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ELS LLAURADORS AJUDEN
A DESINFECTAR ELS
CARRERS DE LA LOCALITAT
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AGILITZEN EL PAGAMENT
DE 400.000 EUROS ALS
PROVEÏDORS MUNICIPALS

ABRIL DE 2020 Suspenen les festes
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de Sant Vicent i el Dia
de les Paelles
Degut a la situació amb el covid-19, la
cercavila de Sant Vicent i el Dia de les
Paelles no se celebraran enguany. A
més, s’han ajornat les festes del barri
del Salvador i actes culturals. PÀG. 11

Nules, ara tots
units contra el
coronavirus
Moltes gràcies a tots els veïns i veïnes
per cuidar-vos i cuidar els altres!
Els equips de la brigada municipal d’obres i serveis desinfecta a diari carrers i contenidors per a previndre l’expansió del coronavirus.
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Com moltes llars de la localitat, el balcó de l’Ajuntament de Nules també mostra una colorida pancarta en la qual es desitja que quan abans millor se supere la crisi del coronavirus i torne la normalitat.

El Govern prorroga l’Estat d’Alarma
pel covid-19 ins el proper 25 d’abril
El Congrés es reuneix Dijous Sant per aprovar que es prolongue dues setmanes més un coninament a casa que va començar el 14 de març

E

l president del Govern
d’Espanya, Pedro Sánchez,
proposarà al Congrés allargar l’Estat d’Alarma fins el
25 d’abril per a lluitar contra el
coronavirus. Es manté així una
situació de confinament que va
començar el darrer 14 de març i
que una primera pròrroga ja va
estendre fins l’11 d’abril.
De fet, Sánchez va advertir
durant una roda de premsa a la
Moncloa el 4 d’abril que serà necessari demanar més pròrrogues
les properes setmanes, tot i que
els sectors que no són essencials,
els quals van haver d’aturar-se el
dilluns 30 de març amb un permís retribuit recuperable, podran tornar a les seues tasques
després de Setmana Santa.
El cap de l’Executiu va comunicar la seua decissió de demanar
la pròrroga fins el 25 d’abril de
l’Estat d’Alarma després de reunir-se amb el consell de científics i el comité tècnic de gestió
del coronavirus. «Tindrem successius estats d’alarma fins a recuperar la quotidianeitat», va avisar
en la roda de premsa telemàtica.
Eixa normalitat tornarà a poc a
poc, però és necessari mantindre
«a ratlla el virus» i continuar amb
el confinament. El Dijous Sant el
Congrés es pronuncia sobre la
pròrroga en un ple que comença
a les 9.00 hores del matí. El PP i
Ciudadanos ja han anunciat que
donaran suport a la mesura.

AtENCió sANitàriA

sErvEis soCiAls

Reagrupen els centres
de salut de la Plana

Orientació emocional
i suport psicològic

U El Departament de Salut de la
Plana ha reorganitzat els serveis sanitaris que afecten el Centre de Salut
de Nules. D’esta forma, l’atenció telefònica és prioritària, ja que cal evitar
tots els desplaçaments possibles.

U Especialistes dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Nules ofereixen
serveis d’orientació emocional i suport psicològic davant l’actual situació de coninament per l’emergència
sanitària pel covid-19.

manera que, si ho necessiten seran
ateses per psicòlogues, orientadores, educadores socials i tècnics de la
Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives (UPCCA)», explica la regidora Rosa Ventura.

U Des de la regidoria de Serveis Socials s’assenyala que la idea és posar a
disposició de la ciutadania les persones professionals del departament,
«hi ha persones que davant aquesta
conjuntura poden necessitar orientació per a gestionar diicultats relacionals, conlictes en la convivència,
alteracions emocionals, o situacions
de conductes addictives i de risc. De

U Les persones interessades poden
sol·licitar aquests serveis telefonant
al número 964 67 47 56 de dilluns
a divendres, de 8.00 a 15.00 hores.
L’Ajuntament ha incrementat recentment el personal d’aquest departament amb una educadora social,
dues persones per al Servei d’Ajuda
a Domicili (SAD), una psicòloga i un
tècnic per a la UPCCA.

U Es mantenen les consultes urgents i preferents en el centre de
Nules i també es manté el Punt
d’Atenció Continuada (PAC), pel que
l’atenció és de 24 hores.
U Es manté l’assistència telefònica i
en domicili de tots els centres de salut i consultoris auxiliars de la zona
bàsica de salut.
Tot i que l’ordre és permanéixer a casa, es pot eixir al carrer per a comprar aliments,
productes farmacèutics i de primera necessitat; anar al metge i
als centres sanitaris; anar a treballar, a cuidar persones majors,
menors, dependents o especialment vulnerables; per a tornar al
domicili principal; anar al banc
o l’oficina d’assegurances; per
causa de força major o situació
de necessitat, o qualsevol altra

U Se suspén tota l’activitat programada presencial. Des del centre contactaran amb cada pacient per a ixar
una nova data.
U A més, s’estableix que el Centre
Mèdic de Nules centralitze l’atenció,
de 8.00 a 20.00 hores del Consultori
auxiliar de Mascarell, Consultori auxiliar de la Vilavella i Consultori auxiliar
de Moncofa. Aquest darrer, excepte
de dilluns a divendres de 8.00 a 11.00
hores, que romandrà obert.
U L’Ajuntament de Nules s’encarrega
de la recollida de medicació a domicili de l’Hospital de la Plana.
activitat similar.
Els estancs estan entre els establiments autoritzats per a continuar oberts. També es pot traure
el gos, però només una persona,
amb cura de no mantindre contacte pròxim amb altres persones.
No es pot eixir a passetjar ni a córrer ni anar a la platja. L’exercici
cal fer-lo a casa, ja que els gimnasos i centres esportius també estan tancats. Les piscines tampoc
obrin les seues instal·lacions i el

Govern ha ordenat també el tancament de les perruqueries.
loCAls obErts

Sí obrin els locals de venda de
premsa i papereria, i les tendes
de serveis informàtics, però cal
respectar les mesures de seguretat establertes, com la distància
mínima d’un metre. No es pot
anar a menjar a restaurants, ja
que queden suspeses les activitats d’hostaleria i restauració.

Només es poden oferir serveis de
lliurament a domicili.
Tampoc es pot portar els xiquets al parc, ja que podrien ser
focus d’infecció, per això han
quedat tancats al públic, com els
cines, teatres, museus i biblioteques. Tampoc se celebraran festes
populars i han sigut suspeses les
processons de Setmana Santa. No
es poden visitar amics o familiars
i només pot viatjar una persona
per vehicle.
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L’Ajuntament de Nules pren mesures
preventives davant el coronavirus
El consistori només atén presencialment casos urgents amb cita prèvia telefònica i sanciona els incompliments de l’Estat d’Alarma

L

’Ajuntament de Nules ha
pres diverses mesures preventives davant la situació excepcional d’Estat
d’Alarma derivada pel covid-19.
Així doncs, en relació a la prestació de serveis municipals en
els edificis, tant de l’ajuntament
nou com de Serveis Socials, sols
s’atenen presencialment casos
urgents i amb cita prèvia telefònica. La resta de gestions s’atendran
amb normalitat via telefònica o
mitjançant la seu electrònica. A
més, també es suspenen els terminis administratius segons marca
el Real Decret 463/2020 de 14 de
març del Govern d’Espanya.
Aquesta és una de les mesures
acordada per la Junta de Seguretat i Salut Pública que de manera
extraordinària s’està reunint de
manera periòdica per a fer seguiment de la situació a nivell local.
Aquesta Junta està formada per
representants del Centre de Salut, Policia Local, Guàrdia Civil,
Protecció Civil, Creu Roja, Departament de Salut de l’Ajuntament
de Nules, i membres de la totalitat dels Grups Municipals: «estem treballant tots junts per a
coordinar i acordar les mesures
que hi ha que prendre en el municipi de Nules», matisa l’alcalde,
David García.
La Junta de Portaveus ha acordat també suspendre les reunions de les comissions informatives
i el Ple corresponents al mes de
març, així com la resta de reunions de diferents òrgans col·legiats
municipals mentre duri l’Estat
d’Alarma decretat.
Altres mesures que s’han posat
en marxa tenen a veure amb el
transport, donat que es suspèn

La Junta de Seguretat i Salut Pública s’està reunint periòdicament de manera extraordinària per a fer seguiment de la situació amb el covid-19 a escala local.

