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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 japonés que comprén la contemplació de pedres que tenen
una expressió natural per si mateixes.
Lloc: Tourist Info Oliva

Durant tot el mes de juny
Aprofita les excursions d’un dia que Balearia posa a la teua disposició per
a fer una escapada ràpida i poder conèixer de primera mà les illes. No
renuncies al plaer de viatjar i conèixer nous llocs.
Anima’t!
Informació i compra de bitllets en les agències de viatge d’Oliva:
Viajes Costa Mediterránea - Crta Gabriel Ciscar, 58 - Tlf 96 285 82 05
Viajes Simeón - Carrer Alcalde Francisco Llorca, 11 - Tlf 96 285 88 30
Viajes Punto Cero - Carrer Pare Antoni Salelles, 10 - Tlf 96 295 01 97
Viajes El Corte Inglés - Carrer Major, 36 - Tlf 96 296 37 48

Fins 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.
2 rutes al dia + detall de benvinguda = 5€ / persona.
Més info: www.mancomunitat-safor.es
Tel: +34 962965003

Divendres, 31 de maig
Xerrada sobre “Sentiments d’un cap d’esquadra”

20:00h

Des de l’associació “Caps d’esquadra” vindrà Javier Linares a delectarnos amb les seues històries i sentiments.
Lloc: C/ Constitució, 12 - Cau Pirata
Organitza: Filà Pirates d’Oliva
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Dissabte, 1

Visita guiada per Oliva Comtal Especial Pirates

10:30h

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.
Lloc d’eixida: C/ Constitució, 12 - Cau Pirata

Concurs/exhibició d’arrencades d’esquadra

11:00h

Acosta’t a conèixer un dels actes més interessants de la Filada Pirates
d’Oliva i a partir de les 15.00 h podràs menjar un plat d’olla en el Catau
Pirata on hi haurà ambientació musical.
Lloc: C/ Constitució i Plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Filada Pirates d’Oliva

Diumenge, 2

Rastre Raval

10:00h a 14:00h

Un any més acudeix al Rastre de Sant Roc per a trobar tot tipus d’articles
de segona mà i artesania.
Lloc: Plaça de sant Roc
Organitza: Associació el Raval d’Oliva en Acció

‘AMAT’. VI Certamen de teatre amateur d’Oliva

19:00h

Tens una cita amb les millors actuacions amateurs de teatre en valencià!
“AMAT”, consta d’un cicle d’actuacions teatrals que participaran en un
concurs on es premia l’originalitat, qualitat i adaptació de l’obra. Els
premis s’atorgaran en l’acte de clausura el dia 14 de juny.
ACTUACIÓ: “Fills d’un déu salvatge” de la companyia Kasiopea Teatre
(La Pobla de Vallbona)
Lloc: Teatre Olímpia. C/ Major, 18
Més informació: www.oliva.es

“1r KDD”
Assisteix al gran espectacle que compta amb un ampli circuit distribuït
en 3 zones, vehicles de sèrie, circuit de dificultat mitjana, i per als més
atrevits zona extrema! També tindrà una zona de bar amb begudes i
esmorzar popular, carns i embotits a la brasa.
Lloc: Polígon Industrial el Brosquil (darrere de Cosotrans)
Organitza: Associació Obrint Camins 4X4 Oliva
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Diumenge 2 i 23
Espectacle Flamenc

13:00h

Gran espectacle eqüestre amb exhibició de cavalls andalusos de pura
raça, menjar i ball flamenc.
Informació i reserves:
Restaurant Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Dimarts 4, 11, 18 i 25

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. Tots els dimarts acosta’t al trinquet, i gaudeix
de les partides d’afeccionats i professionals.
Lloc: Nou Trinquet d’Oliva (Passeig 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 Olímpia

Dimecres 5, 12, 19 i 26
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
Passeig Lluís Vives s/n. (al costat del Mercat Municipal)
Tel: 96 285 55 28. email: oliva@touristinfo.net

Fins al divendres 7
Exposició de còmic LGTBI Mostra’t

Acosta’t a conèixer aquesta exposició tan interessant que ha tingut la
presentació el passat 24 de maig.
Lloc: “Casal Jove d’Oliva”
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Divendres, 7
Nits de Flamenkiko

