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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 1

Carnestoltes Infantil d’Oliva

17:15h

Anima’t a participar en la festa del carnestoltes que comptarà amb
globoflexia, pinta cares, gimcana entre altres activitats.
Lloc: Plaça de la Bassa
22:00h

Nits de Flamenkiko

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

Diumenge 3

Memorial “Inma Masquefa”
XIV Corregudes per la Joia

11:00h

Antigament durant les festes de Sant Antoni, era tradició participar en la
carrera de cavalls que se celebrava en el camí vell de Xàtiva. Els genets
solien ser joves enamorats que competien amb la finalitat de guanyar el
trofeu, un mocador de seda blanc, “la joia”. Aquest mocador se li regalava
a la núvia com a mostra d’amor, d’ací el nom de “Carrera de Joies”. Amb
el progrés els camins s’asfaltaren i la tradició de la carrera per la Joia
va desaparèixer. Fa uns anys, un grup d’amics va recuperar la tradició
i enguany es torna a celebrar. Podeu gaudir d’aquesta espectacular
carrera a la platja de la Mitja Galta en la zona sud del club nàutic
(C/ Alfons el Magnànim)
Organitza: Associació d’Amics del Cavall de La Safor

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Diumenge 3,10,17,24 i 31
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:
Restaurante Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Dimarts 5,12 i 26

Partida de Raspall

17:00h

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

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

Dimecres 6 i 20
Visita guiada per l’Oliva comtal

10:00h

Animat passeig apte 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 Vives s/n. (junt al Mercat Municipal)
Tel: 96 285 55 28. e-mail: oliva@touristinfo.net

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Dijous 7

“José Carreras, Andrea Chenier”.
Recital des del Teatre Alla Scala (Milà)

20:00h

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

Divendres 8

“Festa Falles i Quintades”

00:00h

S’organitza una gran festa per als fallers i les quintades, en la qual
podràs trobar una gran varietat d’animació, marxandatge i
entreteniment.
Lloc: Parc de l’Estació

Dissabte 9

Preparació per a la Cursa de la Dona

09:00h

Entrenament dirigit a les dones que vulguen participar a la Cursa de la
Dona. Apte per a totes les edats.
Organitza: Club Atletisme l’Espenta
Lloc: Passeig del Parc de l’Estació

Pregó de Setmana Santa 2019

19:30h

A l’església de Ntra. Sra. del Rebollet, pregó de la Setmana Santa
d’Oliva, a càrrec de l’Il•lustríssim Sr. Don Francisco Revert Martinez,
Vicari Episcopal de la Vicària 8.
A continuació actuació musical a càrrec de la coral Santa Cecilia.

Del 9 de febrer al 22 de juny
Rutes turístiques entre Comarques

Entre comarques, entre cultures, entre històries, entre tradicions, entre
l’interior i la costa… Comença el programa de visites turístiques guiades
per les comarques de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta i Baixa i la Safor,
mitjançant el qual es donarà a conèixer la gran varietat de recursos
turístics dels municipis participants.
Data a Oliva: 30 de març
2 rutes al dia + gastronomia + detall de benvinguda = 5 € / persona.
Més info :www.mancomunitat-safor.es
Tel: +34 962965003

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Diumenge 10

XI Campionat de Raspall Savipecho.
Finals Falles 2019

12:00h

12:00h: Final infantil fins 11 anys
13:00h: Final infantil 11 a 14 anys
17:00h: Final 2ª Cat
18:00h: Final femení
19:00h: Final 1ª Cat
20:30: Entrega de trofeus
Lloc: Trinquet municipal

Del 12 al 26 de març

Spring Met 2019 - MET II

Competicions en el Centre Eqüestre Oliva Nova.
12/03– 17/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI2*
19/03– 24/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI2*
26/03– 31/03 *CSI *YH* - CSI1* - CSI3*
Més informació: www.metoliva.com
Telèfon: 96 296 39 09

Dissabte 16

VII Visita guiada “Especial Fallas”

09:30h

Entretinguda visita guiada per les falles d’Oliva, per a conéixer el seu
significat i l’art dels monuments. Endinsa’t en el món faller!

Inscripció prèvia obligatòria.