La Policia Local vigila el compliment de les obligacions de la ciutadania al llarg del període d’Estat d’Alarma.

el servei de transport públic urbà que ofereix l’Ajuntament. No
obstant això Creu Roja prestarà
servei de transport al centre de
salut per a persones que no tinguen altres mitjans o amb problemes de mobilitat reduïda.
Així mateix, la Policia Local i
Guàrdia Civil amb la col·laboració
de Protecció Civil vigilen el compliment de les obligacions de
la població al llarg del període
d’Estat d’Alarma imposant les
sancions corresponents si es dona el cas. De fet, la Policia Local
va registrar del 15 al 31 de març
58 denúncies per incompliments
del Real Decret 463/2020 de 14 de
març del Govern d’Espanya on es
decreta l’Estat d’Alarma.

Tanquen ediicis municipals
i suspenen el mercat

Els parcs infantils han sigut tancats, i també els parcs canins i les zones d’oci de la població.

El divendres 13 de març es va
decretar per part de l’alcaldia
el tancament al públic dels edificis municipals següents: Casal
Jove, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Piscina Municipal, Camp de Futbol, Poliesportiu Municipal, Pistes esportives y
d’Hoquei, Museu d’Història, Museu de Medallística, Teatre Alcázar, Arxiu Municipal, Saló Multifuncional, Edifici d’Associacions,
Saló social de Cantalobos, Unitat
Respir a Serveis Socials, Ajuntament de Mascarell, Oficina de Turisme, Cambra Agrària, Edifici de
la Música, Magatzem Municipal i
Cementeris de Nules i Mascarell.
Tampoc es pot realitzar cap

tipus d’activitat extraescolar als
centres educatius ni en casals de
festes o d’altres similars.
També es va suspendre el mercat dels dimecres i es van tancar
parcs infantils, parcs canins i zones d’oci de la localitat.
A més, es va anunciar que
només es mantindria l’atenció
al públic, i amb estrictes mesures de prevenció i seguretat,
segons la circular primera de
l’Ajuntament dirigida al personal d’aquesta administració sobre actuació davant el covid-19,
a l’Oficina d’Atenció al Ciudadà
(OAC) de l’Ajuntament de Nules,
Retén de Policia Local i Serveis
Socials.
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Herois ; Treballant per Nules

Gràcies
Els membres de la brigada municipal d’obres i serveis
netejen els carrers per a evitar el contagi del coronavirus

S

ón moltes les persones
que continuen treballant
aquests dies per a evitar el
contagi del coronavirus.
L’Ajuntament de Nules va activar els equips de logística per a
donar resposta davant la situació
d’emergència sanitària, formats

pels membres de la brigada municipal d’obres i serveis.
Es fan torns de matí i vesprada tots els dies per a desinfectar
el conjunt de carrers, mobiliari
urbà i zones de major concurrència, com davant d’establiments
oberts al públic. Aquestes tas-

ques continuaran de manera
indefinida mentre dure la situació d’emergència. L’alcalde de
Nules, David García, ha comentat sobre això que «cal agrair el
treball de tants empleats públics
que aquests dies estan treballant molt, fins i tot exposantse a situacions de contagi, amb
l’objectiu d’ajudar a la gent».
La Unitat Militar d’Emergències
(UME) va reforçar les tasques de
prevenció, en resposta a la petició
de l’Ajuntament, amb actuacions
als principals espais públics de
Nules amb equips especialitzats
amb polvoritzadors. També el
Consorci de Bombers de Castelló
es va unir a les tasques de desinfecció amb treballs en la Residència Verge de la Soledat o en establiments d’alimentació.

Un treballador municipal desinfecta un contenidor de residus orgànics.

Els agents de la Policía Local fan complir les directives en matèria de circulació i mobilitat urbana.
La brigada municipal d’obres i serveis neteja els carrers de la localitat.

Efectius de la Unitat Militar d’Emergències van reforçar els treballs per a previndre el covid-19.
Es desinfecten llocs molt transitats, com aparcaments o supermercats.

Els Bombers de Castelló també han ajudat en les tasques de desinfecció a diverses zones de la població.

Un operari neteja una de les fonts d’aigua de la xarxa municipal.
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Els llauradors de Nules desinfecten
cada nit els carrers de la població
Organitzen en col·laboració amb l’Ajuntament torns de cinc vehicles i la intenció és repetir aquesta acció a diari ins que siga necessari

N

ingú millor que els llauradors per a parlar de
crisi i de la necessitat
d’arrimar el muscle per
a trobar eixides, sobretot d’un
temps a esta banda. I en Nules
han sigut ells els que han donat
un pas endavant per a protegir,
en la mesura de les seues possibilitats, als seus veïns en la propagació comunitària del covid-19
en aquest municipi.
Quan van ser conscients de que
tenien al seu abast els mitjans necessaris per a fer una neteja més
efectiva i amplia dels carrers del
poble ho van posar en coneixement de l’Ajuntament, des d’on
es va organitzar aquesta iniciativa
solidària. I és que l’opció és senzilla: tenen tractors i maquinària
agrícola amb la qual polvoritzen
les seues plantacions de cítrics
contra plagues, una tècnica que
estan utilitzant per a acometre la
desinfecció d’aceres i asfalt.
Els torns diaris van començar
el dissabte 21 de març i han continuat sense pausa. Segons va
explicar l’alcalde, David García,
«estem fent torns de cinc vehicles
per nit», en una intervenció que
només s’ha interromput en cas
de pluja, ja que aleshores «el treball no és tan efectiu» i els tractaments es limiten a «neteja manual per part de la brigada municipal de matí i de vesprada».
Hi ha tants llauradors i empreses del sector que s’han oferit, que
van començar a organitzar grups.
Els citen al magatzem municipal,
on s’omplin els dipòsits amb aigua i lleixiu «en una dilució del
2%», la recomanada per les autoritats sanitàries perquè siga efectiu
i al temps no resulte nociu.
Els missatges de suport i els vídeos recollint els treballs de neteja fets per llauradors van omplir
de seguida les xarxes socials de
Nules. Els veïns van rebre amb
gratitut el gest de qui porta anys
sofrint una crisi general del sector i s’ha sentit oblidat per les diverses administracions.

Un equip format per cinc vehicles de maquinària agrícola recorre cada nit els carrers de Nules per a netejar-los i aturar l’expansió del coronavirus.

Els llauradors i l’Ajuntament col·laboren en les tasques de neteja.

La desinfecció només s’atura les nits de pluja, ja que resulta menys eicient.
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Ajornen cobrar
taxes i impostos
ins que acabe
l’estat d’Alarma

Les banderes del balcó de l’ajuntament de Nules onegen a mitja asta en senyal de dol per les persones que han mort pel covid-19.

L’Ajuntament agilitza el pagament de
400.000 euros als seus proveïdors
Es tracta d’una mesura que va ser aprovada a mitjans del darrer mes de març en la Junta de Govern Local

L

’Ajuntament de Nules va
pagar en la segona meitat
del mes de març un total
de 403.916,51 euros a proveïdors, es tracta de factures presentades en el present exercici
2020 i amb el que es vol facilitar
liquiditat a autònoms, l’empresa
i comerç local, principalment.
Aquesta actuació es va aprovar
en la Junta de Govern Local celebrada el passat 16 de març en la
qual, a més, es van proposar altres
mesures socials i econòmiques
per a ajudar a autònoms i comerç
local a fer front a la situació derivada del tancament temporal dels
seus negocis decretada per l’Estat
d’Alerta instaurat per a previndre
l’expansió del covid-19.
Precisament entre aquestes
mesures es troba agilitzar el pagament de les factures presentades aquest any 2020, «s’han
abonat factures per valor de
107.188,55 euros el passat 18 de
març, de 290.229,96 euros el 23
de març i de 6.498 euros el 24 de
març i en els pròxims dies es seguirà realitzant pagaments. Són
factures que en la seua majoria
corresponen a proveïdors del poble», comenta l’alcalde de Nules,
David García.
Per altra banda, cal assenyalar que hi ha voluntat per part
de tots els grups municipals
d’aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar
factures pendents de l’any 2019
sense esperar a la liquidació del
pressupost i a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, «aquesta
mesura te que aprovar-se en sessió plenària, per tant una vegada el departament d’intervenció
tinga tota la documentació preparada convocarem en els pròxims dies un ple per a que aquesta
mesura siga efectiva», ressalta
García.