22:00h

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

‘AMAT’. VI Certamen de teatro amateur de Oliva

19:00h

¡Tienes una cita con las mejores actuaciones amateurs de teatro en
valenciano!
“AMAT”, consta de un ciclo de actuaciones teatrales que participarán en
un concurso donde se premia la originalidad, calidad y adaptación de la
obra. Los premios se otorgarán en el acto de clausura el día 14 de junio.
ACTUACIÓN: “Estimada Anuchka” de la compañía Ambfiteatre
(Gandia)
Lugar: Teatro Olímpia. C/ Major, 18
Más información: www.oliva.es

Divendres 7, 14, 21 i 28

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 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: Passeig Lluís Vives

Dissabte 8

VII “Trobada canina solidària”

18:00h

No et perdes la carrera popular canina, la desfilada de cans, les
exhibicions d’intervencions policials i moltes altres activitats organitzades
per i per als nostres amics els animals.
Lloc: Zona del “Centre Polivalent” (Passeig Gregori Maians s/n)
Organitza: Vedama, associació protectora d’animals.

XI “Dansa a Oliva”

19:00h

Vine a gaudir d’una vesprada diferent pleneta d’art i molt ball.
Preu i lloc de venda: 5€/persona, contacta en la pàgina de Facebook o
Instagram de “Artidansa d’Oliva”.
Organitza: Artidansa d’Oliva
Lloc: “Centre polivalent” (Passeig Gregori Maians s/n)
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Diumenge 9
XI “Baixada de carretons”

11:00h

Activitat lúdica, concebuda per a incentivar la imaginació i la creativitat
dels participants, així com la potenciació del barri del Raval. Els premiats s’exhibiran en la Fira del Motor i Maquinària Industrial.
Lloc: Plaça del Penyot

2º Concurso de Curricán Costero 2019
Ya está todo preparado para el Concurso de carácter deportivo de pesca
Curricán Costero, la modalidad de pesca deportiva más practicada.
Durante toda la mañana.
Más información: www.nauticoliva.es

Dimarts 11

“Romeo i Julieta” Ópera en directe des del Royal
Opera House (Londres

20:15h

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 Olímpia

Divendres 14, dissabte 15
i diumenge 16
“Fira y festes d’Oliva 2019”

La visita del “Tio de la Porra” a tots els col•legis anuncia el final del curs
escolar i dóna el tret d’eixida a la fira d’enguany.
Viu un cap de setmana replet d’activitats, música i espectacle!
Divendres 14
- Activitat: Espectacle musical infantil “Robin Hood, la llegenda”
Hora: 18.30 h
Lloc: Parc de l’estació.
- Activitat: Inauguració oficial de “La fira i festes 2019”.
Hora: 19.30 h
Lloc: Parada de taxis.
- Activitat: Parc infantil.
Hora: 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Parc de l’estació.
- Activitat: Concert “d’Espai Gospel Cor.
Hora: 20.30 h
Lloc: Parc de l’Estació.
- Activitat: Espectacle de Paco Calonge (humorista) i La Dècada
Prodigiosa (actuació musical).
Hora: 23.00 h
Lloc: Parc de l’estació.
- Activitat: Macrodiscomovil Tallarina On Tour amb Santi Bertomeu.
Hora: 00.30 h
Lloc: Parc de l’Estació.
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Dissabte 15
- Activitat: Parc infantil.
Hora: 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Parc de l’Estació.
- Activitat: Parc infantil.
Hora: 17.00 h a 19.00 h
Lloc: Parada de taxis.
- Activitat: Actuació del grup de rock infantil “Ramonets”.
Hora: 18.30 h
Lloc: Parada de taxis.
- Activitat: Espectacle d’art i dansa
Hora: 20.30 h
Lloc: Parada de taxis.
- Activitat: Concert de banda juvenil de la “Associació Artístic Musical
d’Oliva”.
Hora: 22.00 h
Lloc: Parc de l’Estació.
- Activitat: II Arsenal Remember Festival.
Hora: 23.30 h.
Lloc: Parc de l’Estació.
Diumenge 16
- Activitat: Jocs infantils gratuïts.
Hora: 11.00 h a 14.00 h.
Lloc: En la parada de taxis.
- Activitat: Espectacle infantil “Memphis Circ & Rock”.
Hora: 18.30 h
Lloc: En la parada de taxis.
- Activitat: Final del “Festival de la cançó d’Oliva”.
Hora: 20.00 h
Lloc: Parc de l’Estació.
Més informació: www.oliva.es

