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GOVERNS 
AMB COMPROMÍS

Han passat nou mesos des de la creació del nou gov-
ern municipal a Oliva. Des d’aleshores, els sis regidors 
del Grup Municipal de Compromís s’han posat a trebal-
lar de valent, seguint la línia en què els nostres compa-
nys treballaren els darrers quatre anys. 

Aquesta continuïtat i la renovació en l’ostentació de 
l’Alcaldia garanteixen la finalització de molts projectes 
començats la passada legislatura i el començament de 
moltes altres noves iniciatives.

Fent retrospectiva del que han sigut aquests primers 
mesos, volem contar-te en forma de butlletí les ac-
cions concretes que s’han realitzat. Evidentment no 
estan totes elles, moltes noves han sorgit degut a la 
crisi ocasionada pel COVID-19 i altres, formen part de 
la gestió normal de l’Ajuntament.  Ací, el contingut que 
podràs trobar:
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Este fullet s'anava a imprimir a Oliva, amb paper reciclat. La crisi sanitària del COVID-19 ens ha impedit fer-ho. 
Per favor, si trobes el contingut interessant, comparteix-lo amb els teus amics, familiars, veïns, coneguts, etc. 

Esta revista estava pensada per a ser impresa en paper reciclat i distribuïda per 
diversos espais del nostre poble, amb l'objectiu d'arribar al màxim de persones 

possible, també a aquelles que no utilitzen el format digital.

La crisi sanitària del COVID-19 ens ha impedit poder relitzar un repartiment 
de forma segura. Per això, te la fem arribar en format digital i, en aquests 

moments de solidaritat, et preguem que compartisques amb les persones 
més properes el contingut que consideres interessant.

Tot i que la situació d'emergència actual ha alterat considerablement la feina dels 
nostres regidors i regidores, no volem deixar de contar-te tot allò que estàven fent  
fins el començament de la crisi i que seguiran treballant en aquesta nova etapa de 

nova normalitat que encetem.
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Josep Escrivà Savall

Julio Llorca Esteve

Yolanda Balaguer Pericàs

Miquel Doménech Cardona

#Responsabilitat

#Fortalesa

#Col·laboració

#Innovació

#Optimisme

#Constància

Yolanda Navarro Vizcaíno
Ha demostrat capacitat durant la seua carrera professional com a comercial i exercint de 
regidora d’Esports els darrers mesos de la passada legislatura. 
La continuïtat en aquesta regidoria li permet treballar colze a colze amb les associacions 
esportives, que considera la base de l’esport a Oliv, i dur a terme el seu propòsit d’impulsar 
l’esport femení. S’encarrega també de gestionar la Delegació de Festes, que escau amb el seu 
perfil positiu i entusiasta.

Ha renovat el seu càrrec d’Alcalde i gestiona, a més, les delegacions de Recursos Humans; Gestió 
i Disciplina Urbanística; Seguretat Ciutadana; Trànsit i Mobilitat. 
Comptem no sols amb la seua formació com a sociòleg i la seua experiència en consultoria i 
investigació de mercats, sinó també amb els amplis coneixements en gestió i política municipal 
acumulats durant els 6 anys com a alcalde i els 5 anys com a regidor d’àrees tan diverses com 
Comerç, Mercats i Consum, Cultura, ADL i Recursos Humans.

És Tècnica en Relacions Públiques. Ha exercit d’administrativa en una empresa d’energies 
renovables, en l’Ajuntament d’Oxford i també en l’Ajuntament d’Oliva. 
La seua experiència a l’administració pública la capacita per a dur aquesta regidoria: Comerç, 
Mercat i Consum. A més, el seu caràcter conciliador i dedicat l'ajuda a dur a terme el gran repte 
de gestionar Benestar Social.

David González Martínez
El nostre Grup Municipal

Graduat en Comunicació Audiovisual i Màster en Comunicació Social. Entre les seues dedicacions 
laborals destaca la investigació en Càtedra Govern Obert de l’Ajuntament de València. 
La seua formació i implicació política li donen el perfil idoni per gestionar les Delegacions 
de Participació Ciutadana, Comunicació-Informació a la Ciutadania i Modernització de 
l’Administració Local. A més, compta amb dos grans reptes: encetar la regidoria de Memòria 
Democràtica i ser portaveu del Grup Municipal de Compromís per Oliva.

És Llicenciat en Història en l’especialitat d’Arqueologia. Ha treballat com a arqueòleg autònom, 
però els darrers anys ha estat el secretari del grup municipal de Compromís on ha adquirit un 
coneixement transversal del funcionament de l’administració pública. 
Aquest perfil professional no va deixar lloc al dubte: Gestiona el pack de delegacions culturals 
amb les regidories de Cultura, Música, Biblioteques i Arxius; Museus i Patrimoni Arquitectònic 
i Artístic.

Miquel està altament implicat en la vida associativa d’Oliva: ha sigut president de l’AMPA del CEIP 
Alfadalí, participa en la Setmana Santa d’Oliva a través de la Pietat, i en la vida esportiva a través 
de la Colla Esportiva d’Oliva. És tècnic administratiu i actualment exerceix la seua activitat com a 
mariner de port, treball que compagina amb la política municipal.
Acostumat a embrutar-se les mans i als treballs més durs, gestiona com un més les Delegacions 
d’Agricultura, Obres i Serveis Públics i les seues brigades.
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compromís amb  LA REGENERACIÓ INSTITUCIONAL

Oliva està present en el mapa polític de la 
Comunitat Valenciana, i així ho demostra 
l’interès que han demostrat les diverses 
autoritats que han visitat el nostre poble 
en els primers mesos de Govern. 

Pablo Iglesias, Vicepresident Segon, 
va visitar la platja d’Oliva per a comprovar 
els efectes del temporal Gloria.  
El van acompanyar el president de la 
Generalitat Ximo Puig i el vicepresident 
de la GVA Rubén Martínez Dalmau, entre 
altres càrrecs. Rubén Martínez ja havia 
visitat Oliva feia uns mesos per signar el 
conveni de les subvencions ARRUR. 

Al Director General d’Esports, Josep 
Miquel Moya, li ha donat temps a passar 
diverses vegades per gaudir dels grans 
esdeveniments esportius que tenen lloc 
a Oliva. No es va voler perdre la final del 
Trofeu Gregori Maians de pilota, ni la cursa 

ciclista Gran Fondo Alberto Contador.
La Directora General de Comerç, 

Rosana Seguí Sanmateu, va gaudir de la 
fira Voramar i va aprofitar per intercanviar 
parers amb els comerciants presents. 

Més recentment hem rebut la visita del 
diputat de Carreteres, Rafa Garcia, amb 
el que tinguérem una taula de treball per 
avançar en projectes comuns. 

També hem tingut visites 
internacionals de gran interés. Thomas 
Gedemer, alcalde d’Herbolzheim, ciutat 
d'Alemanya amb la qual Oliva manté 
relacions d'amistat. Va conéixer Oliva 
i el seu patrimoni i va reafirmar el seu 
compromís de reforçar les relacions entre 
les dues ciutats. 

Michal Švarc, regidor de cultura i 
esport de la ciutat de Praga també va 
tindre l’oportunitat de fer el mateix.