L’Ajuntament de Nules està
treballant en noves mesures
econòmiques que es portaran
a terme davant la situació excepcional actual, en aquest
sentit ha iniciat els tràmits
per a ajornar el cobrament
dels impostos que havia que
començar a fer-se en abril.
Es tracta, en principi, del cobrament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica que
s’ajorna fins al 20 de juny, «esperarem a vore quan finalitza
l’Estat d’Alarma per a fer el mateix amb les taxes i impostos
que el període de cobrament
comença al maig com ara
l’Impost sobre Bens Immobles
(IBI) d’Urbana, guals, fem i clavegueram. Són mesures amb
les quals es vol, dins les nostres
competències tributàries, alleujar aquelles persones afectades
per la paràlisi laboral», comenta l’alcalde, David García.
El consistori està informant
mitjançant diversos canals
municipals de les ajudes i subvencions que des del Govern
d’Espanya i de la Generalitat
Valenciana s’han activitat per
persones i empreses afectades
per aquesta conjuntura.

Novetats en la
recaptació de
tributs municipals
de la diputació

L’equip de govern, durant una roda de premsa per a anunciar diverses mesures motivades per la crisi del coronavirus.
Entre les mesures excepcionals
que es proposaran aprovar pel Ple
de l’Ajuntament de Nules també
es troba la bonificació de la taxa
d’ocupació de via pública i la de
residus per a locals comercials; la

Hi ha voluntat per
part de tots els grups
municipals per a pagar
prompte les factures
pendentes de 2019

U

supressió d’interessos de demora
per al pagament de l’IBI i escombraires; o el pagament immediat
de factures als proveïdors «de
manera que en els departaments
d’intervenció i tresoreria estan ja
treballant per a agilitzar el pagament de les factures d’aquest any
2020», matisa l’alcalde.
devoLució

A més, la Junta de Govern Local
va aprovar tornar la part proporcional dels cursos i activitats municipals que les persones
usuàries no han pogut gaudir al
suspendre’ls; als mercaders la
taxa corresponent als dies que no
hi haurà mercat; i els canons de
les concessions públiques municipals com el bar social de Mascarell, bar del camp de futbol o de
l’Estany si es dona el cas.
«Es tracta d’una actuació excep-

cional per a ajudar a aquelles persones que en aquests moments
necessiten que les administracions estiguen al seu costat, ja que
aquesta situació els comportarà
greus pèrdues. Aquestes mesures
s’emmarquen en les competències municipals encara que anem
també a instar a altres administracions a que prenguen mesures
semblants», explica l’alcalde de
Nules, David García.
En aquest sentit, s’enviarà un
escrit al Consorci Zonal de Residus per a que convoque sessió extraordinària per a aprovar la bonificació de les taxes de reciclatge d’empreses i comerç afectats.
També s’insta al Govern
d’Espanya a que suspengui les
cotitzacions a la Seguretat Social
i quotes d’autònoms mentre estiga en actiu l’Estat d’Alerta i es
recupere la situació econòmica.

La Diputació de Castelló va
anunciar el darrer divendres 3
d’abril diverses novetats amb
relació a la recaptació dels
tributs municipals dels quals
s’ocupa, entre ells l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica
a Nules.
Així doncs, el periode voluntari de pagament d’aquest
impost ha sigut modificat i
ara s’estén, a causa de la situació generada per la crisi
sanitària del coronavirus,
fins al dia 20 del proper mes
de juny.
No obstant això, la Diputació de Castelló ja està procedint a realitzar els cobraments si es té la modalitat de
domiciliació bancària.
En qualsevol cas, les persones que ho necessiten, poden parlar amb la seua entitat bancària corresponent
perquè rebutge el pagament
d’este rebut i poder realitzarlo amb posterioritat dins del
període voluntari que està
previst.
En este darrer cas, la domiciliació bancària per a
l’exercici corresponent a
l’any 2021 segueix vigent.
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Entrevista: Ramiro Navarro

«La sentencia del TJUE provocará que se
declaren nulas las cláusulas con IRPH»
El abogado castellonense analiza cómo afectará esta decisión judicial sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios
Su vida es la búsqueda constante de la excelencia. Encuentra esa chispa en el Derecho,
pese que se inició en la carrera
sin una vocación clara, nunca
tuvo padrino y el trabajo le
absorbe todo el tiempo libre.
Ramiro Navarro llegó a la abogacía casi por casualidad y por
el camino se ha convertido en
uno de los letrados más reputados de la provincia con tan
solo 34 años.
--Según señala en el vídeo corporativo colgado en la web del despacho la base de su labor siempre es el cliente.
--Por supuesto, nos debemos a
él y siempre ha de ser el motor
de nuestro proyecto. Nosotros
únicamente ganamos cuando
el cliente gana y este está satisfecho con nuestro trabajo.
--Le llena tanto que habla de la
abogacía como un arte.
--Creo que no es pretencioso
decir que es un arte. En Castellón hay grandes abogados
que ejercen con dedicación el
Derecho. Es un trabajo intelectual en el que no puedes parar,
en el que nunca puedes decir
que lo sabes todo. Se trata de
una profesión viva en la que te
examinas constantemente.
--Hablemos sobre las cláusulas
IRPH. ¿Qué consecuencias tiene
la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se dictó el 3 de
marzo sobre el IRPH?
--El TJUE deja en manos de los
jueces españoles la decisión
de anular el IRPH de las hipotecas cuando consideren que
la cláusula no se incluyó de
forma clara y comprensible.
Además, corrige la doctrina
del Tribunal Supremo y desestima los argumentos de las en-

tidades financieras, que alegaban
que este índice hipotecario no
puede en ningún caso considerarse abusivo, puesto que está regulado por el Banco de España.
--Se habla mucho estos días de este
índice de referencia, pero ¿qué es el
IRPH?
--El IRPH, o Índice de Referencia
de Préstamos Hipotecarios, es
uno de los tipos de interés más
utilizados en España junto con
el Euribor. Las hipotecas referenciadas a este índice poseen un
tipo de interés muy elevado que
se extrae haciendo una media de
los intereses aplicados por cajas y
bancos. Sobre este índice planea
la sospecha de la falta de transparencia en su comercialización
por parte de los bancos. La causa
fue llevada a Europa después de
que el Supremo no lo considerara abusivo. Tras la sentencia
europea hay esperanza para los
más de 1.000.000 de afectados.
--¿Qué se reclama? ¿Todos los casos
son iguales?
--Habrá que estudiar caso a caso.
No todos los casos son iguales.
De haber falta de transparencia
por parte del banco, se pedirá la
sustitución del IRPH por otro índice de referencia y las entidades
bancarias tendrán que restituir
las cantidades pagadas de más
por causa de tener estar cláusula. El TJUE establece que, en caso de que las partes no lleguen a
un acuerdo, será el juez nacional
quien determine que se sustituya
el IRPH declarado abusivo por un
índice legal aplicable. Los efectos
de esta sentencia no están limitados temporalmente. Es decir,
todos los afectados podrán reclamar íntegramente las cantidades
pagadas demás. En líneas generales, para una hipoteca media
de 180.000 euros a devolver en

de suscribir el préstamo de la
evolución del tipo de referencia en los dos años anteriores al
otorgamiento del contrato de
préstamo y de su último valor
disponible. Y no va a ser fácil
que puedan hacerlo.
--¿Y qué pasa con las hipotecas
canceladas?
--Las personas con hipotecas
que están canceladas pueden
acceder también a la devolución porque la cláusula del
IRPH también puede ser sometida a revisión del control de
transparencia.
PROFESIONAL. Ramiro Navarro, en su despacho de la plaza de la Paz.
20 años, contratada en 2008 y
referenciada a IRPH + el diferencial de 0,25%, una familia habría
pagado en estos 10 años 21.265
euros de más.
--¿Cuál es la postura que aconseja
y que deben mantener los clientes
con la viabilidad del IRPH tras el sí
de Europa?
--La sentencia es importante porque dice que, con independencia de que el artículo 4.2 de la
Directiva se haya transpuesto al
ordenamiento español, hay que
hacer un control de transparencia. Este artículo permite realizar
dicho control pero no de contenido y esto estaba dando lugar
a cláusulas que eran abusivas

