats.

Precisament per això, l’Associació de
Famílies del CEIP Verge dels Desemparats d’Oliva, va decidir en 2005 publicar
un llibre que, amb el títol ‘Dotzena i Mitja de Llegendes del Pinet’, arreplegava
bona part de la tradició oral d’aquesta
barriada de la localitat. Els relats els va
recollir Domènec Morell, que va decidir
cedir-los al centre per a la seua divulgació.
D’aquella primera edició es van fer
5.000 exemplars que ràpidament van
quedar exhaurits. El llibre recollia algunes de les històries que fins fa poques
dècades era habitual que es contaren a
prop del foc i van ser molts els qui van
voler tindre’n un exemplar. Ara, 15 anys després, l’Associació de Familiars ha
decidit reeditar el llibre en una versió
que inclou nous materials i il·lustracions.
En l’elaboració del treball han participat els mestres del centre, que han
coordinat l’edició i artistes locals que
hi han posat les il·lustracions. També
s’hi han involucrat representants de la
biblioteca Tamarit, de l’Escola Municipal de Teatre, de l’Associació Centelles
Riusech i membres de l’associacions de
veïns del Pinet. Aquesta col·laboració ha
permès datar cada llegenda, i ubicar-la
en un carrer o racó concret del barri.
En aquesta nova edició, les llegendes inclouen, a més, un apartat de vocabulari
per tal d’explicar aquelles paraules d’ús
local o que ja han quedat en desús i que
poden ser difícils d’entendre. En alguns
casos, s’inclou també una nota amb
referències sobre els personatges reals
que hi intervenen o sobre els successos
històrics que s’hi mencionen.

Una vista de la ciutat des del barri del Pinet, on transcorren les llegendes que recull el llibre.

Els relats han estat traduïts a l’anglès
i al castellà per tal d’oferir recursos
didàctics als mestres i professores que
vulguen fer-ne ús; i també per a donar-les a conèixer a tanta gent com siga
possible. També hi ha dos llegendes
que es presenten en versió teatralitzada
per a poder ser representades.
En total son díhuit les llegendes que
es recullen en un llibre, que inclou
històries i relats de tot tipus, com per
exemple, ‘El sabater i les ànimes’, que
parla de com vèncer la por; ‘El geperut
del Pinet’, que ofereix dóna una lliçó
sobre com tractar a les persones; o la
història d’amor que va sorgir entre Senén i Llúcia als carrers del barri.
El llibre està ja disponible a les llibreries de la ciutat i també en altres
comerços. A més, s’han repartit exemplars per a les biblioteques i centres
educatius.

Un relat
interdisciplinar
La recopilació de les llegendes del
Pinet ha donat a diferents iniciatives
que en els últims anys han permès
donar-los una nova vida. La primera van
ser es itineraris programats dins dels
actes commemoratius del IV centenari
de l’expulsió dels moriscos, en 2009;
després van ser les visites teatralitzades
de la mà de l’escola municipal de teatre,
que s’han convertit en una cita molt
esperada cada any; i per últim un taller
de curtmetratges que va estar ambientat,
precisament, en aquestes llegendes. Ara,
han sigut els artistes locals els qui han
donat la seua particular visió sobre uns
relats que reflecteixen la idiosincràsia
pròpia d’un poble i d’un barri.
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ELS ACTES ES VAN REDUIR A L’OFRENA I LA MISSA DE SANT JOSEP, AMB AFORAMENT REDUÏT I MESURES DE SEGURETAT

Les Falles d’Oliva es
reinventen per la pandèmia
Les comissions
de la ciutat van
voler mantindre
viu l’esperit faller a
través de les seues
xarxes socials

S

i hi ha un col·lectiu que està especialitzat en renàixer de les seus cendres per a tornar cada any amb més
força, eixe és el dels fallers i les falleres,
un grup de gent apassionada per la seua
festa que enguany no ha volgut deixar passar l’oportunitat de retre homenatge al seu
patró, Sant Josep a pesar de les restriccions
degudes a la pandèmia. Es tractava de celebrar, en la mesura d’allò possible, una de
les dates més esperades de l’any i que marca, tradicionalment, l’arribada de la primavera en una explosió de foc, música i color
molt arrelada a la tradició Valenciana.

