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Durant tot el mes
Exposició permanent de Bonsais

Obra de l’artista oliver Antonio Pellicer Llorca, consta de 15 arbres
bonsai, 5 mames, alguns dels quals es calcula que tenen entre 50 i 80
anys d’antiguitat. A més, també hi ha exposada una xicoteta col·lecció de
Suiseki, art japonès que comprén la contemplació de pedres que tenen
una expressió natural per si mateixes.
Lloc: Tourist Info Oliva

Divendres 4, 11, 18 i 25

Dia de mercat

08:30h

El mercat d’Oliva, un dels més coneguts de la província de València,
ofereix tots els divendres de l’any una gran varietat de productes de la
terra (fruita i verdura de temporada), roba, calçat i complements varis.
També et recomanem visitar el Mercat Municipal, obert de dilluns a
dissabte, en horari de matí. Deixa’t seduir per la singularitat de l’edifici i
la qualitat dels productes oferits!
Lloc: P. de Lluís Vives

Divendres, 4

Nits de Flamenkiko 		

22:00h

Cada primer divendres de mes prepara’t per a gaudir del millor sabor
mediterrani, tot degustant un bon sopar i ballant les millors rumbetes.
Lloc: Restaurant Kiko Port
Més informació: www.kikoport.com

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dissabte, 5
Cavalcada de Reis

Acosta’t a veure la cavalcada dels Reis Mags que realitza el següent
recorregut:
• 16.00 h: Visita de ses Majestats els Reis Mags d’Orient a la
residència d’ancians, on lliuraran els regals als residents.
• 17.30 h: Visita al Convent de Santa Clara.
• 18.30 h: Eixida de la Cavalcada dels Reis Mags des de la
Casa de la Festa.
• 12.00 h: Arribada de la Cavalcada a l’Ajuntament i parlament
reial.
Organitza: Ajuntament d’Oliva

Diumenge 6, 13, 20 i 27

Espectacle Flamenc

13:00h

Gran espectacle de ball flamenc amb el qual submergir-te en l’ambient
andalús amb menjar i ball flamenc.
Informació i reserves:
Restaurant Visca Espanya
Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Dimarts 8, 15, 22 i 29

Partida de Raspall

17:00h

El “Raspall” és un esport que antigament es jugava en els carrers de
molts pobles. A Oliva aquest esport continua practicant-se i cada
vegada compta amb més seguidors. Tots els dimarts acosta’t al trinquet,
i gaudeix de les partides d’afeccionats i professionals.
Lloc: Nou Trinquet d’Oliva (P. Francisco Brines, s/n)
Organitza: Club Pilota d’Oliva Facebook: Club Pilota Oliva

Cinema en el Teatre Olímpia
Dia de l’espectador

Gaudeix del millor cinema i de les últimes estrenes, amb el nou cinema
digital, so envolvent i imatge digital 2 k, l’últim en projecció.
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Cartellera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cinema Olimpia

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dimecres 9 i 23
Visita guiada per l’Oliva comtal

10:00h

Passejada molt animada i apta per a tota la família que transcorrerà pels
carrers de l’antiga ciutat emmurallada d’Oliva i del seu Raval. També
es visitaran els edificis senyorials que ocupen els Museus Arqueològic,
Etnològic i la Casa de Maians.
No te la perdes!
Inscripció prèvia obligatòria.
Per a informació sobre l’idioma de les visites consulte amb:
Tourist Info Oliva
P. de Lluís Vius s/n (al costat del Mercat Municipal)
Tel: 96 285 55 28. correu-e: oliva@touristinfo.net

Dijous, 10

“Andrea Bocelli, Intimissimi On Ice”.
Recital des d’Arena de Verona (Itàlia)

20:00h

Viu les millors obres, en pantalla gegant i amb qualitat HD.
Entrades a la venda abans de la projecció o en horaris de cinema.
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Cartellera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cinema Olimpia

Divendres, 11

Inauguració oficial
“Porrat i Calderes de Sant Antoni”