«Si se declara nulo, el
IRPH será sustituido
por el euríbor, el
tipo de interés más
utilizado en España»

y por su contenido quedaban
blanqueadas si su redacción era
clara y comprensible. Con esta
sentencia del TJUE se cierra un
capítulo y se abre otro, en el que
los jueces tendrán que analizar si
se cumple la regla de la transparencia en la comercialización del
IRPH. Aunque creo que la sentencia del TJUE va a llevar a que se
declaren nulos la práctica totalidad de los préstamos referenciados al IRPH. El motivo de las altas
probabilidades de éxito es que el
Tribunal de Justicia declara que,
para cumplir con el requisito de
la transparencia que impone la
Directiva, las cláusulas que fijen
en los contratos de préstamo hipotecario un tipo de interés variable no solo deberán ser comprensibles en un plano formal y
gramatical, sino también permitir que el consumidor medio esté
en condiciones de comprender el
funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de
interés del IRPH. Y, por lo tanto,
serán los bancos los que tendrán
que demostrar --en los juzgadosque informaron al cliente antes

--¿Y con los gastos hipotecarios
qué sucede? ¿También tienen que
devolverlos?
-- El Supremo estableció que los
gastos hipotecarios son nulos
porque la ley dice que el registro lo tiene que pagar el banco
obligatoriamente para asegurar la hipoteca, que es lo que le
interesa. Así que un porcentaje
de los gastos correspondientes,
notarios, registro, gestoría, tasación, etc., tiene que pagarlo
el banco.
--¿Considera que la sentencia sobre el IRPH colapsará los juzgados
en adelante?
--En este sentido, me gustaría
recordar que no siempre hay
que acudir a la vía judicial.
También son positivos los mecanismos de resolución de
conflictos extrajudiciales con
las entidades, aunque muchas
veces es complicado llegar a
acuerdos beneficiosos para el
cliente. Lo que es seguro es que
va a haber una avalancha de
reclamaciones judiciales y eso
podría colapsar los tribunales
e incidir negativamente en la
justicia española, que ya está
desbordada de por sí.
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¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS? Son virus que circulan entre los anim
EL ORIGEN
El nuevo coronavirus
proviene de los murciélagos

Posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de m
de Wuhan, en China, como huésped para pasar a los huma

?

MUTACIÓN

ANIMAL
DESCONOCIDO

CORONAVIRUS

GUÍA PARA
AFRONTAR EL

MUTACIÓN

COR

NAVI
CÓMO SE TRANSMITE

1

La persona
infectada
estornuda
y lanza
moléculas
del virus

2

Las moléculas
se depositan
sobre los objetos
cercanos

3

Al tocar los objetos, el virus pasa a las
manos del portador

4

El port
person
convie

La persona
no está infectada,
aunque puede
transmitir el virus

Si el portador del virus se lava las manos
transmisión se interrumpe

SÍNTOMAS

FIEBRE

TOS

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

CONGESTIÓN

CONSEJOS DE LA OMS
Lavarse
las manos
con agua y jabón

Cubrirse la nariz y la
boca al toser con pañuelos
desechables

Evita
con
gripe

males pero algunos de ellos también pueden afectar a los humanos
CÓMO LAVARSE LAS
MANOS CORRECTAMENTE

mariscos
anos
Contagio humano

IRUS

tador tiene contacto con otras
nas y la nueva persona se
erte en nuevo portador

En caso de notar algún síntoma
llame a los teléfonos:

1

Mójate
las manos

3

Frótate las
palmas de las
manos

5

Frótate los dedos
de una mano
con la palma
de la opuesta

7

Sécate las manos
con una toalla
desechable

2

Deposita la cantidad
suficiente de jabón
en las palmas

4

Frótate las
palmas con los
dedos entrelazados

6

Enjuágate las manos
con agua

8

Usa la misma
toallita para
cerrar el grifo y
tírala a la basura

900
el400
1 después061
112 33marcando
955
900545
300060
555

5

Cuando un
portador se
toca los ojos,
la boca o la
nariz, entonces es cuando
puede
infectarse.
El virus
entra en
el cuerpo

s la cadena de

NEUMONÍA

ar el contacto cercano
personas con
e o resfriadas

DIARREA

Cocinar bien
la carne
y los huevos

Si estamos cerca de
animales de granja o
salvajes, usar protección
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TEMA DEL MES

Com es transmet el virus, quins són
els símptomes o com protegir-se?
Rentar-se de manera correcta les mans, mantindre la distancia de seguretat i en tosir o estornudar, cobrir-se amb el colze o mocadors

L

a Generalitat Valenciana
ha llançat una nova web
amb informació i recomanacions per a la ciutadania
sobre les situacions generades pel
coronavirus, i que inclou consells i instruccions dirigits a persones malaltes, aïllades a casa, amb
treball per compte propi o aliè i
a l’empresariat. La nova pàgina
infocoronavirus.gva.es enllaça
amb totes les pàgines que cada
Conselleria ha creat per a informar del covid-19 i que anirà alimentant els propers dies. La part
central de la pàgina s’articula al
voltant de tres àrees: la sanitària,
la relativa al confinament a casa
i la relacionada amb el món del
treball i l’empresa.
Els símptomes més comuns inclouen febra, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també
pot haver-hi símptomes digestius
com diarrea i dolor abdominal.
La majoria dels casos presenten
símptomes lleus.
En els casos més greus, la infecció pot causar neumonia, dificultats respiratòries o fallada renal. Els casos més greus generalment ocorren en persones d’edat
avançada o que pateixen alguna
malaltia crònica, com malalties
de cor, de pulmó o problemes
d’immunitat. Els grups vulnerables són majors de 60 anys, hipertensió arterial, diabetis, malalties
cardiovasculars o pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències i embaràs.
Les persones que presenten
símptomes respiratoris (febra,
tos i sensació de falta d’aire), hagen estat fa poc (en els 14 dies
anteriors) en una zona de risc o
hagen tingut contacte estret amb
una persona que siga un cas confirmat, hauran de quedar-se en el
seu domicili i contactar amb els
serveis de salut telefònicament
cridant al 900 300 555. Els serveis
sanitaris valoraran el seu estat de
salut i l’antecedent de viatge i el
possible contacte amb casos.

membres de l’Unitat militar d’Emergències realitza tasques de desinfecció en un dels supemercats de nules.

Com Es transmEt?

Protecció Civil està fent un treball molt valuós durant aquesta crisi.

La neteja de carrers i contenidors és més important que mai.

Pel que sabem fins ara, la transmisió és per contacte estret amb
les secrecions respiratòries que es
generen amb la tos o l’estornut
d’una persona malalta. La seua
capacitat de contagi depén de la
quantitat del virus a les vies respiratòries. Aquestes secrecions
infectarien a una altra persona
si entren en contacte amb el seu
nas, els seus ulls o la seua boca.
Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors

d’un a dos metres, i de fet ja ha
sigut descartat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut).
No hi ha un tractament específic per ara, però s’estan utilitzant alguns antivirals que han
demostrat certa eficacia en estudis recents. Sí existeixen molts
tractaments per al control dels
símptomes, per la qual cosa
l’assistència sanitària millora
el pronòstic. En ser una infecció

produïda per virus, els antibiòtics no han de ser utilitzats com
un mitjà de prevenció o tractament.

Els símptomes
són febra, tos seca i
diicultat per a respirar;
i cal cridar al telèfon
900 300 555

U

Com ProtEgir-sE?