La de les Falles va ser, precisament, la
primera gran celebració que es va suspendre en març de 2020 amb motiu de
la Covid 19. Ara, un any després, les comissions han hagut de treballar de valent
per tal de mantindre viu l’esperit de la
festa, amb l’esperança de poder prendre
els carrers de nou tan prompte com les
circumstàncies ho permeten.
Així, per tal de recordar la setmana gran
de la festa, els dies previs a Sant Josep els
fallers van fer una crida a decorar els balcons amb globus i motius fallers per tal
de recordar unes celebracions que encara hauran d’esperar per a recuperar la
normalitat. A més, els responsables de la
festa, amb la Fallera Major, Elia Sanchis;
i el president de la Federació de Falles
d’Oliva, Santiago Garcia, al capdavant, van
participar a més en programes i tertúlies
de ràdio i televisió per tal de posar en valor l’esperit faller, en una iniciativa que va
comptar amb el suport de la regidoria de
Festes, encapçalada per Yolanda Navarro.
ACTES LITÚRGICS PRIVATS
Amb la prohibició de realitzar actes públics i d’evitar les aglomeracions, els actes
es van traslladar a l’interior dels temples.
Així, l’església del Rebollet va acollir el
17 de març una ofrena privada de flors
a la Mare de Déu en què va participar la
Fallera Major; i el dia 19 va ser l’esglèsia
de Sant Francesc la que va acollir la tradicional missa de Sant Josep, en la qual
van participar la Fallera Major i la seua
Cort d’Honor, i els càrrecs de les comissions falleres de la ciutat, així com alguns
familiars. Els dos actes que es van dur a
terme amb totes les mesures de seguretat
i van requerir d’un gran esforç per tal de
poder-los dur a terme.
Una altra de les propostes que van
permetre recuperar l’alegria habitual
d’aquestes festes va ser una ‘globotada’
des dels balcons, on els participants van

La Fallera Major d’Oliva, Elia Sanchis, amb la seua Cort d’Honor.

fer explotar centenars de globus, simulant
el soroll dels masclets que retronen cada
dia 19 de març a les 14.00 hores.
El mateix dia 19, per la nit, i degut a la
impossibilitat de llançar un gran castell de
focs artificials, al lloc on deurien cremar
els monuments, es va disparar una caixa

de pirotècnia per tal de tancar les celebracions. Val a dir que, per tal d’evitar les
reunions, aquest acte es va celebrar a les
23.00 hores, en horari de toc de queda, i
que van ser els responsables de la pirotècnia Borredà els qui van haver d’encendre
la metxa, degut a la prohibició d’eixir al

Les escoles d’Oliva,
amb les Falles
Els qui sí que van poder disrutar de les seues
particulars Falles, tot i que guardant les mesures
de seguretat necessàries, van ser els alumnes de les
escoles d’Oliva, que com és habitual, es van volcar
en la celebració de les festes josepines.
De propostes n’hi va haver de tots els tipus,
des de les músicals i sorolloses, fins a les més
educatives, però totes van servir per a celebrar una
de les dates més esperades de l’any.
Així, per exemple, els alumnes de Santa Anna van
realitzar un podcast amb Pregó i Crida incloses,
l’escola in fantil El Caragol es va atrevir amb els
seus propis ninots artesanals, mentre que al San
José de la Motaña van disfrutar d’una mostra
de les indumentàries falleres més tradicionals.
Al CEIP Verge dels Desemparats, per la seua
part, van realitzar un vídeo dedicat a tots els
professionals que fan possible aquesta festa; mentre
que en els centres de l’Hort de Palau i el Rebollet,
el protagonisme va ser per a les mascletades
ecològieques que s’hi van celebrar, així com també
la globotada de Llís Vives.