19:00h

Antigament, les calderes de Sant Antoni se celebraven en el període
més fred de l’any per donar de menjar als pobres i menesterosos del
poble. Llavors, es cuinava arròs caldós en unes calderes grans al barri
del Raval. Aquesta tradició de segles, va ser recuperada fa anys amb
la col•laboració dels festers del carrer Sant Vicent i altres persones del
Raval. És tota una festa per als sentits: gaudir amb la vista i l’olor durant
l’elaboració de les calderes i, posteriorment, menjar un bon plat de calent,
en un dels racons amb més encant del municipi.
Lloc: Zona Raval

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dissabte, 12

Elaboració de Calderes de Sant
Antoni i concert

08:00h

Veniu a tastar l’arròs elaborat al carrer amb unes grans calderes; a
partir de les 13.00 h es repartirà l’arròs i el menjar popular. A les 20.30h
actuarà el grup de música popular valenciana i mediterrània “Urbàlia
Rurana.”
Lloc: C/ Sant Vicent

Diumenge, 13

Tallers i jocs infantils

11:00h

Vine a participar en les activitats dirigides als més petits de la casa.
L’horari serà: 11.00 h-14.00 h i de 16.30 h a 19.30 h
Lloc: C/ Sant Vicent

Del 15 al 27

Spring MET 2019

Competicions en el Centre Eqüestre Oliva Nova.
Tour I
15.01 – 20.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
22.01 – 27.01 CSI YH* - CSI1* - CS12*
Més informació:
www.metoliva.com
Telefono: 96 296 39 09

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dijous,17

Porrat tradicional de Sant Antoni

09:00h

Durant tot el dia a la plaça de Sant Roc trobaràs un mercat a l’aire lliure
on es posen a la venda productes tradicionals, dolços, fruits secs i
llaminadures.
T’esperem!
Lloc: Plaça de Sant Roc

Divendres, 18
Presentació de “Nus”

19:30h

Es realitzarà la presentació del llibre de poesia dibuixada de Quim
Ponsa i Estela Rodríguez.
Lloc: Museu Casa de Maians
Organitza: Cultura

Dissabte, 19

Taller de caixes-niu per a rates-penades
d’aiguamoll

10:00h

Contacontes en anglès

11:30h

Vine a construir refugis per a rates-penades d’aiguamoll.
Organitza: Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva
Lloc d’inici: Aparcament de la Muntanyeta Verda
La biblioteca Tamarit et convida a compartir moments especials de lectura
amb els més petits amb una selecció de contes en anglès de “What’s in
the Basket?”.
Organitza: Helen Doron English Oliva
Lloc: Biblioteca Tamarit

Dimarts 22

«La Dama de Picas». Òpera en directe des de la
Royal Opera House (Londres)

19:45h

Viu les millors obres, en pantalla gegant i amb qualitat HD.
Entrades a la venda abans de la projecció o en horaris de cinema.
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Cartellera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cinema Olimpia

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Diumenge, 23
Benedicció d’animals

A Sant Antoni també se’l coneix per ser el sant que beneeix als animals,
sempre acompanyat amb la iconografia medieval d’un porquet. A Oliva
s’ha reprès aquesta tradició en la qual totes les famílies participen portant
els seus animals en una popular concentració.
Lloc: Davant de l’ermita de Sant Antoni

Dissabte, 26

XLIV Encontre Diocesà – Jornada de presentació i
convivència
S’anuncia l’inici de l’any “Diocesà” que es celebrarà durant el 2019 a
Oliva. Aquest esdeveniment reuneix a les Confraries i Germandats de
la Setmana Santa de la Diòcesis de València; a partir del 24 de març
podrem visitar la XXXVIII Exposició Diocesana.
Facebook: Festes Oliva

Dimecres, 30

“La Traviata” Òpera en directe des de la Royal
Opera House (Londres)

19:45h

Viu les millors obres, en pantalla gegant i amb qualitat HD.
Entrades a la venda abans de la projecció o en horaris de cinema.
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Cartellera Info: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cinema Olimpia

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Coneix l’entorn d’Oliva

L’entorn de la nostra ciutat té molt a oferir. Et proposem diferents opcions perquè pugues conèixer-lo una mica més.
Comença el viatge, t’animes?