Oliva en el mapa

S’han creat 14 places de Policia Local 
mitjançant la convocatòria d’oposicions. 
8 per oposició lliure, 2 mitjançant concurs 
de torn de mobilitat i 4 en un procediment 
de consolidació de treball temporal. 

Els nous i noves agents permetran, 
entre d’altres, reforçar els esdeveniments 
esportius, lúdics i culturals que es 
realitzen en Oliva.

Tots aquests compten amb la 
col·laboració de l’Ajuntament que posa 
els recursos i coordina juntament amb els 
cossos de seguretat i sanitaris (Policia 
Local, Protecció Civil, Creu Roja, etc.), els 
imprescindibles operatius de seguretat 

permetent que es desenvolupen sense 
lamentar cap incident.

A més, es realitzà el 10 de desembre 
la Junta Local de Seguretat presidida 
conjuntament per l’alcalde i el subdelegat 
del govern José Roberto González.

 El tema principal de la reunió fou 
la col·laboració entre la Delegació 
del Govern i l’Ajuntament d’Oliva per a 
l’adequació del servei i les instal·lacions 
en matèria de seguretat.

També es va fer anàlisi i seguiment de la 
cooperació amb les forces de seguretat i 
del protocol d’actuació per a la protecció 
de les víctimes de violència masclista.

Més seguretat als barris

A Desembre votarem a favor de la Comissió 
de Seguiment dels expedients derivats de 
les obres del Carrer les Tendes 27, vivenda 
habitual de la portaveu socialista Ana Morell. 
Una moció que, a pesar d’haver-se presentat 
amb irregularitats i poques hores abans del 
plenari, va servir durant un mes a l’oposició 
com a excusa per a acusar a Compromís 
de falta de transparència i d'estar cedint a 
pressions externes.

En la mateixa moció, es posava en dubte 
que la qüestió formara part d’allò acordat a 
l’hora de formar govern per a la legislatura 
2019-2023. Per esclarir dubtes, férem també 
públic aquest acord. 

Compromís amb la 
transparència

Cap al 2007 se signava a Oliva, per primera 
vegada, un acord de govern. De la mà de David 
González com a candidat del BLOC, que des 
d’aleshores, ha sigut proponent i part de tots 
els acords de govern que han vingut després.

De tota l’experiència naix al Juliol aquest 
nou acord, que marca les línies fonamentals 
d’actuació per als anys vinents i defineix, 
sobretot, els mecanismes de control que 
garantisquen la governabilitat. 

A més, incorpora per primera vegada en la 
història de l’ajuntament d’Oliva una Comissió 
de Seguiment de l’Acord que es reunirà de 
forma periòdica o quan siga menester basada 
en l’homòloga de l’Acord del Botànic a la 
Generalitat.

Podeu llegir aquest acord ací:
bit.ly/AcordGovernOliva2019

La política 
d’arribar 
a acords
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Ione Belarra, secretària d'Estat d'Agenda 2030; Rubén Martínez 
Dalmau, vicepresident segon de la Generalitat Valenciana; Pablo 
Iglesias, vicepresident segon del Govern Espanyol i David González, 
alcalde d'Oliva
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Reunió entre Josep Escrivà, Regidor de Modernització 
de l’Administració, la diputada de Modernització de la 
Diputació de València Mentxu Balaguer i tècnics de 
ambdues institucions. 

compromís amb LA REGENERACIÓ INSTITUCIONAL

Des de la regidoria de Modernització de 
l'Administració Pública, gestionada per 
Josep Escrivà, s'estàn desenvolupant els 
sistemes de tramitació telemàtica a partir 
de les bases sentades en administració 
electrònica la passada legislatura. 

En aquest sentit, en una reunió amb 
la Diputada de Informàtica i Tecnologia, 
Menxu Balaguer, que va tindre lloc el 
passat  més de gener, la Diputació es va 
comprometre al finançament de diverses 
accions:
▶Programa d’implantació de la "Smart 

City". 
▶Assessorament per a la redacció 

del Pla de Desenvolupament de 
l’Administració Electrónica. 
▶Subvencionarà la renovació 

d’ordinadors, escàners i  monitors per als 
departaments municipals.

A més, s'està treballant en 
l'actualització de la Seu Electrònica de 
l'Ajuntament per tal d'ampliar l'oferta de 
tràmits electrònics disponibles.

Una administració 
més moderna

Cap a una administració més àgil i eficient
Sense un ajuntament àgil, dinàmic i 

eficient, és difícil materialitzar les bones 
idees que s'aporten, tant per part dels 
partits polítics com de la pròpia ciutadania.

Cal millorar el grau de satisfacció 
dels usuaris i les usuàries respecte dels 
serveis municipals. 

En la legislatura 2015-2019 ja es van 
donar alguns passos en aquesta direcció.

Després d'analitzar la situació 
i comparar la nostra "ratio" de 
treballadors/es municipals dedicats/
des a l'administració general, en 
relació a les "ratios" d'altres ciutats de 
característiques similars, es van encetar 
els tràmits per solucionar la carència 

detectada. 

Així, en aquesta legislatura continuarem 
amb aquest esforç de redimensionament. 
És a dir, sense incrementar els recursos 
econòmics dedicats a personal, dotar 
adequadament els llocs d'administració 
necessaris.

El passat més de desembre, junt als 
pressupostos, s'aprovà una plantilla 
de personal que incorpora algunes 
reestructuracions en aquest sentit.

Així, s'ha volgut prioritzar els 
departaments amb més necessitat de 
personal i alhora més crucials per al bon 
funcionament de l'administració. 

S'han incorporat o s'incorporaran al 
llarg  de l'any:

☑ 1 cap d'Urbanisme
☑ 1 tècnic/a 

d'administració general 
en Contractació

☑ 4 places d'Oficial d'oficis
☑ 2 educadors/es a les 

escoletes infantils
☑ 4 administratius

Una llei injusta per a Oliva
🔶 Hereus d’una nefasta situació 
econòmica
Per entendre la situació econòmica 

de l'Ajuntament d'Oliva, resulta 
imprescindible comprendre bé què va 
passar l’any 2011. Eixe any l'Ajuntament 
d'Oliva va tocar fons: portava 3 anys 
seguits liquidant en negatiu i presentava 
un deute total de vora els 15 milions 
d’euros.

🔶 Dues legislatures basades en 
pagar i pagar
Així, les legislatures 2011-2015 i 2015-
2019 han estat marcades per una extrema 
austeritat, necessària per eixir del 
desastre econòmic. Amb molt d'esforç, 
es va aconseguir liquidar positivament i, a 
principis de 2018, es va arribar a l'objectiu 
d'endeutament zero. 

🔶  Una llei injusta per a Oliva
La mala situació econòmica del 2011 va 
coincidir amb l'entrada en escena de la 
coneguda “Llei Montoro”. Aquesta norma 
limita les despeses municipals d’un any a 
les de l’any anterior. 

És a dir, a hores d’ara sols podem gastar 
en el pressupost pràcticament el mateix 
que al 2011, quan Oliva estava aplicant 
criteris molt durs d’austeritat que ara no 
serien necessaris. 

Aquesta llei deixa a Oliva amb un 
pressupost molt inferior que ciutats 
similars a les nostres, resultant un límit 
asfixiant i injust. 

