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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

De l’1 al 15 de setembre

Ruta eco-aquàtica. “Les barques del Salinar”

Vine a passejar en barca i descobreix la riquesa del Parc Natural de la
Marjal de Pego-Oliva.
De dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h.
Dissabte i diumenge de 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h.
Preu 3€ adults, 2€ xiquets
Lloc: Inici del camí de la Muntanyeta Verda. (Marjal Pego-Oliva)
Inscripcions: Whatsapp 643856734
Mes informació: Tourist Info Pego i les Valls.

De l’1 al 8

Festes Patronals en honor a la Verge del Rebollet

Del 2 al 7 de setembre
• Solemne novenari i Santa Missa 20.15 h
Diumenge, 1
• Romeria al Castell del Rebollet 08.00 h
El diumenge, dins de les festes en honor a Nostra Senyora del Rebollet,
se celebra una concorreguda peregrinació, a la qual acudeixen persones de tots els pobles de la comarca. El punt de partida és l’església de
Santa Maria, i cada pelegrí escull una canya de la qual penja una carabassa. En arribar al castell se celebra una missa, al lloc on la patrona
va ser venerada durant anys.
Dissabte 7
• Festival Verge del Rebollet 23.00 h
Gran final de festa a càrrec dels festers de la Verge del Rebollet, enfront
de l’església de Santa Maria. Ball, humor i entreteniment per a tots els
públics.
Diumenge, 8
• Cant de l’Aurora pels carrers del poble 01.00 h
• Missa solemne en honor a la nostra Patrona 19.00 h
• Processó Verge del Rebollet 20.30 h
Solemne processó i trasllat de la Verge del Rebollet des de l’església
de Santa María al Convent del Rebollet. En finalitzar la processó, tindrà
lloc un castell de focs d’artifici amb els quals es donaran per finalitzades
les festes en honor a la nostra Patrona.
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Dimarts 3, 10, 17 i 24
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

Cine en el teatre Olímpia - Dia del 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 11 i 25

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 de la seua Raval. També es
visitaran els edificis senyorials que ocupen els Museus Arqueològic,
Etnològic i la Casa de Mayans.
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. Correu-e: oliva@touristinfo.net

Divendres 6

Espectacle Flamenc

22.00h

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
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Divendres 6
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 rumbetes
Lloc: Restaurant Kiko Port – C/ Del Pomer, s/n (Oliva)
Més informació: www.kikoport.com

Divendres 6, 13, 20 i 27

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 li recomanem visitar el Mercat Municipal obert de dilluns a dissabte en horari de demà. Deixe’s seduir per la singularitat de l’edifici i la
qualitat dels productes oferits!
Lloc: Passeig Lluís Vives

Dissabte 7

Tresors naturals de la Marjal

12.30h

Coneix algunes plantes hidròfites de les praderes subaquàtiques de la
marjal
Organitza: Parcs Naturals
Inscripcions: 679 195 227//parque_pegooliva@gva.es
Més informació: www.parquesnaturales.gva.es

Diumenge 8

2º Concurs de Fondejada Costanera
No et perdes el segon concurs de Fondejada Costera, una modalitat de
pesca molt interessant que pots gaudir en Oliva.
Comença a partir de les 7 del matí aproximadament, i sempre està subjecte a unes condicions meteorològiques favorables.
Més informació: www.nauticoliva.es
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Diumenge 15
XXXI Triatló Oliva “La Degana”

08.00h

Aquest any tindrà lloc la 31 edició del Triatló d’Oliva. Tant si competeixes com si animes , vine a gaudir del circuit i dels atractius que ka
Platja d’Oliva ofereix. Sent l’emoció d’estes tres disciplines esportives
des de tots els angles en un ambient festiu.
¡Vine a passar un matí de diversió i a gaudir de l’esport!
Distàncies: 1.5 km Natació, 40 km ciclisme, 8.6 km carrera a peu
Lloc: Platja de Pau-Pi
Més informació i inscripcions:
www.olivaestriatlo.com , clubtriatlonoliva@gmail.com