Les mesures genèriques de protecció individual davant malalties respiratòries inclouen higiene de mans freqüent (rentar-se
amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), sobretot després de

contacte directe amb persones
malaltes o el seu entorn. En tosir o esternudar, tapar-se la boca
i el nas amb el colze flexionat.
Cal utilitzar mocadors d’usar i
tirar, i tirar-los després del seu
us. Si es presenten símptomes
respiratoris, evitar el contacte
proper (mantindre una distància d’un metre) amb altres persones i evitar tocar-se els ulls, el
nas i la boca.
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Els membres de la Quinta del 95 organitzaran les festes de San Vicent del proper 2021.

11

Els actes taurins ocupen un lloc fonamental en la programació de les festes del Salvador.

Suspenen la celebració de les festes de Sant Vicent
i el Dia de les Paelles d’enguany pel coronavirus
Dos dels esdeveniments més multitudinaris que es celebren a Nules hauran d’esperar un any més perquè els veïns i veïnes puguen gaudir amb ells

L

’Ajuntament de Nules
davant l’actual situació
d’emergència sanitària ha
decidit suspendre el Dia de
Paelles programat per al dissabte
25 d’abril, de la mateixa manera
que ho ha fet també la Quinta del
95, juntament amb la Quinta del
96, amb la celebració de les festes de Sant Vicent previstes per
als dies del 17 al 20 d’abril.
En relació al tradicional Dia
de Paelles que reuneix cada any
al voltant de 6.000 persones
l’alcalde de Nules, David García,
manifesta que «cal ser responsables i en aquest cas el més assenyat és suspendre tots els actes festiu del mes d’abril. Més endavant
i en base a les circumstàncies decidirem sobre els actes prevists
per als propers mesos».
Davant açò, cal assenyalar que
es tracta de dos dels esdeveniments més multitudinaris que
es celebren al llarg de l’any a la
població de Nules. Així doncs,
emmarcat en la festivitat de Sant
Vicent el dia 20 d’abril estava
previst el tradicional cercavila
declarat Festa d’Interés Turístic
Local i festiu local que any a any
congrega a milers de persones.
De fet, el Ple de l’Ajuntament de
Nules deurà decidir si trasllada
aquest festiu local a una altra data fent-ho coincidir en un altre
acte festiu de la localitat.
POSPOSAT UN ANY

A més, la junta directiva de la
Quinta del 95 ha decidit en consens amb la Quinta del 96 posposar la festa de Sant Vicent de
l’any 2020 al pròxim any 2021
que serà organitzada pels quintos del 95 als que els correspon
l’organització de la festa en la
present edició.
La situació amb el coronavirus
també va obligar a suspendre les
festes del barri del Salvador, que
anaven a celebrar-se per tercer

ACTES RELIGIOSOS

Sense processons
en Setmana Santa
U Nules no celebrarà les properes
processons de Setmana Santa. La
diòcesi Segorbe-Castelló va decretar diverses mesures davant la
situació originada per l’extensió del
covid-19 i l’inici de l’Estat d’Alarma
decretat pel Govern d’Espanya,
després d’haver consultat amb el
Consell Episcopal i atenent la petició de diversos sacerdots. Així, si
bé mantenen els actes litúrgics de
la Setmana Santa, tot i que haja de
celebrar-los sense assistència de
públic, es considera necessari suspendre tots els actes públics previs
així com les processons.

El Dia de les Paelles de Nules va reunir en l’edició del darrer 2019 prop de 6.000 persones en una festa multitudinària.
any consecutiu el cap de setmana del 3 al 5 d’abril.
La programació d’enguany
tenia importants novetats com
l’exhibició d’un bou embolat i un
sopar de tombet de bou, però la
junta directiva de la comissió de
festes del Salvador va informar el
13 de març que els actes es suspenien degut a les mesures extraordinàries adoptades per part
de les autoritats de salut pública
amb l’expansió del coronavirus.
Des de la junta directiva van
lamentar aquesta situació, ja
que ja havien repartit cartells i
llibrets, però «la nostra decisió
és per la salut pública, pel benestar de tots els ciutadans, ja que
la comissió anteposa la salut dels

La tercera edició
consecutiva de les
festes del barri del
Salvador també s’ha
ajornat degut al
coninament

nostres veïns i visitants a la celebració de les festes», van indicar
en un comunicat.
Al llarg de les setmanes i depenent de l’evolució del covid-19,
la comissió té previst informar
d’una nova data, si és possible,
per a la realització de les festes.
PROGRAMACIÓ CULTURAL

L’Ajuntament de Nules també ha
hagut de suspendre diversos actes que formaven part de la Programació Cultural d’Hivern. És
el cas de l’actuació d’Óscar Tramoyeres, organitzada per la comissió de festes del barri de Sant
Joan, que s’ajorna al 10 de maig,
o el concert Un dia a l’opera, a
càrrec de Música Viva.

U Pel que fa a la celebració de
les Primeres Comunions, les dates
previstes també han quedat en
suspens. Cal atendre’s a les disposicions de les autoritats governatives
i sanitàries sobre el coninament i
les reunions de persones. Així, des
de la diòcesi consideren que «el
més prudent és esperar per a ixar
noves dates per a la celebració de
les Primeres Comunions. Quan les
disposicions governatives ho permeten, cada sacerdot valorarà amb
les famílies la millor data per a la
seua celebració, tenint en compte
la realitat de la parròquia i el calendari litúrgic i local».
U D’altra banda, la Iglesia ha dispensat de l’obligació de participar
en l’Eucaristia els diumenges i la
resta de dies de precepte, a tots
els fidels cristians de la diòcesi
Segorbe-Castelló i a tots els idels
cristians que es troben en aquest
territori, al temps que es recomana
participar en les misses retransmeses a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
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Les forces de seguretat agraeixen el
suport amb el so de les seues sirenes
L’Ajuntament de Nules anima la ciutadania a adornar els balcons per a rebre’ls quan els agents recorrin el municipi cada dissabte

L

es forces de seguretat i els
serveis d’emergència de
Nules: Policia Local, Guàrdia Civil, Creu Roja i Protecció Civil recorren cada dissabte el municipi per a agrair amb
les seus sirenes l’esforç de la ciutadania, en especial dels més me-

nuts, al complir el confinament i
les recomanacions establertes en
l’actual Estat d’Alarma.
Per aquest motiu, des de
l’Ajuntament de Nules s’anima la
ciutadania a continuar adornant
els seus balcons per a rebre els cotxes al pas pels seus carrers, «és

una manera de que els xiquets i
xiquetes treballen la creativitat
omplint els balcons de color. Al
mateix temps, amb aquesta acció el que es vol també és animar tant a les forces de seguretat com als serveis d’emergència
de la nostra localitat», comenta

l’alcalde de Nules, David García.
Aquesta iniciativa es va posar
en marxa el 21 de març i va tindre molt bona acollida entre la
ciutadania, en especial entre els
més menuts de la casa. El principal objectiu és agrair l’esforç de
cada veí i veïna per quedar-se a

casa col·laborant així a que no es
propagui el virus.
El 28 de març, a més, els serveis
d’emergència van fer una parada
per lliurar unes flors al personal
del Centre de Salut que mostren
que estem al seu costat en uns
dies especialment exigents.
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El concurs ‘#NulesEsQuedaACasa’ busca
promoure l’entreteniment entre els veïns

un Diumenge de
rams amb concurs
i tamborada des
dels balcons

Amb aquesta iniciativa també es vol ajudar a dinamitzar el comerç local quan inalitze l’Estat d’Alarma

Nules té enguany una celebració del Diumenge de Rams
diferent gràcies a la iniciativa
de la Junta Local de Setmana Santa que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Així doncs, No et quedis sense
palma de Diumenge de Rams
és el nom del concurs que s’ha
convocat per a celebrar aquesta
festivitat a casa. La idea és que
les persones participants elaboren la seua palma de Diumenge de Rams, la pengin en el seu
balcó, i pugin una foto en el
seu perfil de Facebook etiquetant la pàgina de l’Ajuntament
de Nules amb el hashtag #NulesSeQuedaEnCasaElDomingoDeRamos amb un comentari.
Hi haurà tres premis de 50
euros, seran tres vals per a consumir en el comerç local una
vegada finalitze l’actual conjuntura de l’Estat d’Alarma.
Es premiarà els tres comentaris amb més m’agrada, de fet
les creacions de cadascuna de
les publicacions concursants
s’activen el Diumenge de Rams, 5 d’abril. A partir d’aquest
dia i hora les persones interessades podran publicar el seu
comentari amb la fotografia
de la palma casolana fins l’11
d’abril, a les 9.00 del matí.
A més, es proposa fer tamborades des del balcó. La primera
va ser el Diumenge de Rams i
la resta del 6 al 10 d’abril, a les
19.45 hores. I si no tens tambor, puja-li el volum a este àudio: https://bit.ly/3aLixt3.