🔶 7,3M€ en estalvis bloquejats
Aquesta situació ha provocat que cada 
any generem més estalvis que no podem 
utilitzar. La liquidació de 2019 s'ha tancat 
amb uns estalvis de 7.284.444,66€, però 
la 'Llei Montoro' ens els té bloquejats i 
només ens permet utilitzar una quantitat 
molt limitada a l'any en inversions que 
han de complir unes condicions molt 
específiques.

🔶 És hora què el Govern Central 
pose punt final a la Llei Montoro
Al 2018, el Ple de l'Ajuntament va aprovar 
amb 15 vots a favor i l'abstenció del 
Partit Popular una moció que demanava 
modificacions en l'anomenada llei 
LOEPSF. 
Amb la COVID-19 aquesta necessitat és 
encara més urgent. Necessitem disposar  
dels nostres estalvis per fer front a la crisi 
sanitària, social i econòmica causada. 
Així ho demanava el nostre diputat al 
congrès Joan Baldoví fa unes setmanes:
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compromís amb EL FOMENT DE L’ECONOMIA

Han conclòs ja els treballs de les 
obres de millora i modernització 
del Polígon Industrial El Brosquil, 
per valor de 405.454,67€ i que 
han comptat amb una subvenció 
de l’IVACE de 120.000€.

Amb elles, el Polígon 
Industrial El Brosquil ja gaudeix 
d’una millor evacuació d’aigües, 
senyalització viària, una millor 
integració paisatgística amb la 
creació d’una barrera verda amb 
la carretera de Pego i un nou 
itinerari ciclista.

Amb esta actuació el polígon 
és més competitiu i, per tant, 
també ho seran les empreses 

instal·lades.
Per continuar amb aquestes 

millores, ja s'han demanat per 
al 2020 dues ajudes més que 
ascendeixen a 400.000€, una 
per a El Brosquil i l'altra per a Les 
Jovades.

Aquestes accions, juntament 
amb la Connexió Sud d’Oliva,  
que servirà d’entrada directa 
de les àrees industrials a l'AP7, 
converteixen els nostres 
polígons en potencials centres 
logístics molt atractius per a 
les empreses que hi vulguen 
invertir.

En 2014, després que Oliva 
estiguera més d’una dècada 
sense tallers d’Ocupació, 
l’Ajuntament va organitzar el 
primer Taller “Centelles Oliva” 
sent David González el regidor 
d’Ocupació i Empresa.
Posteriorment, amb Rosana 
Miñana com a regidora, van 
arribar els tallers 2, 3 i 4, gràcies 
als quals es va beneficiar un 
bon grapat de veïnes i veïns, així 
com molts espais de la ciutat.
En març de 2019 es va fer 

una nova sol·licitud del Taller 
“Centelles Oliva 5” a iniciativa 
de la regidora Yolanda Navarro, 
que ara ha vingut concedida per 
la Generalitat Valenciana amb 
una subvenció de 464.109€. 
D’ara endavant, el nou regidor 
d’Ocupació Kino Calafat, no 
només gestionarà este taller, 
sinó que impulsarà nous 
projectes il·lusionants per tal 
de continuar millorant la gestió 
municipal.

Impuls a la indústria amb la 
millora dels polígons

Fomentar l’ocupació: el 5é 
Taller Centelles

El passat agost la platja d’Oliva 
fou testimoni d’este fet amb 
la Fira del Comerç Voramar. 
El Centre Polivalent d’Oliva, 
per la seua banda, va acollir al 
setembre una nova edició de 
la Fira de les Rebaixes “SÚPER 
REBAIXES”.
Gaudírem dels tradicionals 

Mercats de Nadal al casc antic 
i al Mercat Municipal. Totes 
aquestes cites comercials 
comptaren amb atraccions 
infantils i música en directe. 
Ara, aquestes cites comercials 
s'adaptaràn a les noves 
mesures de distanciament.

L'Ajuntament d’Oliva s’ha 
adherit a diverses campanyes 
de foment del comerç i, 
juntament amb l’Associació 
de Comerciants se n’han 
impulsat de pròpies.

Degut a la crisi del COVID-19 
aquestes iniciatives seràn 
més importants que mai per a 
la reactivació del comerç una 
vegada tornen a obrir al públic.

Mercadets temporals durant tot l'any

Campanyes de foment del comerç local

Agricultura: Apostant pels 
productes de proximitat
En una societat cada vegada 
més conscienciada amb la 
sostenibilitat i que demanda 
productes de proximitat, és de 
vital importància per al sector 
que els nostres agricultors i 
agricultores tinguen la formació 
necessària per respondre a 
aquesta oportunitat de mercat. 

És per això que, la regidoria 
d’Agricultura, encapçalada per 
Miquel Doménech, va organitzar 
unes jornades formatives per 
explicar el nou decret publicat 
per la Generalitat Valenciana 
que regula la venda de 
productes de proximitat. 

És el torn del xicotet comerç
Els eixos principals en el quals es treballa des de la regidoria de 
Comerç, Mercats i Consum, gestionada per Yolanda Balaguer, 
són:

- Comerç. Fomentar l’associacionisme comercial per 
augumentar el nombre d’adherits a l’associació comercial d’Oliva, 
per fer partícips i beneficiaris a la gran majoria de comerciants de 
les accions que es duen a terme.

- Mercat Municipal. Millorar  l’oferta de productes i 
convertir-lo en un punt d’encontre local.

- Consum. Estandaritzar les reclamacions més recurrents 
dels consumidors en l’OMIC per facilitar-ne el procediment. 
A més, conjuntament amb ACCO, s'han organitzat multitud de 
campanyes comercials i altres iniciatives.
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compromís amb L’ESPORT
Obres de millora del frontó
Les actuacions tenen 
un pressupost de 
19.971,05 €, subvencio-
nat íntegrament per la 
Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i 
Esport.

Aquests mesos s'han fet di-
versos treballs de millora de 
les instal·lacions esportives.
La Regidoria d’Esports, Yo-
landa Navarro, va informar de 
la finalització dels treballs de 
muntatge de la nova grada 
destinada per al públic que 
assistisca a les competicions 
de natació a l’interior de la pis-
cina climatitzada.
Així mateix, també s’han rea-
litzat altres millores en el tan-
cament d’aquest recinte es-

portiu amb la instal·lació de 
noves finestres que farà que 
la temperatura es mantinga 
constant a l’interior de la pisci-
na suposant un estalvi i millo-
ra de l'eficiència energètica’.
Una tercera millora introduï-
da ha estat la instal·lació de 
focus a l’interior de la piscina.
La regidora ha anunciat també 
que la pròxima actuació que 
es desenvoluparà a la piscina 
climatitzada serà la renovació 
dels seus vestidors.

Gràcies a un gran esforç de 
difusió i acompanyament en 
la tramitació de les ajudes mu-
nicipals als esportistes d’elit 
per a l’any 2019, s’han con-
cedit en aquesta convocatòria 
fins a un total de 6.000€, la 
xifra més alta des de que es 

convocaren per primera vega-
da en 2016. 
Fins un total de 7 esportistes 
han estat beneficiats de les 
ajudes, un augment signifi-
catiu respecte a 2018, quan 
només va rebre la subvenció 
un esportista.