PEPE VIVES

carrer.
D’aquesta forma, i a pesar de les restriccions, els fallers i falleres d’Oliva van
omplir les xarxes de fotos i vídeos en què
es recordava l’esperit faller de la ciutat, a
l’espera que les flames puguen posar fi a
un exercici faller que ja ha superat tots

els rècords.
De fet, els monuments que s’haurien hagut de cremar en març de 2020 continuen
emmagatzemats en un espai protegit,
a l’espera que les circumstàncies facen
possible el seu muntatge. De moment caldrà esperar un poc més, però el president
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L’Ajuntament va lliurar banderoles a la Fallera Major i la suea Cort d’Honor per a visibilitzar la festa als balcons. Representants del col·lectiu faller van participar en la missa a Sant Josep.

La Federació de
Falles espera
poder cremar els
monuments a partir
del segon semestre
d’aquest any 2021
de la Federació de Falles d’Oliva, Santiago
Garcia, es va mostrar esperançat que a
partir del segon semestre d’aquest any,
els ninots es puguen cremar, un fet que
permetria posar punt i final a un episodi
que suposat un abans i un després també
en la vida festiva de la ciutat.
Per la seua part, la regidora de Festes,
Yolanda Navarro, va destacar la responsabilitat de les falleres i fallers d’Oliva, que
han sabut estar a l’altura de les circumstàncies a pesar de ser un dels col·lectius
més afectats per la pandèmia des que es
va decretar l’estat d’alarma en març de
2020. Navarro, que va participar aquest
mes en el congrés de ciutats falleres, es
va mostrar esperançada que l’evolució de
la Covid 19 permetrà cremar els monuments al llarg dels propers mesos, un fet
que permetria tancar un exercici i posar
de nou en marxa la maquinària de les Falles. Això sí, segons Navarro, aquestes seran unes Falles de transició abans que les
de 2022 puguen recuperar la normalitat
perduda. La regidora va agrair també a les
comissions el seu esforç per mantenir viva
la festa a pesar de les dificultats.

El president de la Federació i la Fallera Major, en l’Ofrena.
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Recollides
d’aliments
solidàries
La de les Falles és una de les
celebracions més arrelades a la
societat valenciana. Per això, no és
extrany que les diferents comissions
col·laboren en accions solidàries de
tot tipus. L’útlima va tenir lloc poques
setmanes abans dels dies grans de la
festa, i va permetre obrir els casals
amb l’objectiu de recollir aliments
dirigits al servei que presta Creu Roja.
La iniciativa tenia per títol ‘Quilos de
solidaritat’ i va ser tot un èxit gràcies
al treball de les comissions falleres,
voluntaris, veïnat i ajuntament.
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La imatge d’El Cautivo en un dels actes de la Setmana Santa d’Oliva en què participa.

Actes íntims per a la
Setmana Santa d’Oliva
La festa ha estat
considerada
d’Interès Turístic
Provincial des de
2020 i enguany
estrena el distintiu

L

a Setmana Santa d’Oliva és una celebració amb més de cinc segles
d’història i que s’ha convertit, amb
els anys, en un dels referents festius i
socials de la ciutat. Amb un total de nou
germandats, algunes d’elles més que
centenàries, i amb actes únics que s’han
convertit en una senya d’identitat pròpia,
aquesta celebració s’ha guanyat el distintiu
de Festa d’Interès Turístic Provincial, un
reconeixement que estrenava aquest any i
que ja s’està pensant en superar. Però si la
Setmana Santa de 2020 va coincidir amb
el primer mes de confinament de l’Estat
d’Alarma, la de 2021 tampoc podrà celebrar-se amb normalitat, i el programa
haurà de reduir-se a les litúrgies pròpies
d’aquestes dates tan assenyalades.

Els actes van començar el passat mes
de febrer amb l’eucaristia de presentació de les padrines d’aquest any, que
van prendre possessió dels seus càrrecs
en una missa senzilla. Mabel Miñana, de