L

’Ajuntament de Nules ha
convocat un concurs entre
la ciutadania per a promoure l’entreteniment i incentivar la realització d’activitats
des de casa mentre estiga en vigor l’Estat d’Alerta.
Les persones participants en el
concurs #NulesEsQuedaACasa (o
#NulesSeQuedaEnCasa) podran
pujar imatges i vídeos de diversa
temàtica com ara receptes de cuina tradicional, jocs interactius i
tradicionals, activitats esportives
o culturals, tallers d’escriptura o
dibuix, manualitats o accions solidàries, entre altres possibilitats
al Facebook de l’Ajuntament.
«Es tracta d’una iniciativa amb
la que es vol contribuir a incentivar la ciutadania a fer diferents
activitats des de casa promovent
per tant l’entreteniment mentre
no pugam eixir del nostre domicili. A més, es vol ajudar el comerç
local una vegada finalitze aquesta situació excepcional», explica
l’alcalde de Nules, David García.
Sobre això, hi haurà diferents
premis consistents en vals per a
consumir en els establiments del
comerç local. De manera que,
aquelles imatges i vídeos que tinguen més vots seran les guanyadores d’aquest concurs local. El
primer concurs va acabar el 31
de març i prompte es donaran
a conéixer les tres publicacions
guanyadores. Fins l’11 d’abril
està obert el segon concurs i després començarà el tercer.

U PLATGES DE NULES CONVIDA
A RECUPERAR LA NOSTRA
HISTÒRIA AMB ELS MÉS MAJORS
Platges de Nules convida els nulers a
aproitar el coninament a casa per a
convertir-se en autèntics exploradors
i investigadors que recopilen els
records per a escriure la nostra història.
Per a fer-ho proposen seure amb les
persones més majors a casa per a parlar
de les nostres tradicions, del camp,
la marjaleria, la mar i ‘Les casetes’, del
que més vos agrade. Els nostres majors
són un llibre d’història que ens poden
contar en primera persona molts
detalls per a la història de Nules. Una
altra opció és obrir els calaixos o els
baguls i buscar fotos antigues. Després
es pot fer una foto amb el mòbil per a
enviar-la al Facebook ‘Platges de Nules’
i a més guardar-les en un sobre per
a preguntar-los als majors tot el que
recorden d’eixa imatge antiga.

U EL CLUB TRINOULAS LLANÇA
EL REPTE D’ARRIBAR A TOKIO
FENT EXERCICI A CASA
Tot i la paralització de les activitats que
realitza el Club Triatló Trinoulas ins a
noves instruccions de les autoritats
competents, els seus integrants
no deixen de fer esport. Durant el
coninament es preparen per arribar
a temps a les Olimpiades de Tokio
tot i els inconvenients que ara tenen.
Com? Amb una iniciativa que fan des
de casa cada dia. El repte consisteix en
sumar quilòmetres per arribar de Nules
a Tokio fent exercici a casa. El club ha
preparat uns circuits amb exercicis per
a cada categoria i es pot escalfar amb
coreograies de corda, corró, bicicleta
estàtica o cinta de córrer. Per cada
cinc minuts se suma un quilòmetre i el
darrer 4 d’abril van arribar a Tokio amb
10.747 quilòmetres. Ara continuen amb
‘Les Olimpiades dels reptes’.

CELEbrA EL tEu ANivErsAri

L’Ajuntament també ha posat en
marxa una iniciativa dirigida als
més menuts de la població amb
la intenció d’estar al seu costat
en un dels dies més especials.
Així doncs, Felicita el meu menut
pel seu aniversari és el nom de la
campanya que té la col·laboració
de la Policia Local i de Protecció
Civil, que són els encarregats de
felicitar per megafonia a les xiquetes i els xiquets que en aquests
dies complixen anys.
Davant açò, l’alcalde de Nules,
David García, assenyala que «són
iniciatives amb les quals volem
fer més suportable l’estada a casa, en especial als més menuts
que no poden celebrar el seu aniversari amb familiars i amics».
Així doncs, les persones interessades han d’escriure un correu electrònic a l’adreça nules@
nules.es indicant en l’assumpte
Felicita el meu menut amb el
nom i edat del xiquet o la xiqueta, adreça i dia en què compleix
anys. També cal afegir el nom
i número de telèfon del pare,
mare o persona tutora. Des de
l’Ajuntament es posaran en contacte amb aquesta persona per a
fixar l’hora en la qual, des del carrer, li faran la felicitació.

U COSAS & MUSAS PROPOSA
APASSIONANTS LECTURES PER
A OBLIDAR L’AVORRIMENT
En Cosas & Musas tenen clar que un
llibre sempre és una bona companyia,
per això durant aquests dies ens
recomanen diverses lectures per a
passar millor aquestes jornades en
les quals ens hem de quedar a casa.
Algunes de les recomanacions de les
muses són ‘El chico de las bobinas’
de Pere Cervantes o ‘Flores muertas’
de Julio César Cano. D’altra banda,
el darrer divendres 3 d’abril Cosas
& Musas va haver de suspendre pel
coninament la sessió del Club de
Lectura amb Ángel Gil Cheza, però van
fer una tertúlia en directe en el seu
canal d’Instagram @clublecturamusas.

Preparen una festa
d’aniversari per als
menuts després
del coninament
L’Ajuntament de Nules està
treballant en una activitat dirigida als més menuts per a
quan acabe el confinament,
precisament per aquest motiu
l’alcalde, David García, ha dictat un ban especial anunciant
aquesta iniciativa i agraint als
xiquets i xiquetes el seu comportament davant la situació
d’emergència sanitària.
La idea és celebrar una gran
festa d’aniversari amb els xiquets i xiquetes que durant el
confinament hagen complit
anys i a la que també es convida a la resta de la infància de
Nules. «És una festa oberta a
tots els xiquets i xiquetes que
tindrà lloc una vegada finalitze l’estat d’alarma i s’haja
superat la pandèmia, per tant
encara no es pot concretar la
data. De fet, amb aquest ban
ens comprometem a que este
acte siga realitat», expliquen.
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Una fàbrica de bossos de
luxe de Nules confecciona
mascaretes quirúrgiques

U PROTECCIÓ CIVIL I LA
POLICIA LOCAL REPARTEIXEN
MEDICAMENTS A DOMICILI

Protecció Civil i la Policia Local realitzen
el repartiment de medicaments de
l’Hospital de la Plana i de l’Hospital
Provincial de Castelló a domicili. A diari
arrepleguen les medicines en la farmàcia

hospitalària i els reparteixen als veïns,
així eviten que la gent haja de desplaçarse. Els hospitals contacten per telèfon
amb els pacients seleccionats per a
conirmar que autoritzen el lliurament.