El passat 29 de setembre es 
celebrà a Oliva la marxa solidà-
ria contra el càncer ‘Run Càn-
cer-Circuit AECC València’, 
una prova que té com a objec-
tiu promoure els hàbits de vida 
saludable, i fomentar la recer-
ca oncològica. El regidor Josep 
Escrivà, i la regidora d’Esports, 
Yolanda Navarro, van mostrar 
tot el suport a l’associació 
AECC.

Millores en les instal·lacions 
esportives

Consolidades les ajudes als 
esportistes d’elit

RUN Càncer

Oliva és seu esportiva
Els últims mesos Oliva ha aco-
llit esdeveniments esportius 
de rellevància estatal i inter-
nacional, com:
☑ Spain Kiteboardintg League.
☑ Final Autonòmica Vòlei 

Platja
☑Trofeu Mediterrani de Gim-

nàstica Rítmica.
☑ Mediterranean Equestrian 

Tour.
☑ Torneig Nacional de Hand-

bol.
☑ SUP-RACE Copa d’Espanya.
☑ GF Alberto Contador.

La regidora d’Esports, Yolanda 
Navarro, ha participat activa-
ment per promocionar Oliva 
com a seu esportiva de primer 
nivell. 
Destaca especialment el Gran 
Fons Alberto Contador. L’orga-
nització va agrair el suport de 
l’Ajuntament per la seua impli-
cació i interès, especialment 
el de David González, que 
juntament amb el Director Ge-
neral d’Esports, Josep Miquel 
Moya, van ser claus per la re-
alització de les proves a causa 
de les pluges torrencials de la 
setmana anterior.
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Esquerre:  Yolanda Balaguer, regidora de Benestar Social a Telesafor.

compromís amb LES POLÍTIQUES SOCIALS

Tots coneixem els avanços fets 
en la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat Valenciana.
Els anys obscurs en què el PP 
li aplicara sagnants retallades 
passaren a la història al començar 
a dirigir-la el nostre company de 
Compromís, Vicent Marzà.
Desenes de centres nous 
eliminant barracons, una Xarxa 
Llibres ja consolidada i un constant 

augment dels professionals de 
l’educació als nostres centres, 
entre d’altres.
Però, com s’ha vist -i es veurà- 
reflectit a Oliva? Com està 
contribuint l’Ajuntament a 
aquesta dotació de recursos 
per a les escoles i instituts del 
nostre poble? Ací, uns números 
que ho resumeixen:

Educació: L’efecte Marzà 
arriba a Oliva

2educadors 
places consolidades per 
l’Ajuntament d’Oliva

Pla Edificant 

aprovats  per als 
centres d’Oliva

natius4
auxiliars de conversa 
als col·legis d’Oliva

La regidoria de Benestar Social té 
moltes particularitats que fan de 
la seua gestió tot un repte. 
La regidora delegada de l'àrea, 
Yolanda Balaguer, n'és conscient. 
Per això, una de les coses que 
s'ha proposat és donar a coneixer 
a la ciutadania tota la tasca que 
realitza d'aquest departament.
Benestar Social depen en gran 
mesura de les polítiques que 
s'implanten desde la Generalitat. 
En aquest sentit, des de 
l'arribada de Mónica Oltra a la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, han augmentat molt 
les prestacions, a les quals, les 
persones necessitades poden 

acollir-se.
Des de l'àrea municipal, a banda de 
fer estudi i seguiment dels casos, 
se'ls ofereix assessorament per a 
la tramitació de les sol·licituts.
Així es tramiten ajudes 
d'emergència social i habitacional 
de diferents tipus, destinades 
a pal·liar necessitats bàsiques 
per assegurar l'estabilitat social i 
laboral de les persones. 
També s'ofereix un servei 
de vivenda tutelada per a 
persones amb problemes de 
salut mental. Recentment s'han 
realitzat obres per millorar el seu 
acondicionament.

Benestar Social: La gran 
desconeguda

S’exhuma la Fossa 100 de Paterna 
80 anys després

Són 27 els saforencs afusellats 
i enterrats a la fossa número 100 
de Paterna un 2 de novembre del 
1939, cinc d’ells naturals d’Oliva. 
Gràcies a la iniciativa de 
l’Associació Fossa 100, presidida 
per Teresa Llopis, neta d’una de 
les víctimes, i a la col·laboració 
de l’ajuntament, començaren els 
tràmits per a la seua exhumació.
Ja a l’anterior legislatura 
recolzàrem la creació de 
l’associació que començava a 
identificar els familiars de les 

víctimes, però no va ser fins 
novembre que amb el suport de 
la nova regidoria de Memòria 
Democràtica dirigida per Josep 
Escrivà, s’ha pogut tramitar la 
subvenció de la Diputació de 
València per a l’exhumació i 
identificació dels cossos que ja 
ha començat.
Per als interessats en el 
tema, recomanem visitar 
la pàgina web del projecte 
elscaminsdelamemoria.com.

Teresa Llopis, presidenta de l’Associació Fosa 100; Alex Calpe, membre 
d’Arqueoantro i Josep Escrivá, regidor de Memòria Democràtica.

Res per acabar: Les Quintades 2001                          
Durant el període de formació de Govern hi havia moltes gestions i 
esdeveniments que requerien suport institucional per dur-se a terme.
Així va ser el cas de les Quintades 2001, per a les que treballarem 
conjuntament amb l’anterior regidor de Joventut i el Departament de 
Joventut perquè res fallara al Catxondeo Party, el concurs de Paelles, la 
batalla de galls o els dinars de quintos.

Aplicar polítiques alineades amb 
la perspectiva feminista és un 
dels nostres compromisos.
Assistirem a la Nit Violeta 
organitzada per SAVIA i amb el 
suport de Feministes d’Oliva i la 
Regidoria d ‘Igualtat gestionada 
per la nostra companya de govern 
Ana Mena.
Més recentment, i a través de 
les regidories de Participació 
Ciutadana i Cultura, s'ha 
col·laborat en l'organització 
d'activitats pel Dia de la Dona. Yolanda Navarro

Feminisme                              

75 tabletes 
per a alumnes sense 
acccès a internet per a 
les classes a distància

4'7M€
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La regidoria de Participació Ciutadana 
té com a objectiu garantir el dret dels 
ciutadans a poder prendre partit en 
els afers municipals i realitzar accions 
positives sobre la societat. 
Dirigida per Josep Escrivà, la regidoria 
pren ara un altre rumb: aplicant noves 
metodologies de treball amb les 
associacions, s’està aconseguint millorar 
l’eficiència en aquestes gestions del dia a 
dia per poder centrar la gestió política en 
la implementació d’accions innovadores 
de participació ciutadana.
Algunes de les mesures dutes a terme 
els darrers mesos seguint aquesta 
estratègia són:

☑S’està actualitzant el Reglament d’Ús 
dels Equipaments Públics per evitar 
conflictes d’assignació d’espais.

☑Elaboració de procediments per a un 
just repartiment dels recursos entre les 
associacions:
✔Calendari rotatiu per a l’assignació 
dels espais d’assaig que utilitzen les 
bandes de la Setmana Santa.
✔S’ha elaborat un calendari 
d’esdeveniments veïnals, culturals, 
festers i esportius per a tot l’any 
avançant i centralitzant la gestió dels 
recursos.