la germandat Jesús en el Prendiment;
Cristina Moya, de l’Ecce Homo; María
Peiró, de Jesús de Natzaré; Laura Jordá,
del Cristo del Amor; Mónica Padilla, de
la germandat Jesús de la Passió; Noelia
Mestre, de Nostra Senyora de la Pietat;
Vanesa Castillo, de la Vera Creu; Isabel
Morató, del Sant Sepulcre; i Ana Ortiz,
per Nostra Senyora dels Dolors, seran
les encarregades de representar les
seues agrupacions en aquestes festes. A
totes, se’ls va obsequiar amb un ram de
flors i un quadre amb la imatge representativa de la seua germandat, obra de
l’artista local Diego Mestre.
Si la presentació va ser el primer contacte amb la Setmana Santa de 2020,
l’acte que obria el programa va tindre
lloc el passat 13 de març amb el tradicional Pregó, que va anar a càrrec de
Priscilo Ruiz, rector de la parròquia de
Sant Josep de Gandia i que va ser l’encarregat de donar el tret de sortida a uns
actes que enguany tindran una especial
càrrega simbòlica. De fet, Priscilo va
aprofitar la seua intervenció per a reivindicar “el poder de la fe i l’amor” en
uns temps especialment difícils.
ACTES LITÚRGICS

Les cites de la Setmana Santa d’Oliva
continuaran el dia 26 de març, divendres de Dolors, en una missa a la parròquia de Sant Roc en la què participaran

Una imatge de la germandat del Sant Sepuclre, fundada en 1953.

les germandats de Nostra Senyora de la
Pietat i dels Dolors. Ja el 28 de març,
Diumenge de Rams, a partir de les 9.30
hores tindrà lloc la tradicional benedicció de les palmes, que en aquesta
ocasió tindrà lloc en la parròquia as-

signada a cada germandat. De vesprada,
a l’església de Sant Francesc, se celebrarà una missa amb la presència de
la la germandat Nostre Pare Jesús en el
Prendiment.
L’endemà, dilluns Sant, serà la Parrò-

quia de Santa Maria, la que acollirà una
litúrgia en què participaran les germandats de l’Ecce Homo i del Sant Sepulcre.
Dimarts, serà el torn de la Germandat
del Crist de l’Amor; mentre que dimecres hi assistiran les germandats de la

SETMANA SANTA

Els actes es podran
seguir a les xarxes
socials de la Junta
Central de Setmana
Santa o a través de
Comarcal TV
Vera Creu i Jesús de la Passió.
Ja en els dies grans de la festa, la vesprada de Dijous Sant, les diferents capelles i parròquies acolliran la tradicional
Missa In Coena Domini, en què es recorda l´últim sopar de Jesús amb els seus
deixebles i que és una de les cerimònies
més importants de la Setmana Santa i
que dóna pas al Tridu de Pasqua.
Divendres Sant, a falta de la tradicional
pujada al Calvari, la jornada començarà
amb el tradicional Sermó de la Muntanya, que tindrà lloc a la capella del Rebollet i comptarà amb la particiació de la
germandat del Natzaré. Ja de vesprada,
a les tres parròquies de la ciutat tndrà
lloc la celebració litúrgica de la Mort del
Senyor. També divendres tindrà lloc un
altre dels actes més singulars de la Setmana Santa d’Oliva, el del Desclavament,
que se celebrarà amb accés restringit.
Aquest és l’acte més peculiar i commovedor dels que se celebren a Oliva,
motiu pel qual, serà retransmés per Comarcal TV.
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Els actes programats acabaran Dissabte Sant, amb la Vigília Pasqual que se celebrarà a les tres parròquies de la ciutat.
A més, Un volteig general de campanes a
totes les parròquies servirà per a anunciar el Diumenge de Resurrecció.
Val a dir que la majoria de les litúrgies programades es podran seguir en
streaming a través de les xarxes socials
de la Junta Central de Setmana Santa o
fins i tot de Comarcal TV, en un intent
de fer arribar els actes a tanta gent com
siga possible. D’altra banda, del 27 a
l’11 d’abril, el museu Etnològic acollirà
una mostra amb les obres del concurs
de dibuix infantil de Setmana Santa de

2021, aixó com també una exposició
per a commemorar el XXV aniversari del
concurs de cartells.
Amb aquest programa d’actes, la Junta Central de Germandats de Setmana
Santa, amamb el president Toni Alcaraz
al front, busca mantenir viva l’essència d’unes celebracions que han anat
creixent amb el temps i que reflecteixen
una riquesa espiritual i cultural que
s’ha transmés al llarg de generacions.
En aquest sentit, la regidora de Festes,
Yolanda Navarro, va remarcar la importància de la Setmana Santa d’Oliva i va
destacar el treball fet per les germandats
per tal de mantenir viva la tradició.