Rutes d ’Oliva

Existeixen sis rutes que vos permetran gaudir de la naturalesa i els paisatges del municipi d’Oliva. Dos recorreguts per
senda, també dos aptes per a bicicletes i dos semi-urbans. Passeja entre plantes aromàtiques, arbres nobles com
carrasques i noguers, camps de taronja i, com no, la Marjal Pego-Oliva.

Sender “Puig del Frare” i “Font de Maria Rosa”
La ruta de la Font de Maria Rosa és una de les més singulars del terme municipal d’Oliva, que passa també pels termes
de Villalonga i la Font d’en Carròs. L’itinerari comença en la urbanització Panorama II, i ascendeix fins el cim del Puig
del Frare, un dels punts més elevats d’Oliva, on es contemplen unes magnífiques vistes de les costes de la comarca de
La Safor i La Marina.
Punt d’inici: Urbanització Panorama II
Distància: 2,5 km
Durada: 1 hora
Dificultat: mitjana

Sender Puig Covatelles
Des de la urbanització Panorama II, s’inicia una ruta interessant cap al cim del Puig de Covatelles. Al llarg del trajecte
es poden observar el bosc típicament mediterrani i algunes construccions rurals d’interès.
Punt d’inici: Urbanització Panorama II
Distància: 2,4 km
Durada: 1 hora
Dificultat: mitjana

Pujada al Castell de Santa Anna
Esta ruta es pot iniciar des del carrer “del Niño”. A uns 50 metres ens desviarem pel carrer que comença la pujada al
Calvari, i immediatament iniciem la pujada per la senda que condueix al Castell de Santa Anna. Arribarem al cim de
la muntanya des d’on s’observa una magnífica vista panoràmica del centre històric, les platges i el Parc natural de la
Marjal Pego-Oliva.
Punt d’inici: “Carrer del Calvari”
Distància: 1 km
olivaturismo.com
Durada: 20 minuts
oliva.es
Dificultat: baixa

+ info: 962855528
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Rutes Cicloturístiques

Camí natural de la Safor- D’Oliva a Gandia
La ruta transcorre per l’antic traçat del ferrocarril Carcaixent-Dènia, considerat com el tren de via estreta més antic de la
península (1864), construït per al comerç de la taronja i la seda. La ruta es pot iniciar a Oliva al final del Passeig de Joan
Fuster, seguint el carril bici cap al municipi de Piles. El traçat és recte i còmode, i durant el recorregut es poden observar
infraestructures de reg en les parcel•les de tarongers. El camí segueix cap a la ciutat de Gandia. Una vegada allí es pot
accedir cap al Parc de l’Estació on es troba una antiga locomotora restaurada i exposada com a escultura.
Punt d’inici: Carril bici Oliva-Gandia
Distancia: 6,5 km
Durada: 2 hores 30 minuts
Dificultat: baixa

Amb bici pel Xiricull

El recorregut s’inicia a l’encreuament entre el Passeig dels “Rajolars” i el Camí de la Carrasca. El trajecte té una pendent
suau al llarg de la zona de les Mines i comença a ascendir a partir del Pujalet fins arribar a la Font del Xiricull. Des del
Camí de Santa Fe es torna a Oliva, passant per la muntanya del Cavall Bernat.
Punt d’inici: Passeig del “Rajolars”
Distancia: 5 km
Durada: 2 hores
Dificultat: mitjana

Amb bici a la Font Salada i Parc Natural Marjal Pego- Oliva
Aquesta ruta té el seu punt d’inici en l’institut Gabriel Ciscar. Transcorre per un camí pla entre tarongers a través del
Camí Vell de Pego. Per la desviació de l’Aigüera de Sant Josep, s’arriba al brollador d’aigües termals de la Font Salada.
Un excel•lent lloc per prendre un bany i relaxar-se en les seues aigües medicinals de reconegut prestigi. Des de la Font
Salada ens podem endinsar, també, en el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva i arribar fins el Calapatar seguint el llit del
riu Bullent. Un hàbitat excel•lent per a endemismes tan singulars com el samaruc i altres espècies que viuen en el parc.
Punt d’inici: Col·legi Alfadalí
Distancia: 6,8 km
Durada: 2 hores 15 minuts
Dificultat: baixa

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528