☑Reunions periòdiques amb totes 
les associacions veïnals per fer-les 
partícips de les gestions als seus barris

Gràcies a  la iniciativa del professorat dels 
dos instituts públics de secundària, s’ha 
encetat els darrers mesos un programa 
d’aprenentatge amb la nova regidoria 
de Memòria Democràtica dirigida per 
Josep Escrivà i amb la col·laboració de 
la regidora d’Educació M Josep Llorens, 
per treballar amb els alumnes qüestions 
rellevants relacionats amb la memòria 
democràtica:
☑   S’organitzaren dos autobusos 

escolars amb motiu dels treballs 
d’exhumació a Paterna on jauen veïns 
d’Oliva afusellats després de la Guerra 
Civil.
☑  Es va fer una projecció per als IES 

del documental produït per l’Ajuntament 
d’Oliva “Camins de la Memòria”, explicat 
per la seua  directora Cèlia Cerezo.
☑ Missions per la Memòria: un conjunt 

de xerrades per a la visió de la memòria 
històrica amb la participació de familiars 
de víctimes i víctimes directes del 
franquisme. 

compromís amb LES POLÍTIQUES SOCIALS
Un gir de 180º a Participació Ciutadana

Instituts per la 
memòria

Oliva optarà al reconeixement per part 
d'UNICEF com a CIUTAT AMIGA DE LA 
INFÀNCIA 
☑    Elaboració d'un Pla Local de la 
Infància i l'Adolescència.
☑ Creació de l'Òrgan de Participació 

Infantil i Adolescent.
☑ Creació de l'òrgan de coordinació 

interna al consistori per unificar 
accions i polítiques dirigides a garantir 
els drets dels infants i adolescents.

S'han redistribuït les parades del mercat 
dels divendres per a facilitar la mobilitat 
de les persones, especialment aquelles 
amb mobilitat reduida, però també 
aquelles amb carret de bebé o de compra. 
S'estan adaptant els passos de vianants 
del passeig per fer-los més segurs.
S'ha remès a la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques inclusives una auditoria que 
analitza el nivell d'accessibilitat dels 
edificis municipals, amb l'objectiu de 
definir les accions necessàries per millorar 
l'accès a les dependències municipals.
S'ha demanat una subvenció per a 
substituir l'equipament d'un dels banys 
adaptats de la platja i s'ha habilitat 
una ruta accessible des de la parada 
d'autobús fins al mateix.
Els tècnics municipals estan redactant 
un projecte per a la instal·lació d'un 
ascensor en el poliesportiu municipal. 
Han finalitzat les obres d'instal·lació de 
l'ascensor en l'Escola de Música.

El futur és dels 
xiquets i xiquetes

Una ciutat més 
accessible 
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compromís amb EL TERRITORI I L’HABITATGE

D'antiga escola a oficines municipals
Quasi finalitzades les obres d’habilitació 
de les dues primeres plantes de l’antic 
Hort de Palau per a destinar-les a 
dependències municipals. 
Han estat íntegrament subvencionades 
per la Diputació de València gràcies a 
la iniciativa de l’alcalde David González 
i als tràmits realitzats des del seu 
departament, amb un pressupost de 
324.399,11 €.
A més, ja s’està treballant en la licitació 
de les obres de la tercera planta i en 
l’adequació del pati.
A "l'edifici malalt" li donen l'alta
La primera planta de l'edifici municipal 
l'Almàssera ja compta amb informes 
favorables en quant a la seua salubritat 
després del tractament realitzat.

Reformes per millorar 
l’atenció al ciutadà

El nou Centre de Salut, 
més prop

A novembre, David González i Miquel Monzonís, 
regidor de Salut Pública, mantingueren 
una reunió amb Isaura Navarro, Secretària 
Autonòmica de Salut Pública. En dita reunció 
la Secretària els confirmà que ja s’ha signat  el 
contracte per a la redacció del Projecte del 
futur Centre Social Sant Francesc.
L’adjudicació d’aquesta redacció suposa 
l’assoliment d’una altra fita en el projecte del 
Centre de Salut, el qual es reprenia el 2016 
després de 8 anys parat.
Una vegada finalitzen els treballs de redacció 
del projecte, que previsiblement duraran uns 
nou mesos, es procedirà a la licitació de les 
obres, que ascendiran a vora 2,9 milions d’€.  La 
Conselleria ha assegurat que a finals de 2020 
podrien estar adjudicades les obres.
El nou Centre de Salut, amb més de 1.700m2, 
donarà servei al 50% de la població. 

En els últims anys els vessaments il·legals 
de residus han augmentat a pesar de 
tindre moltes alternatives per desfer-nos 
de les deixalles de forma respectuosa 
amb els veïns, el territori i el medi ambient.

Per revertir aquesta situació, s’està 
treballant en diverses accions: 
☑ La regidoria d’Obres i Serveis, 

gestionada per Miquel Doménech, 
ha posat en marxa una campanya de 
conscienciació   contra els abocaments 
il·legals. Amb el lema Açò ací, NO! 
s'informa dels servicis que ofereix 
l'ajuntament per a les andròmines.
☑  La regidoria de Comunicació, 

dirigida per Josep Escrivà, ha habilitat un 
número de telèfon específic per al servei 
de recollida d’andròmines que ha millorat 
el servei i descongestionat el telèfon 
principal de l’Ajuntament.

Pla de xoc contra els 
abocaments il·legals

La millora dels barris degradats és una 
ferramenta per a la seua revitalització 
amb perspectiva de sostenibilitat 
mediambiental, social i econòmica.  
Recuperar els barris ens permet 
mantindre’ls vius alhora que Asegura 
el dret a la vivenda dels veïns, Aprofita 

l’habitatge edificat frenant els atropells 
immobiliaris i l'especulació.
També impulsa el comerç local i de 
proximitat, conservant  el nostre patrimoni 
històric, cultural i natural.

Un total de 64 families, 36 en 2019 y 28 en 
2020, s'han beneficiat de les subvencions 
ARRU, que cobreixen fins el 70% del cost 
de les obres destinades a la rehabilitació 
de cases en el casc antic d'Oliva. 

Als 1,6 milions d'inversions del programa 
ARRU, se'ls suma quasi 800.000€ del 
programa ARRUR contemplats en el 
conveni signat entre l'Ajuntament d'Oliva i 
la Generalitat Valenciana el passat més de 
juliol. El propi vicepresident segon, Rubén 
Martínez Dalmau, va visitar Oliva per a la 
firma.

Ja estan en marxa les obres de 
rehabilitació del Palau Comtal d'Oliva i de 
l'Enginy. Dos elements patrimonials de 
gran rellevància per a Oliva.

En l'Enginy els treballs permetran 
consolidar el conjunt per evitar la seua 
degradació i faran visitable una de 
les poques mostres de l'arquitectura 
industrial valenciana del s. XV.

Pel que fa al Palau, en esta primera 
fase es traurà a la llum una segona torre 
cantonera i s'habilitarà per a visites el 
fossat i la murralla sud-est.

Cinc propostes de regeneració dels 
Rajolars d'Oliva han sigut premiades 
per part del jurat del concurs de joves 
arquitectes Europan. Aquesta àrea tan 
singular ha despertat un gran interès, 
sent la segona de tota Espanya amb més 
projectes presentats.