La Germandat de Nostra Senyora dels Dolors, coneguda com La Dolorosa.

La Germandat de l’Ecce Homo amb el conjunt de la flagelació.

Una tradició singular
La Setmana Santa d’Oliva compta amb algunes
característiques pròpies que la fan única i que en
alguns casos es remunten a segles enrere. De fet,
els actes a Oliva comencen el Diumenge de Rams.
una cita que se celebra, almenys des de 1747, quan
mossèn Francesc Marti De Veses va contractar un
llaurador perquè proveïra de palmes el clero de
Santa Maria. Des de llavors la cita té lloc en un data
especial en què té lloc una visita a la residència
d’ancians amb l’aroma de la palma fresca.
Però més enllà de la vistositat del Diumenge de
Rams, un dels actes més espectaculars dels que se
celebren a Oliva és el del Calvari de Divendres Sant
que té lloc en el marc incomparable de la muntanya
de Santa Anna, amb el mar i la ciutat de fons. La
seua celebració es remunta a segles enrere, quan
els franciscans pujaven en processó amb una creu
negra que feia d’estendard. Anàven acompanyats
per un predicador que feia catorze prèdiques -una
per cada estació- i un sermó conclusiu, que ha derivat en l’actual sermó de la muntanya. Es tracta d’un
acte molt participatiu que se celebra a trenc d’alba
i al qual el mateix Teodor Llorente va dedicar unes
paraules després de visitar la ciutat en 1889.
Una altra de les particularitats de la Setmana Santa
d’Oliva és la de la cerimònia del Desclavament de la
Creu, que té lloc la vesprada del divendres després
dels actes litúrgics. Aquest acte se celebra a poques
localitats valencianes, com ara Sagunt i Manises,
i també a altres de Sardenya, com l’Alguer. Sembla que l’origen siga el sermó “de les Llagues” i
“dels Peuets” que sufragava la confraria de la Sang,
fundada a Oliva en 1559 i que va ser l’encarregada de mantenir viva la Setmana Santa fins al segle
XIX. L’acte ha canviat amb el temps i des de 1987
compta a interpretació d’un poema simfònic amb
lletra de Salvador Soler i música de Josep Climent,
tots dos olivers. La peça sona al mateix temps que
s’interpreten les escenes que descriu la lletra, que
acaba representant el soterrament de Jesús.
Conclòs el Desclavament, tot està a punt per a la
processó del Sant Enterrament, la més antiga de la

ciutat i que hi ha constància que ja es va celebrar en
1622. Hui, seguint l’ordre cronològic de les escenes
representades pels deferents passos, totes les confraries pugen pel carrer del Carme per a recórrer
l’antiga vila amb una profunda solemnitat. El Captiu,
l’Ecce Homo, el Natzaré, el Crist de l’Amor, Jesús de
la Passió, la Mare de Déu de la Pietat, la Vera Creu,
el Sant Sepulcre, la Mare de Déu dels Dolors: nou
confraries i nou colors per a un sol sentiment que
es mostra en aquest acte, amb tot el seu esplendor.
Lentament la ciutat es vesteix de dol i espera amb
anhel els esperançadors dies que han de venir.
Una vegada superada la data de Divendres Sant, la
Vigília Pasqual dóna pas al Diumenge de Resurrecció, en què té lloc la cita que tanca el cercle de les
celebracions. Després de l’eucaristia, les confraries, es reuneixen al passeig, el mateix escenari on
començava la Setmana Santa. Allí té lloc el Sant Encontre, un els moments més esperats que se celebra
amb el toc de totes les campanes de la ciutat. Els
confrares llancen dolços i caramels sota el vol dels
coloms com a símbol d’esperança. Les germandats
d’Oliva abandonen així el dol i s’acomiaden fins al
proper any en què el rite tornarà a prendre vida.
IMATGES D’UN POBLE

Val a dir que d’entre les les imatges que participen
en els actes e la Setmana Santa d’Oliva, n’hi ha dos
que mereixen una referència particular. Es tracta de
la imatge del Crist Mort del Desclavament, i la del
Crist Ressuscitat de l’Encontre, dos figures que són
el dret i l’anvers d’una mateixa moneda.
A diferència de la resta, aquestes dos no pertanyen a cap confraria, tot i que protagonitzen dos dels
actes més peculiars, -Desclavament i Encontre- en
els quals participen totes les germandats. Les dos
imatges daten de la dècada de 1940, un temps
de penúries en què es va voler substituir les imatges destruïdes durant la guerra. En aquella Oliva
agrària, ambdues van ser sufragades per donants
particulars i hui són protagonistes d’una festa plena
de sentiment.