Espectáculo Flamenco

13.00h

Gran espectáculo ecuestre con exhibición de caballos andaluces de
pura raza, comida y baile flamenco.
Información y reservas:
Restaurante Viva España Tel: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Dissabte 21

IX edició del Gran Fons Alberto Contador

08.00h

El Gran Fons Alberto Contador comptarà ams dos recorreguts com a
novetat per al 2019. Un de 167 kilòmetres, exigent, amb nou ascensions, i 3114 metres de desnivell.
La eixida i la meta estarán situades front a l’hotel Oliva Nova Beach and
Golf Resort que será el centre neuràlgic del gran Fons.
Més informació i inscripcions: http://marchaalbertocontador.com/

Diumenge 22
Coneix el *Montgó – El tresor del Cap de Sant

09.15h

Visita guiada en catamarà a la reserva dels fons marins del cap de Sant
Antoni. Embarca’t al parc natural del Montgó!
Preu: Adult: 12€, Xiquets (4-10 anys): 8€, Menors de 4 anys: gratis.
Organitza: Parcs Naturals
Inscripcions: 966467155/ 679196461 / parc_montgo@gva.es
Més informació: www.parquesnaturales.gva.es

Concurs de pesca al curricà costaner
Descobreix i gaudeix de la modalitat de pesca esportiva més practicada
en el Concurs de pesca Curricà Costaner. Començarà enjorn i tindrà
lloc durant tot el matí sempre i quant les condicions meteorològiques ho
permetixquen.
Més informació: www.nauticoliva.es

agenda

Els recomanem

setembre 2019

Fins al 15 de setembre
Xiringuitos a la platja

Els podràs trobar al llarg dels 10 km de la nostra costa, situats a les
platges de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca, Rabdells, AiguaMorta i els
Deveses.
Els nostres xiringuitos han sigut i continuen sent, un dels grans reclams
dels nostres residents, visitants i turistes. La varietat d’estils i estètiques
d’aquests, milloren any rere any. Durant tot l’estiu ofereixen una gran
varietat d’activitats nàutiques, mediambientals, esportives, culturals,
temàtiques, gastronòmiques, i molt més per a tots els públics, acosta’t!!
Et sorprendran!

Dimecres 4

22.00 h

Cinema als barris. “Súper López

Projecció de l’última pel·lícula del cicle de cinema que ha tingut lloc en
diferents barris de la ciutat. Gaudeix d’aquesta divertida comèdia amb a
l’aire lliure.
Lloc: Carrer Sant

Dijous 5

“Turandot”. Òpera en diferit des de l’Arena diVerona (Itàlia)
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
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Dijous 19

“Rigoletto” de Giussepe Verdi. Òpera en diferit des del Festival de Bregenz (Àustria)

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

Dissabte 21

Etnomusicología basada en el cultiu de l’arròs

11:00h

Passeu-se pel Museu Etnològic de Pego a descobrir, juntament amb
Josep Cendra i Piera, músic i llicenciat en Musicoetnología, algunes
cançons i instruments relacionats amb l’arròs de la Marjal de PegoOliva, la seua agricultura i la seua cultura.
Informació i inscripcions:
679195227 / 679196461 parc_pegooliva@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Diumenge 29

9:00h

Els ibers de Montgó

Recorregut de senderisme per algun dels emplaçaments ibers del
Montgó: Benimaquía, el Coll de Pous, i el Pic de l’Aguila. Recordarem 5
segles d’història en un matí caminant per la muntanya.
Recomanem portar aigua, menjar, calçat de muntanya i roba adequada.
Informació i i nscripciones:
966467155/ 679196461 parc_montgo@gva.es
www.parquesnaturales.gva.es

Marxa Oliva “Contra el càncer”

10:00h

El circuit RunCáncer 2019 arriba a la localitat de la Safor amb una
marxa no competitiva. Les inscripcions es podran realitzar en la mateixa
zona d’eixida fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova.
Distància: 4000 metres
Lloc: Parc de l’Estació
Més informació: www.runcancer.com
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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
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