A més, Oliva ha sigut triada seu de 
l'entrega de premis nacional, on 136 equips 
de joves arquitectes de tota Europa 
rebran els seus reconeixements. Amb 
motiu el COVID-19 aquest esdeveniment 
s'ha pospost.

Regeneració urbana per 
a transformar la ciutat

2'4M€ en ajudes per a 
rehabil1itar vivendes

Comença la rehabilitació 
del Palau i de l'Enginy

Oliva seu de l'avantguarda 
en arquitectura
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compromís amb EL TERRITORI I LA SOSTENIBILITAT

Al 2018 es va realitzar una audi-
toria mediambiental d’Oliva per 
conèixer el punt de partida per 
adherir-nos al Pacte Europeu 
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, el 
corrent principal del moviment 
Europeu que involucra les Autori-
tats Locals i la seva ciutadania en 
la lluita contra el canvi climàtic. Al 
setembre, va concloure l’última 
fase de participació ciutadana 
amb una exposició pública on par-
ticiparen totes les associacions 
veïnals i les especialitzades en 

medi ambient.
Per poder començar amb la 

següent fase d’execució pràctica 
de les accions proposades en un 
horitzó de 10 anys, es proposarà 
pròximament al plenari l’aprovació 
del document i l’adhesió al pro-
grama.

La política municipal, 
peça clau de la sostenibilitat

Primers resultats de la reintroducció 
de l’àguila pescadora a la Marjal

A setembre tingué lloc a  Pego 
l’acte de presentació dels resul-
tats del programa de reintroduc-
ció de l’àguila pescadora al Parc 
Natural de la Marjal Pego-Oliva 
finançat  des del 2018 pels ajun-
taments de Dénia, Xàbia, Pego i 
Oliva.

La col·laboració d’Oliva també 
ha consistit en la tramitació de les 

reparacions de línies elèctriques 
altament perilloses per a la fauna 
avícola, dutes a terme per la Con-
selleria.

El programa està resultant 
un èxit, més enllà dels millors 
pronòstics: A l’agost una de les 
águiles reintroduides ens sor-
prenia amb un vol exploratori fins 
França de 1.600km. 

El canvi climàtic significa el repte 
ambiental més rellevant que ha de fer 
front la humanitat en el segle XXI i cap 
institució en pot restar al marge.

Això comporta integrar les accions 

contra el canvi climàtic en totes les 
polítiques públiques. En aquesta tasca, 
els governs municipals tenim molt a dir i 
fer, ja que som l’accés més directe de les 
institucions públiques als ciutadans.

Comencem a reciclar als 
esdeveniments festius i 
socials del poble

Fins 4.800 peces de fem recollides a les 
platges Terranova, Pau Pi i Aigua Blanca.

Als últims sopars festers s’estrenaren els nous contenidors 
per a la separació de residus en esdeveniments festius.
Durant aquests, es generen quilos de fem que fins ara s’abo-
caven al contenidor comú i ara podran ser reciclats.

Unes festes que siguen respectuoses amb el medi ambi-
ent. Així ho venen demostrant, com per exemple, amb la 
introducció dels gots reutilitzables. Ara, abastim també 
l’última de les ‘3R’ que cal tindre presents: Reduir, Reuti-
litzar i Reciclar.

La sobreproducció de residus 
afecta greument als nostres 
espais naturals com la platja, en 
la que podem trobar tota mena de 
deixalles que perjudiquen la seua 
fauna i flora. 

Per a pal·liar aquesta situació 
i aprofitant el bon temps, un 
grup de ciutadans va començar a 

promoure quedades de recollida 
de fem dins del projecte LIBERA. 

Fins ara se n’han organitzat 
tres, l’última d’elles directament 
promoguda per les regidories 
de Medi ambient, Platges i 
Participació Ciutadana. 

No t’ho penses i participa! :)

Segona fase del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia

Defenent i fomentant 
la citricultura
Una de les bases de la Regidoria 
d'Agricultura, gestionada per 
Miquel Domènech, és la defensa 
de la citricultura valenciana front 
la competència deslleial dels 
mercats d'importació.
Amb aquest objectiu el 14 de febrer 
eixia des d'Oliva un autobús ple 
cap a la manifestació i tractorada a 
València.
A més, la campanya 'Oliva amb la 
citricultura' ha estat present a tots 
els esdeveniments de la ciutat per 
fer degustació i promoció de les 
taronges conreades a Oliva.
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compromís amb LA MOBILITAT SOSTENIBLEcompromís amb LA MOBILITAT SOSTENIBLE
L’alliberament de l’AP-7 ja és una realitat
Al llarg de les últimes dues dè-
cades, la recuperació de l’AP-7 
per a un ús lliure de pagament 
ha estat una de les principals 
reivindicacions de municipis i 
entitats cíviques valencianes,.
La no renovació de la con-
cessió ha estat un acte de 
justícia històrica. No se’ns ha 
regalat res ni se’ns ha fet cap 
favor. La gratuïtat de l’AP-7 és 
un dret que ens hem guanyat i 
hem pagat sobradament.

L’alliberament de l’AP-7 supo-
sarà un canvi en la mobilitat 
molt important, i requerirà in-
versions per tal de millorar-la 
substancialment com a eix de 
vertebració territorial.
En este sentit, totes les admin-
istracions públiques (Govern 
central, Generalitat, diputa-
cions i ajuntaments) tenim 
molts deures per davant que 
haurem d’anar treballant de 
manera coordinada. Seguim!

En 1974 s’inaugura l’AP-7 amb una concessió 
original en el tram València-Alacant que devia 
acabar a 1999 després de 27 anys d’ex-
plotació, però...

En 1981  el Govern de Calvo-Sotelo (UCD) la va 
ampliar fins a 2004.

En 1986 el Govern de Felipe González (PSOE) 
la va ampliar fins a 2006.

En 1997 el Govern de Jose María Aznar (PP) la 
va ampliar fins a 2020.

Finalment, el clam de la societat civil ha 
guanyat i la finalització de la tercera pròrroga 
de l’AP-7 ha arribat! L’alliberament ja és una 
realitat!

Des d’Oliva però, ens queda seguir treballant 
per:

-> La construcció de l’Accés Sud a l’autopista 
que ens allibere de tot el seu trànsit.

-> La reestructuració de la mobilitat al casc 
urbà que aprofite totes les oportunitats que 
ens suposa aquest alliberament i seguint les 
directrius marcades pel Pla de Mobilitat Urba-
na Sostenible d’Oliva realitzat aquest mateix 
2019.

-> Mantindre la gratuïtat de l’AP-7 en el temps 
i evitar que s’instaure qualsevol sistema de 
pagament que perjudique als ciutadans i 
ciutadanes d’Oliva.