Informació i reserves:
Tourist Info Oliva. Passeig de Lluís Vives s/n
(al costat del Mercat Municipal)
Telèfon: 96 285 55 28. correu-e: oliva@touristinfo.net

Dissabte 23

Descobrint els brolladors del riu Bullent i el Parc Natural de
13:00h
la marjal de Pego-Oliva
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua (22 de març) s’ha organitzat
la 1a edició HIDROGEODIA 2019 VALÈNCIA la que constarà d’una
excursió pel riu Bullent i alguns dels brolladors més importants; l’activitat
és totalment gratuïta i voluntària. La hidrogèdia és una jornada de
divulgació de la Hidrogeologia i de la professió del hidrogeòleg.
Inscripcions: ja.dominguez@igme.es (Adjuntant la fitxa d’inscripció)
Organitza: Institut Geològic i Miner d’Espanya i la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Diumenge 24

11:30h
2a Regata de vela lliga 2019
Aquest diumenge et convidem a acostar-te al port esportiu, per a
contemplar una fabulosa regata de vela de la lliga d’enguany.
Tot un espectacle nàutic!
Més informació:
Club Nàutic Oliva
www.nauticoliva.es

Inauguració de la XXXVIII exposició Diocesana
S’exposaran els estris de diferents poblacions relacionats amb les
germandats.
Lloc: Centre Polivalent
Organitza: Junta de Germandats de Setmana Santa de la Diòcesi de
València

Del 25 al 29

Setmana cultural

- Els dies 25 i 26 es realitzaran les visites concertades amb els col·legis
a l’exposició.
- El 27 hi haurà la conferencia “Arrels Franciscanes de la Setmana Santa
d’Oliva”.
- El 28 hi haurà un concert a l’Església de Nostra Senyora del Rebollet.
- El dia 29 se celebrarà “VIACRUCIS NOCTURN”.
Organitza: Junta de Germandats de Setmana Santa de la Diòcesi de
València.

Dissabte 30

XXXIII Processó Diocesana

Hi haurà una processó de 1.200 metres que eixirà des de l’Església de
Sant Francesc.
Organitza: Junta de Germandats de Setmana Santa de la Diòcesi de
València.

ESPECIAL FALLES
Continua llegint...
olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Fins el 2 març

Exposició del ninot

Gaudisca d’aquesta simpàtica exposició dels “ninots” triats per cada
comissió fallera per a ser salvats de les flames el 19 de març.
Lloc: Sala d’Exposicions de la Casa-Museu de Maians.

Diumenge 24 febrer

Cavalcada del Ninot

18:00h
Les comissions falleres trauen al carrer el seu enginy en una
espectacular representació carnavalesca en la qual recorren la ciutat
disfressats i dansant al ritme de la música.
Lloc: Av. de Loygorri- Passeig de Juan Carlos I- Passeig de Lluís Vives

Divendres 15 març

“Mascletà ecolòlogica”

10:30h
Composició pirotècnica a càrrec dels col·legis d’Oliva que acudeixen a
aquesta cita any rere any.
No et perdis un dels esdeveniments més espectaculars i sorollosos de
les falles!
Lloc: Parc de l’Estació.

Dissabte 16 març
Dia de la “Plantà”

Les 7 falles d’Oliva, distribuïdes pels diferents barris de la nostra ciutat,
t’ofereixen tot el colorit i l’art dels monuments fallers: falla La Mar, falla
Sant Francesc, falla Conservatori, falla L’Estació, falla Pensat i Fet, falla
Casa Alonso i falla Institut.

1ª Mascletada

14:00h
Composició pirotècnica a càrrec dels millors artesans de la pólvora que
acudeixen a aquesta cita any rere any.
No et perdes un dels esdeveniments més espectaculars i sorollosos de
les falles!
Lloc: Parc de l’Estació.
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Diumenge 17 març
2ª Mascletada

14:00h

Ofrena floral a la Mare de Déu del Rebollet
Lliurament de premis a les falles

18:00h

Segon espectacle pirotècnic
Lloc: Parc de l’Estació.

A partir de les 18.00 hores, ofrena floral, expressió de la devoció que se
li té a la Verge del Rebollet. Les falleres vestides amb les seus millors
gal·les i del braç dels fallers, s’acosten a la Verge per a dipositar el seu
ram de flors.
L’ofrena arranca des de la carrer de les Monges Clarisses i finalitza
darrere del Mercat Municipal, on es troba l’altar.
En finalitzar l’ofrena es farà el lliurament dels premis de les falles.

Dilluns 18 març
3ª Mascletada

14:00h

Tercer espectacle pirotècnic
Lloc: Parc de l’Estació.

Dimarts 19 març
4ª Mascletada

Cuarta espectacle pirotècnic
Lloc: Parc de l’Estació.

14:00h

Nit de la “crema”
Aquesta nit és la culminació de la festa Josefina que dóna pas a la
primavera.
A les 21 hores començarà l’acte de clausura de les Falles 2019 amb
la “crema” de les falles infantils, i a les 23.00 hores serà el torn de les
falles grans.
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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