La pujada al calvari és un dels moments més particulars de la Setmana Santa.
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ÉS EL PUNT MÉS ELEVAT DEL TERME D’OLIVA I S’HI POT ACCEDIR PER DIFERENTS RUTES

El Puig dels Flares: un balcó a les
planes de la Safor i la Marina

E

l terme municipal d’Oliva compta
amb un bon grapat de recursos i
paratges que el fan únic. Des de
les platges naturals amb els seus cordons dunars, fins a les seues planes
amb abundant vegetació, el seu terme
municipal ofereix oportunitats per a tots
els gustos. Però més enllà dels paisatges propis d’una ciutat costanera, Oliva
compta també amb una bona mostra del
bosc mediterrani, on pins, carrasques,
margallons i llentiscles creixen frondosos fins a formar una vasta massa vegetal.
Eixe és, per exemple, el paisatge que
trobem en una de les rutes senderistes
més populars de la ciutat i que puja al
punt més elevat del terme municipal, el
Puig dels Flares, que amb una altura de
més de 450 metres, ofereix una talaia
privilegiada des d’on observar les planes de la Safor i la Marina.
La ruta més habitual per a arribar-hi
té una dificultat mitjana i arranca des
l’urbanització Panroama II. Des d’ací,
i seguint pel camí de la font de Maria
Rosa, la senda transcorre per un bosc
dens que forma un microclima molt
particular. A poc a poc, el camí va guanyant altura mentre descobreix algunes
construccions de pedra, que proven que
aquesta zona s’havia utilitzat tradicionalment per a la ramaderia i l’agricultura.
Després de la primera part de la pujada, el camí arriba a l’anomenat coll
de Peapa, que comunica amb les poblacions de Villalonga i La Font d’En
Carròs. Des d’ací, l’última part del recorregut s’enfila per la cara nord del
Puig dels Frares abans d’arribar a un
gran pla que rodeja el punt mes elevat
d’aquest puig.. Des d’ací, en un dia clar
la vista permet divisar la serra Calderona al Nord, i la Serrella al Sud, així com
les muntanyes que tanquen les comarques de la Safor i la Marina i que els
confereixen la seua particular silueta.
Val a dir que tot i que la ruta habitual
al Puig dels Flares transcorre per la
vessant que mira a Oliva, també s’hi pot
arribar per l’altre costat, seguint una
pista forestal que ha sigut recentment
reparada, i que parteix de la zona del
Xiricull. Aquesta ruta, tot i la seua constant pendent, resulta més accessible
fàcil de recórrer, a mes, permet visitar
altres punts d’interés del terme municipal, com la Casa del Rellotge, la font
del Xiricull, o basses roges; i tot sota la
mirada imponent del Cavall Bernat.
Val a dir que en aquesta zona del
terme s’hi creuen diferents camins i
sendes que comuniquen amb les poblacions veïnes de Forna i Villalonga, un
fet que permet combinar aquesta ruta
amb altres recorreguts. Així, es poden
arribar a descobrir alguns dels racons
més secrets del terme, que amaguen
sorpreses com per exemple les antigues
fites que delimitaven el terme o una
antiga roda de molí trencada durant el
seu transport i que ens recorda a temps
passats.

Una vista a la marjal amb les serres de Segària i el Montgó al fons des del Puig dels Flares.

La ruta compta amb senyalitzacions per a seguir el camí.