En construcció l’enllaç sud 
entre l’AP-7 i la N-332 
El ministeri de foment va pub-
licar el passat més de setem-
bre l’adjudicació definitiva de 
les obres de l’enllaç sud en-
tre l’AP-7 i la N-332. S’han ad-
judicat a la UTE formada por 
Becsa-Copcisa, per valor de 
23.630.772,61€. 
Quan en octubre de l’any pas-
sat s’anuncià una modificació 
del projecte de construcció 
per a l’eliminació dels peat-
ges, des de Compromís per 
Oliva vam rebre la notícia amb 
alegria perquè suposava un 
pas més cap a la gratuïtat de 
l’AP-7. 
Però també ens vam compro-
metre a mantindre’ns vigilants 
per tal que  els terminis admin-
istratius de la construcció de 

l’enllaç es compliren. 
I així ha sigut, les obres 
començaran previsiblement 
en el primer trimestre de l’any 
i tindran una durada aproxima-
da de dos anys i cinc mesos.
Una molt bona notícia que ha 
sigut fruit de les incansables 
reivindicacions, les nom-
broses gestions i la persever-
ança tant per part de l’Ajunta-
ment com de la societat civil 
d’Oliva.
Una vegada més, des de Com-
promís per Oliva ens compro-
metem a estar vigilants i a 
col·laborar al màxim perquè 
les obres comencen quan més 
prompte millor i es desenvolu-
pen amb normalitat.

Cronologia d’una concessió

Un Pla de Mobilitat Sostenible per a la ciutat del futur
Amb l’alliberació de l’AP-7, que esperem 
que siga per a sempre, i la construcció 
de l’enllaç sud, Oliva ja disposarà d’una 
circumval·lació que ens estalviarà vora 
1.000 camions i 14.000 vehicles lleugers 

diaris passant pel nucli urbà.
L’estiu passat va concloure la 3a i penúlti-
ma fase de l’elaboració del Pla de Mobilitat 
Sostenible d’Oliva, que permetrà establir 
les línies d’actuació futures en matèria de 

trànsit i transport. El Pla proposa un con-
junt d’actuacions que tenen com a objec-
tiu la implantació de formes de desplaça-
ment més sostenibles garantint una millor 
qualitat de vida per als ciutadans.

Manifestació a favor de la circumval·lació de la N-332 al seu pas per Oliva. Any 
2006.
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Mapa d'avanços i d'oportunitats en Mobilitat Sostenible
En aquest “Mapa d’Oportunitats en 

Mobilitat Sostenible” pots veure, en verd, 
aquells projectes acabats o per acabar 
en els que estem treballant relacionats 
amb la mobilitat, i, en blau, algunes de les 
propostes incloses al Pla de Mobilitat Ur-

bana Sostenible (PMUS) que podrien dur-
se a terme una vegada aprovat definitiva-
ment el pla.

El PMUS és un pla el·laborat per ex-
perts en la matèria que en base a diver-
sos estudis i a un procès de participació 

ciutadana proposen una bateria de me-
sures per millorar la mobilitat en Oliva. 

L'aprovació d'este pla ens permetrà, a 
més, optar a diverses subvencions desti-
nades a implementar les actuacions pre-
vistes en ell.

compromís amb LA MOBILITAT SOSTENIBLE

L’ampliació de la connexió 
a Piles pel poble va estar 
paralitzada del 2009 
fins al 2015. A l’estiu el 
projecte va passar a la 

fase d’exposició pública, 1,9M€ 
finançats per la Diputació.

El  Ministeri de Foment 
està treballant en la 
construcció d’una 
glorieta per a l’accés 

Nord a l’AP7 per via urgent.

A l’inici de curs es feren 
treballs de  pintura viària 
a prop de les escoles. 
S'està treballant en una 
contracta per als treballs 

de seguretat vial de tot el poble de 
forma contínua.

Asfaltat i condicionament 
dels carrers Roger de 
Llúria, Camí de la Platja 
de Santa Anna, Camí de 

les Covatelles, accés a Bellavista i 
camí del Tossal Gros, entre d’altres.

S’ha dotat al polígon 
Brosquill d’un carril 
bici.  
Es redueix així la  
dependència del 

vehicle privat en un nucli 
laboral.

Han començat les 
obres de l’Enllaç Sud 
amb l’AP7 per 19’5M€, 
que ens lliurarà del 

trànsit provinent del sud.

 
S'ha fet realitat 
l’Alliberament de l’AP7. Una 
victòria col·lectiva que 
arriba després de 20 anys 
de pròrrogues per part de 

diferents governs d’UCD, PSOE i PP.

 El PMUS proposa, com 
a  eixos vertebradors 
de les vies ciclistes, 
tres vies en diferents 

modalitats que formen una 
“H” entre el poble i la platja. 

El pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible preveu la creació 
d’àmbits de trànsit pacificat en 
el nucli urbà amb mesures com 
la creació de zones de velocitat 

reduïda, reordenació dels sentits de 
circulació, etc.

El PMUS recull un 
intens estudi amb 
les corresponents 
propostes per a l’impuls 

del transport públic urbà i 
interurbà.

Accions realitzades per millorar la 
mobilitat

Propostes d'accions incloses al Pla de 
Mobilitat Urbana sostenible (PMUS)
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compromís amb LA VIDA CULTURAL
Cultura als barris

Sales d’estudi intensiu per 
8è any consecutiu

Fer arribar la cultura a totes 
i tots és un dels objectius 
principals de les àrees so-
cioculturals què duem.
Han sigut moltes les activ-
itats que han comptat amb 
la col·laboració del regidor 
de Cultura, Julio Llorca, en-
focades en aquest sentit, 
on els carrers i els barris 
han sigut els protagonistes. 
Des de les ja consolidades 

"Llegendes del Pinet" fins a 
diversos concerts.
A més, i com ja va sent ha-
bitual tots els anys, l'estiu 
passat gaudirem de moltes i 
molt diverses activitats cul-
turals en el nostre poble. 
Ara, afrontem amb determi-
nació el repte de seguir fent 
arribar la cultura a tota Oli-
va adaptant-la a la situació 
derivada del COVID-19.

Cap al 2012 començaren a 
obrir-se les sales d’estudi 
intensiu a la biblioteca Envic. 
Un servici molt demanadat 
pels estudiants,  que els 
permetera estudiar en 

Oliva, sense desplaçar-se a 
altres poblacions, durant les 
temporades d’exàmens.

Des d’aleshores, 
aquests calendaris s’han 
extés i millorat a través 

d’enquestes i l’estudi de les 
estadístiques d’assistència. 

Això ha permès obrir més 
hores en els períodes més 
demandats però destinant 
els mateixos recursos 

humans.
Enguany les sales han 

estat obertes un total de 350 
hores, i han gaudit del servei 
una mitja d'un centenar 
d'estudiants diaris.

10.000€ per a Biblioteques

Augmentada la subvenció a l’AAMO

La Conselleria d’Educació Cul-
tura i Esports ha concedit un 
total de 9.993,95€ en subven-
cions per a les Biblioteques 
Municipals d’Oliva. 

Concretament s’han ad-

judicat 1.351,43€ per a activ-
itats de foment de la lectu-
ra, 3.128,65€ per a adquisició 
d’equipament i 5.513,87€ per 
a adquisició de material bibli-
ogràfic. 

Reafirmem el nostre compro-
mís amb les nostres bandes i la 
música augmentant en 2.000 
€ la partida del pressupost 

municipal de 2019 en con-
cepte de subvenció a l’Associ-
ació Artístico-Musical d’Oliva, 
que va ascendir a 24.000 €.

Les Festes Patronals
Les festes patronals i populars 
d’Oliva són un gran referent 
de la participació ciutadana 
on la germanor, la festivitat 
i les activitats entre els 
participants fan barri i generen 
cohesió de ciutat en quant 
hi participen la gran majoria 
d’associacions de barri i 
festeres. 