L’Ajuntament de Nules atendrà la
ciutadania de manera telemàtica
El consistori activa un dispositiu de cita prèvia per a tots els membres del govern local

E

ls membres del govern local de l’Ajuntament de Nules seguiran atenent la ciutadania de manera telemàtica amb cita prèvia, per aquest
motiu s’ha activat un dispositiu
per a coordinar les diferents consultes que es faran de dilluns a
divendres en horari de 9.00 a
14.00 hores. De manera que, les
persones interessades en fer ús
d’aquest servei han de sol·licitarlo bé al correu electrònic gabinetealcaldia@nules.es o trucant al
número de telèfon 964 67 00 01
(ext. 161) per a poder fixar la data
i hora per a la connexió.
Aquesta iniciativa es posa en
marxa per a seguir mantenint
reunions amb els veïns i veïnes
de la localitat que volen traslladar a l’Ajuntament les seues pre-

ocupacions, problemes o necessitats, «és important en aquests
moments seguir escoltant la ciutadania i ja que no es pot mantindre contacte físic, i que amb el
decret de l’Estat d’Alarma varem
haver de suspendre l’agenda de
reunions i cites, les noves tecnologies ens permeten continuar
amb l’atenció directa a la ciutadania», explica l’alcalde de Nules, David García.
WEB INSTITUCIONAL

Des de l’Ajuntament de Nules es
recorda que se segueix prestant
atenció telefònica i recomana a
la ciutadania que els tràmits o
gestions de caràcter municipal
es facin a través de la seu electrònica que es pot trobar a la pàgina
web institucional www.nules.es

a l’enllaç https://nules.sedelectronica.es/info.0
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT

La regidoria de Serveis Socials està treballant en un programa de
voluntariat local enfocat a donar
suport als col·lectius més desprotegits de la localitat. La idea és
aprofitar el temps lliure que en
aquests moments tenim per a fer
tasques de voluntariat en el nostre municipi des de casa, bé amb
l’acompanyament telefònic a persones que viuen soles o reforçant
la formació acadèmica en línea
dels escolars, entre altres.
Les persones interessades poden telefonar al número 964 67
47 56, de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, per a deixar les
seues dades o per a aportar idees.

La fàbrica de bossos de Nules ara fabrica mascaretes quirúrgiques i bates.
Una xarxa d’empresaris s’ha
posat en marxa a Espanya per a
donar resposta a les necessitats
de material de protecció dels sanitaris, en un moviment sense
precedents que ha arribat fins a
Nules, on una empresa dedicada
a la confecció de bosses, La Plana, va ultimar els preparatius
per a poder iniciar la confecció
de mascaretes quirúrgiques.
La iniciativa va començar al
temps que l’empresa decidia
enviar a tota la seua plantilla
a casa per a preservar la seua
salut i la de les seues famílies
en un moment de gravetat pel
que fa a l’expansió del covid-19.
Mitjançant els seus contactes
establerts en la indústria de la
confecció de complements, un
empresari d’una altra província
va contactar amb el gerent de la
fàbrica de Nules per a oferir-li
teixit per a elaborar mascaretes
de protecció especial, les que requireixen els professionals sanitaris, sobreexposats al contagi.
El grup de costureres de

l’empresa -a casa sense reducció
dels seus salaris i sense ERTE,
per ara- ja van rebre la notificació per part de la gerencia per
a que «voluntariament» participen en aquest projecte impulsat per persones que només busquen «poder ser útils» posant
a disposició de l’emergència
general la seua tecnologia. I
és que només les operàries de
l’empresa poden utilitzar les
màquines de cosir amb les que
compta la fàbrica, ja que es tracta de maquinària d’alta tecnologia i precisió que requireix de
manipulació especialitzada.
A diari ixen unes 1.300 mascaretes de la fàbrica, però a
més, faran 3.000 bates de manera desinteressada, per a
l’Hospital de La Plana.
115 VEÏNS CUSEN MASCARETES

Un total de 115 persones han
confeccionat ja 660 mascaretes
a casa, en resposta a la petició
que va fer l’Ajuntament de Nules per a cosir-les.

Servei per a portar aliments a domicili a
les persones que són vulnerables al virus

Els membres de Protecció Civil participen en el programa a domicili.

Per donar resposta a la necessitat creada per l’Estat d’Alarma
decretat pel Govern d’Espanya
i davant les recomanacions sanitàries perquè la ciutadania,
sobretot les persones vulnerables al covid-19, no isquen de
casa, l’Ajuntament de Nules ha
activat els equips municipals de
resposta bàsica en emergències,
posant en marxa el programa
d’abastiment d’aliments i medicaments a casa.
Des del 16 de març, aquelles
persones del municipi, especialment vulnerables al covid-19, que
no tinguen ningú que els faça la
compra d’alimentació bàsica o
que els replegue els medicaments,

poden cridar a l’Ajuntament i els
ho portaran a casa. S’ha activat
la línia 964 670 001 per a prendre comandes i es podran realitzar les cridades de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. El
repartiment, en condicions normals, es realitza al dia següent i
se n’ocupa el voluntariat de Creu
Roja Nules, Protecció Civil i empleats municipals. En la iniciativa també col·laboren la Cooperativa Agrícola Sant Josep i diverses
farmàcies del municipi.
Cal assenyalar que, pel que
fa als primers dies de funcionament d’aquest servei, des de
l‘Ajuntament es destaca que la
majoria de les comandes són de

persones que resideixen en la població marítima.
A més, i dins del programa,
s’ofereix també el servei de transport al centre de salut per part del
voluntariat de Creu Roja, el qual
es pot demanar a l’Ajuntament o
a la Creu Roja de Nules.
D’altra banda, l’Ajuntament
ha traslladat a la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública la disponibilitat de diverses
instal·lacions municipals en cas
d’emergència. En concret, posa a
disposició de l’administració autonòmica qualsevol edifici municipal però en especial el Saló
Multifuncional i el Poliesportiu
Municipal.
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Crisis sanitaria Aporta el
y problema
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l mundo entero se enfrenta a una
emergencia sanitaria sin precedentes, provocada por la propagación y contagios del covid-19.
Una crisis sanitaria que provocará, sin
duda alguna, una crisis económica y
social y que requerirá nuevamente de
sacrificios y del esfuerzo colectivo para
superar este momento.
Desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Nules han sido muchas las medidas que se han llevado a
cabo para superar esta situación y evitar el colapso del sistema sanitario. Se
procedió al cierre de todas las instalaciones y suspensión de actividades municipales, cierre de fuentes públicas,
parques infantiles y zonas de ocio. El
Ayuntamiento permanece cerrado, pero se mantiene la atención telefónica
y telemática y la presencial, bajo cita
previa y para casos urgentes.
En el ámbito económico dimos instrucciones al departamento de intervención/tesorería para que se agilizase
el pago a proveedores, muchos de ellos
autónomos y comercios locales que requieren de liquidez para afrontar esta
parálisis económica. Se ha llevado a cabo ya con las facturas correspondientes
al ejercicio 2020 y estamos pendientes
de convocar un pleno extraordinario
en los próximos días para aprobar el
pago de las facturas pendientes del
2019. Además, se trabaja para aprobar
un paquete de medidas económicas y
sociales que hagan más llevadera esta
situación para las empresas locales.
Desde el primer momento, se puso
en marcha el servicio a domicilio de
abastecimiento de alimentos y medicamentos a personas mayores y vulnerables, que se ha sumado al reparto de
medicamentos de farmacia del Hospital
de la Plana y del Provincial, para evitar
desplazamientos de la población más
vulnerable al contagio. Desde Servicios
Sociales se ha aumentado la atención a
colectivos en riesgo de exclusión social
y se activó un servicio de seguimiento a
personas mayores de 70 años que viven
solas, además de habilitar líneas para la
atención psicológica y emocional necesaria en estos duros momentos.
La Brigada Municipal realiza labores
diarias de desinfección en las calles y
mobiliario urbano, especialmente de
las zonas más sensibles. Estas han sido
apoyadas desde el primer momento por
agricultores y empresas de maquinaría agrícola de nuestra población, que
ceden sus tractores y turbos todas las
noches de forma altruista. Y la Policía
Local, además de controlar el cumplimiento del estado de alarma, trata de
amenizar estos duros momentos a lo
largo de toda la semana con iniciativas
pensando en los más pequeños.
Desde Centrats en Nules (CeN) queremos agradecer a todas las personas que
están trabajando para ganar esta batalla.
Fuerzas y cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Brigada, Sanitarios, personal
de limpieza, cientos de vecinos y empresas… ¡Juntos saldremos adelante!