Dissabte 15

Torneig Oliva Nova

Vine a passar el dissabte amb nosaltres i gaudeix del torneig que se
celebrarà en el Club de Golf d’Oliva Nova.
Lloc: Club de Golf Oliva Nova
Més informació: www.olivanova.com

Diumenge 16

4a Regata de la 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. El
desplegament de velers recorrerà les platges de Pau Pi, Aigua Blanca i
Rabdells. Tot un espectacle nàutic!
Més informació:
Club Nàutic Oliva - www.nauticoliva.es

olivaturismo.com
oliva.es
+ info: 962855528
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Del divendres
diumenge 23

21

al

Open Spain Kiteboarding League

Oliva es convertirà durant el cap de setmana en capital espanyola
del kitesurf, amb motiu de la celebració de la tercera prova de la
SpainKiteboarding League, Copa d’Espanya de Freestyle & Strapless.
Més informació: www.spainkiteboardingleague.com

Dissabte 22

Conferència sobre la importància de la canya de sucre i el
seu tractament a l’enginy
19:00h

Assisteix a aquesta cita tan interessant i coneix una mica més d’aquesta
història.
Lloc: C/ Constitució, 12 - Cau Pirata
Organitza: Filada Pirates d’Oliva

Diumenge 23

1r Concurs de Pesca des d’Embarcació Fondejada d’Altura
2019

Ja està tot preparat per al Concurs d’Embarcació Fondejada d’Altura,
una modalitat de pesca molt interessant que pots gaudir a Oliva.
Durant tot el matí
Més informació: www.nauticoliva.es

Nit de Sant Joan
Uneix-te a la gran experiència a partir de les 23 hores de participar en
el “correfocs” que tindrà lloc en l’avinguda de la Verge del Mar. També
podràs gaudir a la plaça Europa de l’Orquestra Titanic a partir de la
mitjanit.
Una nit màgica en la qual hauràs de demanar els teus desitjos, banyant
els teus peus en el mar.
Més informació: www.oliva.es

Divendres 28, dissabte 29
i diumenge 30
XXX “Fira del Motor i Maquinària industrial”

La 30 edició de la Fira del Motor comptarà amb 18.000 metres d’exposició
i estarà situada en l’eix format pels passejos Lluís Vives, Jaume I, i
Alcalde Juan Sancho. Sectors com el de l’automòbil, ciclomotor, vehicles
industrials, nàutica, jardineria i agricultura, es donen cita en aquesta fira
que té vocació comercial i de consum però
també d’oci.
Informació: www.oliva.es
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Diumenge 30

XV “Matinal Motera d’Oliva”

No et perdes la concentració de motos clàssiques, a les 09.00 h hi haurà
esmorzar popular amb torrada i música en viu. A les 12.00 h serà la
volta amb moto i per a tancar el matí a les 13.00 h comptarem amb
l’espectacle d’Emilio Alzamora.
Organitza: Ajuntament d’Oliva
Lloc: Zona del Passeig Gregori Maians

Campbell Scramble
Participa en aquest torneig tan interessant en un dels cinc millors camps
de golf de la Comunitat Valenciana.
Lloc: Club de Golf Oliva Nova
Més informació: www.olivanova.com

INSTAL•LACIONS I SERVEIS DE PLATJA:
A la platja Pau Pi trobaràs:
- Escola de vela, paddle surf.
- Plataforma aquàtica de vela.
Canals d’accés al mar d’ús públic per a la pràctica d’esports nàutics:
- Platja Terranova-Burguera: de l’1 de juliol al 15 de setembre.
- Aigua Blanca: de l’1 de juliol al 31 d’agost.

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
Durada: 20 minuts
Dificultat: baixa
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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