En els primers mesos ens 
hem esforçat per impulsar les 
festes patronals i populars, els 
dinars i sopars de germanor del 
barri del Pinet, de St. Francesc, 

les platges d’Oliva o el Crist i 
Festes de St. Francesc., entre 
d'altres.

En definitiva, les noves 
polítiques de Participació 
Ciutadana reconeixen a 
les associacions com els 
organismes de relació social 
i política per excel·lència i 
per este motiu s’hi enfoquen 
a recolzar-les respectant 
e impulsant per part de la 
institució la seua autonomia i 
auto-organització.

La Setmana Santa olivera, 
d’Interés Turístic Autonòmic
El Ple de l’Ajuntament d’Oliva 
va aprovar per unanimitat en el 
plenari de setembre la sol·lici-
tud de Declaració de la Setma-
na Santa d’Oliva com a Festa 
d’Interés Turístic de la Comu-
nitat Valenciana. Una sol·lic-
itud que naix a instàncies de 
les Regidories de Festes, que 
encapçala Yolanda Navarro, i 
de Turisme, que dirigeix Kino 
Calafat.

“Estem segurs que, amb el 
suport de tota la corporació, 
portarem endavant aquesta 
declaració que, pensem, fa 
justícia a la tradició històrica i 
a l’esforç de mantindre-la viva 
que fan la Junta Central i de 
les Germandats de la nostra 
Setmana Santa” assenyalava 
la regidora de Festes, Yolanda 
Navarro.
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I tu, vols participar en el projecte 
comú de Compromís per Oliva? 

Tens tres opcions:
1 Afilia’t i suma’t als militants que ara 

formem el col·lectiu. Seràs part de l’assemblea 
i tindràs dret a vot en les decisions del partit. bit.
ly/AfiliatOliva
2 Si encara no t’has decidit a adherir-

te, pots participar com a simpatitzant. Et 
mantindrem informat de les nostres propostes i 
et convidarem a moltes de les nostres activitats. 
bit.ly/SimpatitzantOliva
3 Si sols vols mantenir-te informat de 

l’actualitat de la política local, envia ALTA 
OLIVA al Whatsapp del 623 19 66 51 i rebràs 
informació setmanalment.

Compromís per Oliva som un partit 
assembleari. Prenem les decisions en 
conjunt, unint experiències, diferents 
punts de vista i opinions. No és fàcil, però 
ens permet tindre la seguretat que les 
passes que donem les donem en sintonia 
amb una àmplia representació ciutadana, i 
que les polítiques que proposem sorgeixen 
de cada un dels nostres membres i 
simpatitzants.

La història d’aquest col·lectiu és una 
història d’esforços, transmesos a través 
de diverses generacions, per construir, 
pas a pas, la ciutat que volem. Amb un 
creixement espaiat però constant –i per 
tant, sòlid i estable- ho dúiem fent des dels 

anys 80.

En aquell moment parlàvem de 
respecte al medi ambient i de recuperació 
de patrimoni quan ningú més ho feia. Als 
90, centràrem els esforços a construir 
un model econòmic i turístic que encara 
perdura. I als 2000, ens oposàrem 
taxativament a l’atropellament especulatiu 
de les nostres costes i muntanyars.

Per tot això, pel que hem sigut i el que 
som, no podem perdre el fil en debats 
estèrils. Seguirem centrant els nostres 
esforços com a col·lectiu en construir, 
juntament amb el nostre grup municipal, 
aquest model de ciutat en què creiem.

La renúncia de Julio Llorca com 
a Secretari Local del partit, per 
incompatibilitat amb la seua tasca 
com a regidor, va desembocar en unes 
noves eleccions per triar un nou òrgan 
executiu. 

El col·lectiu de Compromís per Oliva 
aprovava per unanimitat la composició 
de la nova l’Executiva Local, que 
serà provisional fins la celebració del 
Congrés Local del partit prevista per a la 
tardor de 2020.

Així, la nova Secretària Local és 

Ioana Sintimbrean; Mercè Salelles i 
Lluïsa Parra comparteixen la Secretaria 
de Comunicació i Rosanna Torres és 
Secretària de Finances. Seguixen 
formant part de l’executiva anterior com 
a vocals Toni Parra i Rosana Miñana.

“Volem traure a la llum el potencial del 
nostre col·lectiu, que és molt nombrós 
i està molt compromès, i ser útils per 
al nostre Grup Municipal recolzant-los 
en la seua feina i actuant de nexe amb 
la societat civil”, ha declarat la nova 
Secretària Local.

Compromís per Oliva, entre bambolines

Durant dècades hem combinat  el suport 
a les companyes i companys del Grup 
Municipal amb assemblees, quedades i 
treball en equip.

Renovem l'executiva local

compromís amb
LA REGENERACIÓ 
INSTITUCIONAL

4pàg.

compromís amb
EL FOMENT DE 
L’ECONOMIA

6pàg.

compromís amb
L’ESPORT I 

7pàg.

compromís amb
LES POLÍTIQUES 
SOCIALS

8pàg.

compromís amb
LA CULTURA I 

14pà
g.

compromís amb
EL TERRITORI I LA 

10pà
g.

compromís amb
LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE

12pà
g.

EL   REBOSTET
Menú
 interactiu

compromís amb
LA REGENERACIÓ 
INSTITUCIONAL

4pàg.

compromís amb
EL FOMENT DE 
L’ECONOMIA

6pàg.

compromís amb
L’ESPORT I 
LA SALUT

7pàg.

compromís amb
LES POLÍTIQUES 
SOCIALS

8pàg.

compromís amb
LA CULTURA I 
EL PATRIMONI

14pà
g.

compromís amb
EL TERRITORI I LA 
SOSTENIBILITAT

10pà
g.

compromís amb
LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE

12pà
g.

Menú
 interactiu
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@CompromisOliva

/CompromisOliva oliva@compromis.net

oliva.compromis.net

Passatemps

No trobes informació clara sobre la 
política local d'Oliva?

Ara la pots tindre 
directa al teu 

1. Guarda't als teus 
contactes el 623 19 66 51

2. Envia un WhatsApp amb 
la paraula ALTA

HORITZONTAL
2 Cognom dels antics comtes d’Oliva. Agafen el seu nom 

els tallers ocupacionals de l’Ajuntament.
6 Nom popular de l’enllaç que servirà d’eixida a l’AP7 i ens 

alliberarà en la Carretera Nacional del trànsit provinent de la 
comarca de la Marina Alta.
7 Festa de la qual s’està tramitant la seua declaració de 

Festa d’Interès Turístic Autonòmic. (dues paraules)
8 Concurs per a joves arquitectes en el que els Rajolars 

d’Oliva eren una proposta per a la seua rehabilitació.
9 Barri d’Oliva en el qual s’ha posat el focus en divers-

es actuacions i polítiques per a la seua regeneració. (dues 
paraules)

VERTICAL
1 Una de les regidories de nova creació per a la legislatura 

2019-2023. (dues paraules)
3 Antic col·legi que està sent reformat per a convertir-lo 

en oficines municipals. (tres paraules)
4 Nom de les regidores del Grup Municipal de Compromís 

“repetides”.
5 Instal·lació esportiva recentment reformada a través 

d’una subvenció de la Conselleria d’Esports.
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