CARLES SÁNCHEZ

Treballs realitzats per a evitar l’erosió en la pujada al Puig dels Flares.
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Laura Sala, una artista amb
personalitat pròpia
L

a creativitat és una de les capacitats que millor defineix a qualsevol
persona. Una forma de reclamar el
nostre lloc al món i que es pot presentar de les formes més diverses. D’això
en pot donar fe Laura Sala, una artista
d’Oliva, de formació autodidacta, que fa
uns anys es va decidir a agafar el pinzell
per tal de plasmar en un llenç tot allò
que tenia a dins. En un temps rècord,
el colorit, la vitalitat i l’energia de les
seues obres, l’han portada a exposar en
llocs de tot l’Estat, amb reconeixements
a ciutats com Eivissa o Barcelona, que
posen de manifest la força d’unes creacions que ja han viatjat a diferents parts
del món.
El camí fins a arribar a aquest ha sigut llarg,
però Laura sempre ha tractat de posar el seu
toc artístic a tots els projectes en què ha participat. De fet, amb la seua parella, ha posat en
marxa a Alacant el restaurant Le Sol, un espai
on art i gastronomia es donen la mà: “tot és
art, i es pot emocionar a través del gust, de la
vista, o de l’olfacte”, explica Laura. L’artista ha
sabut crear, amb les seues pròpies mans, un
ambient únic on donar vida a les seues ‘Miss
Laura’, unes obres que són el reflex de l’artista i que transmeten la força de les dones
d’arreu del món.
Amb la seua proposta tan personal, Laura
Sala ha captivat a un bon grup de seguidores
fidels que li done forces per a seguir treballant. Ara, Laura ja pensa en nous projectes
que tindran un denominador comú: la seua
particular forma d’entendre l’art i de vore el
món que la fan una artista única.

«Lo más poderoso que tenemos es
lo que ocurre en nuestras cabezas»
- ¿Qué movió a Laura Sala a
coger el pincel por por primera
vez?
Soy una persona muy creativa y llegó
un momento que hacía tantas cosas y
desarrollaba tantos proyectos en mi
mente que decidí centrarme en uno,
pero al mismo tiempo quería agrupar el
máximo de cosas que me gusta hacer,
de ahí que mis obras también tengan
texturas, mezclas de materiales, de colores, temáticas... La primera vez que
cogí un pincel tendría unos 30 años.
Acababa de comprar los muebles del
salón y necesitaba un cuadro acorde a
los colores de la decoración, así que
compré óleos, pinceles, un lienzo grande y copié la ‘Bañista Sentada’, de Picasso. Lo hice en una tarde sin más, pero
no le di importancia. Desde ese cuadro,
hasta que decidí volver a pintar hace
tres años, únicamente habré hecho una
docena de cuadros, o menos.
-¿Qué cuentan tus obras?
A través de mis creaciones, que llamo
‘Miss Laura’, plasmo la esencia única de
cada mujer. ‘Miss Laura’ es una mujer
valiente, llena de energía, alegre, honesta, que se quiere como es, fiel a sus

valores, tiene carisma y brilla con luz
propia allá donde va.
-¿Cómo nació tu primera ‘Miss
Laura’?
Buscando la manera de expresar que
lo más valioso y poderoso que tenemos
es todo lo que ocurre en nuestras cabezas. Nuestros dones únicos, vivencias,
pasiones, habilidades, nuestra manera
de pensar, de sentir, lo que aprendemos, lo que hacemos, etc... todo eso
crea un conjunto que hace de cada individuo un ser único, original e irrepetible en el mundo.
-¿Qué hay de Laura Sala en tus
retratos?
Cada uno lleva un pedacito de mí, de
mi tiempo, de mi alma, de mi esencia...
yo también soy ‘Miss Laura’. Quiero dejar mi huella en este mundo aportando
belleza e inspirando con un mensaje
claro y es el de que cada mujer (y en
general cada persona) debe ser quien
es realmente en esencia, ser fiel a su
“yo” interior y exterior, siempre desde
unos valores basados en la honestidad.
- ¿De dónde vienen tu inspiración?
Es difícil de responder porque las