umplimos un mes confinados.
Aislados para evitar el contagio
de un virus que llegó a España
en febrero y que el Gobierno del
PSOE multiplicó en una multitudinaria manifestación. Las consecuencias
las sufrimos hoy, con una gestión incompetente que ha privado a nuestra
población de los equipos de protección
básicos para nuestros sanitarios y de
los test que salvan vidas. La mentira,
la incompetencia y la soberbia nos ha
llevado a una situación límite, con más
de 15.000 muertos y 150.000 contagiados según las fuentes oficiales.
La realidad, sin embargo, es bien
distinta. Más dura y dramática. Porque este gobierno que dirige el PSOE
de la mano de Podemos facilita cifras
irreales provocadas por la ausencia de
test masivos a la población que no solo
evitarían la expansión de la pandemia,
sino que, lo más importante, salvarían
muchas vidas.
Hoy exigimos lo sencillo, lo sensato,
sentido común. La prioridad deben ser
los test, las pruebas que detecten los
contagios y nos permitan aislarlos. Los
recursos básicos, como mascarillas, batas, guantes, geles... que reclaman los
sanitarios, profesionales que cada día
se exponen a la enfermedad y a convertirse en agentes de contagio por una incompetente gestión de esta crisis.
Desde el PP exigimos que nuestra población tenga el derecho a someterse a
estas pruebas. Y para ello es necesario
que el Ayuntamiento ponga todo para
comprar unos kits que son garantía de
vida para nuestro municipio.
Proteger la salud de las familias de
Nules no es una opción, es una obligación y una absoluta prioridad. Y así se
lo hemos exigido al alcalde, el que ha
llevado a la ruina a nuestra administración local provocando un agujero
económico de un millón de euros. El
mismo que anunció el aplazamiento
de tributos y nos ha cobrado hace una
semana el Impuesto de Vehículos. Para
él no importa si el paro se ha disparado, si las familias sufren para llegar a
final de mes o si se han visto obligadas
a cerrar sus negocios. Para el alcalde y
sus concejales hay otras prioridades:
saltarse el confinamiento, pasearse por
la calle, bailar y cantar, e incluso darse
baños relajantes.
Nosotros creemos que hay otras medidas para superar esta pandemia. Primero sociales, dando cobertura sanitaria a
toda la población y recursos de protección. Ayudas para quienes están pasándolo mal y apoyo fiscal a quienes han
cesado su actividad. Un plan de choque
social y fiscal que rescate a Nules y que
el pasado marzo presentamos solicitando un pleno extraordinario que el alcalde todavía no ha convocado.
Desde la más absoluta lealtad institucional y desde el espíritu del trabajo que sume y proteja a las familias de
Nules, es el momento de trabajar sin
pausa por el presente y el futuro inmediato de Nules. La fiesta ya llegará.

esde el pasado mes de marzo
España sufre una crisis provocada por el nuevo coronavirus, el covid-19. Una crisis
sanitaria que ha dejado al descubierto las debilidades de nuestro sistema
sanitario, productivo, económico y administrativo.
Así, siendo Castellón una de las provincias menos castigadas en porcentaje de población, está siendo una de las
más delicadas debido a las faltas de camas UCI totales en la provincia. En el
área sanitaria del Hospital de la Plana,
donde conviven grandes poblaciones
con pequeños municipios, ha quedado
patente que solo la correcta actitud de
la ciudadanía cumpliendo las medidas
sanitarias ha salvado de la saturación
las camas del Hospital. El anunciado
y no construido Hospital de la Vall
d’Uixó ha venido a la mente de muchos como la infraestructura que hubiera dado margen en nuestra comarca
para luchar contra esta pandemia.
Nuestro sistema productivo que empezaba a recuperarse de la crisis económica ha visto como un paro de 30
días puede echar por el suelo todo un
ejercicio anual. Además, la pérdida de
la Semana Santa como destino turístico supone la pérdida de ingresos y
empleos temporales. Las pymes y autónomos verán por perdidos los ingresos
que en algunos casos podrán aliviar
con las ayudas y en otros apenas cubrirán gastos. Solo la gran industria parece salvar la pérdida de ingresos por la
venta internacional.
En el Plano económico parece no haber dos recetas iguales para estimular
el consumo cuando salgamos de la cuarentena. Los ayuntamientos retrasan el
cobro de impuestos dejando su liquidez
de tesorería en duda. Todos anuncian
medidas de estímulo local de la economía pero sin saber de cuánto dinero dispondrán y si podrán hacer frente.
TECHO DE GASTO

Y es que las administraciones dan por
hecho que superarán el techo de gasto
establecido con las medidas tomadas
para luchar contra el virus. La Generalitat y la Diputación de Castellón están
inyectando dinero para dar liquidez a
los municipios para que hagan frente
a los gastos y puedan seguir pagando a
sus trabajadores. La cooperación entre
instituciones parece ser lo que mejor
ha funcionado en estos días de confinamiento.
Y es que la crisis sanitaria todos sabemos que la superaremos, lamentando
los fallecimientos y celebrando las altas médicas; pero debemos ya plantear
como será la salida del confinamiento.
Los economistas escandinavos dicen
que en las crisis salen a relucir cuales
son las cosas fundamentales y de cuales podemos prescindir. Y en esta salida
de la crisis deberemos saber separar lo
fundamental de lo prescindible, aquel
que sepa hacerlo saldrá mejor reforzado que el que no sepa hacerlo.
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es de Més Nules, com hem fet
des del primer dia, continuem i
continuarem treballant per a la
governabilitat del nostre poble
i el benestar dels nostres veïns i veïnes.
Hem assumit des del primer moment
i a través de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a serveis bàsics,
sempre en estreta col·laboració amb els
altres regidors responsables de cada
àrea per a adoptar les mesures socials,
econòmiques i de gestió en benefici
sempre de totes i tots els veïns.
Els Serveis Socials estan declarats
com a essencials per a la nostra població, tenint caràcter preventiu i
d’actuació directa amb les persones
més desfavorides.
Sabem que són moments complicats
per a totes i tots, molts hem de tindre
algun familiar, conegut, amic, que està passant aquest mal glop. A Nules ha
eixit als carrers el millor exèrcit que tenim, els nostres llauradors, per a més
d’alimentar-nos ajudar-nos a combatre
la bestiola, enaltits per tots, però abandonats alhora per uns quants.
Demanar-vos estiguem tots molt alerta davant qualsevol necessitat dels nostres veïns i si detectem algun problema
per mínim que ens puga semblar avisem a les autoritats, ells tenen la resposta, no ens deixem portar pel nostre
impuls, pot ser contraproduent.
Per desgràcia les circumstàncies
d’aquesta pandèmia són canviants quasi cada dia, per la qual cosa s’han d’anar
prenent mesures que a vegades puguen
semblar contradictòries, però no hi ha
una altra manera d’atallar-ho.
Continuar demanant aquestes mateixes actituds en els dies que ens venen per davant, junts podem.
Haurem de d’estrényer el cinturó?
Clar: no sabem quines repercusions
tindrà la crisi tant a nivell social com
econòmic. El govern Estatal, la Generalitat i la Diputació estan estudiant
fer una bateria d’ajudes socials, per a
pimes i autònoms. Només tindrem la
definició de totes les ajudes, treballarem per traure a escala municipal els
complements que siguen possibles. Ara
toca pagar i guardar per si en necessitem més. I quan ens arribe el que ens
deuen, guardar amb previsió, mentre
la nostra liquiditat ens ho permeta.
ARA, TOTS DE LA MÀ

Ja tenim les banderes a mitja asta, ja
es fan donacions que pretenen llavar
cares des d’aqueixa meravellosa solidaritat, ja s’està disposat a desbloquejar
el que fa sis mesos es bloquejava per activa i per passiva (llavors NO calia la solidaritat) però clar, ara anem tots de la
mà, abans no. Nosaltres continuarem
lluitant des del nostre lloc, però sense
embolicar-nos amb més bandera que
no siga la de l’esperança. I no posant-la
a mitja asta, pujant-la ben alt!
Agrair a totes les persones que en
aquests moments estan fent-nos la vida més fàcil amb la seua entrega sense
condicions, tots a una!