ideas no me vienen de un sitio en concreto. Cualquier cosa que vea o sienta
me puede inspirar: un objeto, un paisaje, un aroma, un sentimiento... A veces me preguntan qué hago cuando me
falta inspiración, cuando mi mente se
bloquea, y yo siempre digo que necesitaría siete vidas para poder plasmar
en la realidad todo lo que ocurre en mi
mente en u solo día, pero es que mañana se vuelven a sumar más ideas... y así.
-¿Que significan el arte y la pintura en tu día a día?
Significan,precisamente, ese día a
día... es mi vida. Significa encontrarme
conmigo misma, sentirme realizada,
valiosa, conectar con mi alma; en definitiva, mi felicidad, mi mundo.
-¿Te habías planteado dedicarte
antes a la pintura?
Cuando tenía 14 años, al terminar la
EGB, me hicieron en el colegio un test
para saber qué se me daba mejor y así
ayudarme a decidir qué carrera elegir.
En mi caso, se me recomendaba que estudiase bellas artes, pero en mi casa rápidamente me quitaron la idea de la cabeza, siempre desde el amor, pensando
en lo que era mejor para mi. Así que mi
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faceta de artista quedó enterrada en aquel
preciso momento. Te hablo de hace más
de 30 años, que no había la información
de ahora, pero aún así hoy sigue existiendo la influencia de los padres por llevar
a los hijos a que sean lo que ellos creen
que es lo mejor, sin tener en cuenta en
qué destaca su hijo o qué quiere él, y es
realmente una pena.
-¿Esperabas todo el éxito que has
conseguido?
No y sí. No lo esperaba, pero he trabajado (y trabajo duro) para que sucediese.
Son muchas horas de dedicación. No solo
se trata de pintar, va más allá; va de buscar materiales, de plasmar temáticas, va
de redes sociales, de estar con la gente
que me sigue, de transmitir, de llegar a
los demás, de evolucionar, de crear... de
aportar.
-Qué es lo que más te llena de el
trabajo como artista?
Sin lugar a dudas todos los mensajes
que recibo, las palabras tan bonitas que
me dicen agradeciéndome lo que hago.
Cuando una madre que ha perdido a su
hijo y compra una ‘Miss Laura’ llena de
color porque dice que le transmite la
energía que está necesitando para cambiar de una etapa a otra... eso no tiene
precio. O cuando una mujer que se ha
quedado viuda me dice que quiere una
de mis creaciones porque le aporta fuerza para seguir adelante y quiere verla todos los días... Esto es el éxito para mí a
la vez que mi motor: llegar a los demás
aportando emociones positivas.
-¿En qué momento te encuentras
como artista?
Estoy feliz, llena de ideas, pintando sin
parar, creando nuevas obras, con encar-

“Cada ‘Miss Laura’ es
una mujer valiente,
llena de energía,
alegre, honesta y que
brilla con luz propia
allá donde va”
gos, haciendo pruebas para hacer otros
artículos con ‘Miss Laura’ y escribiendo
todo esto que me está sucediendo para
dar forma a un libro que espero que guste e inspire a mucha gente... en definitiva:
un no parar. Mi objetivo es llevar a ‘Miss
Laura’ a lo más alto y con ello a todas las
mujeres que se sienten identificadas con
ella. El año pasado tenía previstas varias
exposiciones por Miami, Los Ángeles,
Costa Rica... se tuvieron que parar, pero
solo significa que se posponen, y también
otras que haré tanto por España como en
otros países cuando sea el momento.
-¿Qué papel han jugado la redes
sociales a la hora de darte a conocer?
Un papel súper importante. A través de
la redes sociales llegas a cualquier parte
del mundo. Y además ocurre algo muy
bonito, que se crea un vínculo con la
gente que me sigue. Ahí ven mi evolución,
cómo pinto, lo que escribo, cómo siento... me conocen como persona y como
artista. Instagram, sobre todo, es una
herramienta poderosa y aunque es cierto que mis obras impactan mucho más
cuando las ves al natural que en foto, te
puedo decir que aproximadamente el 50
por cien de ventas y encargos me llegan
por Internet.

Les obres de Laura Sala es poden vore al restaurant Le Sol, i al seu perfil d’Instagram: @artlaurasala.

Tota Oliva coneixeria la teua botiga

Oliva

el nostre

Si vols anunciar-te: 673 575 832
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