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La Comissió de Festes de Nules va de-
cidir, de manera unànime, no progra-
mar les festes patronals de la Soledat ni 
els Jocs Florals per la covid-19. Tampoc 
se celebrarà la Fira de Mascarell. PÀG. 3

Suspenen les festes de la 
Soledat, els Jocs Florals 
i la Fira de Mascarell

Nombrosos veïns i veïnes han seguit, sempre mantenint la distància de seguretat, les diverses propostes del cicle a les terrasses de vora mar de les platges de Nules.

Cultura ‘a la 
fresca’ a les 
platges de 
Nules
Èxit dels contacontes i vetlades 

literàries a la vora de ‘les 

casetes’

Valoren compartir 
Serveis Socials 
amb pobles veïns

Les poblacions de Nules, Betxí, 
les Alqueries, la Vilavella, Ar-
tana i Eslida estan estudiant la 
possibilitat de crear una man-
comunitat, per a compartir 
diferents tasques de l’àrea de 
Serveis Socials. PÀG. 4

Creu Roja Nules 
posa en marxa     
la seua nova seu

L’assemblea local de Creu Ro-
ja ha completat les obres en la 
planta baixa de la seua nova 
seu, que ja ha entrat en servei 
després d’una inversió d’uns 
240.000 euros. Ara resta aca-
bar la planta superior. PÀG. 7



Els portaveus municipals signen els acords per 
a la reconstrucció de Nules davant la covid-19
L’Ajuntament rerserva 170.000 euros del pressupost de 2020 per a fer front a aquestes despeses i no es descarta augmentar la quantitat

Gabriel Torres, Victoria Marzal, David García, Adrián Sorribes i Rosa Ventura van signar els acords per la reconstrucció.

E
l 5 d’agost es van signar 
els acords per a la recons-
trucció de Nules amb els 
que es vol pal·liar les con-

seqüències derivades de la covid-
19, uns acords als que van arri-
bar els representants dels grups 
municipals CeN, PP, PSPV-PSOE i 
Més Nules, en les taules tècniques 
en les que van estar treballant al 
llarg de diverses setmanes. El do-
cument va ser signat per l’alcalde 
de Nules, David García, i els por-
taveus de CeN, Gabriel Torres; 
del PP, M. Victoria Marzal; del 
PSPV-PSOE, Adrián Sorribes; i de 
Més Nules, Rosa Ventura.

«Algunes d’aquestes mesures ja 
s’han aprovat i, en breu, podran 
implementar-les. Hi ha altres en 
les que estem treballant i que es 
posaran en marxa en les pròxi-
mes setmanes», matisa l’alcalde 
de Nules, David García. 

Així doncs, en aquests mo-
ments els recursos disponibles 
en el pressupost de 2020 per a 
fer front a aquestes despeses és 
de 170.000 euros, i no es descarta 
augmentar aquesta quantitat du-
rant l’any.  En concret, els acords 
corresponen a tres taules tècni-
ques que engloben diferents pro-
postes, enfocades a ajudar tant a 
la ciutadania com als sectors més 
afectats de la població. 

EMERGèNciA ciuTADANA
En la taula tècnica d’Emergència 
Ciutadana s’ha proposat aug-
mentar la partida d’ajudes so-
cials en els pressuposts dels 
exercicis 2020 i 2021; demanar 
col·laboració a altres entitats i 
empreses per a crear un fons so-

cial per a incrementar les ajudes 
destinades a la població més vul-
nerable; aprovar un Pla Munici-
pal d’Emergències; crear una tau-
la de coordinació d’ajudes socials 
entre l’Ajuntament, Creu Roja i 
Càritas; augmentar el pressupost 
de Protecció Civil; i augmentar 
també la subvenció a Càritas i a 
Creu Roja per a implementar aju-
des d’emergència social.

coMERç
En la taula tècnica de Comerç 
s’ha acordat, entre altres, una cam-
panya de promoció de compra en 
el comerç local; la celebració d’una 
fira del comerç; repartiment de 

2.000 tiquets per l’estacionament 
de dues hores en l’aparcament 
subterrani, per als comerços del 
centre; posar en marxa la platafor-
ma amazon local per a incentivar 
la compra en el comerç local des de 
casa; actualització i dinamització 
de l’app Nules; promoure una cam-
panya de dinamització de la com-
pra al comerç local Activa Nules; 
una targeta de fidelització de com-
pra en el comerç local; creació del 
Consell Local de Comerç; dotar de 
subvenció anual a les associacions 
de comerços i a Ashonul; modificar 
l’ordenança de taules i cadires per 
a ampliar l’horari de les terrasses; 
crear una línia d’ajudes per a activi-

tats econòmiques tancades durant 
l’estat d’alarma; sol·licitar de nou al 
consorci de residus la bonificació de 
la taxa per als comerços i empreses 
que han tancat en l’estat d’alarma; 
portar a terme un nou repartiment 
de material sanitari a comerços i lo-
cals de restauració; la coordinació 
per part de l’Ajuntament d’una 
central de compres de productes 
per a la prevenció de la covid-19; 
o l’adhesió del consistori a les jor-
nades gastronòmiques, en les que 
participe Ashonul amb el patrocini 
de premis.    

TEMpoRADA ESTiVAl
En la taula tècnica Temporada 
Estival es va acordar la suspen-
sió de les festes i activitats multi-
tudinàries en els mesos estivals; 
ampliar el servei de socorrisme i 
serveis de la temporada estival en 
les platges a setembre; ampliar el 
servei de transport de bus urbà a 
les platges al mes de setembre; 
ampliar dues setmanes les acti-
vitats esportives estivals durant 
el mes de setembre; i estudiar la 
dotació d’ajudes socials per a la 
inscripció de xiquets i xiquetes en 
activitats esportives en els clubs 
locals el pròxim curs acadèmic.

SuSpENEN El iV fES oh! cuRT
L’organització del FesOh!Curt, el 
festival de curtmetratges de Nu-
les, ha decidit posposar la quarta 
edició del certamen per a 2021. 
Des de l’Associació Cultural La 
Corretjola recorden que a cada 
projecció al Teatre Alcázar acos-
tumen a assistir 250 persones, 
per la qual cosa és complicat re-
duir l’aforament.

Segons les dades de 
la Conselleria, són 8 
els positius a Nules, 
des de mitjans de 
juliol ins el dilluns 
10 d’agost
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intensiiquen les mesures preventives 
davant el coronavirus i posen 90 sancions
L’Ajuntament de la localitat va 
decidir intensificar les mesures 
preventives davant la covid-19, 
des de la darrera setmana del 
mes de juliol.

L’alcalde de Nules, David Gar-
cía, comenta al respecte que 
«hem considerat que cal intensi-
ficar les tasques de desinfecció, 
per a evitar possibles contagis 
que ens porten a algun rebrot». 

Així, es va intensificar la desin-
fecció en els espais públics, com 
els parcs i els voltants de la resi-
dència de persones majors, en-
tre altres. Així doncs, hi ha dos 
grups formats per personal de 
la brigada municipal per a po-
der fer aquestes tasques durant 

el matí i la vesprada, a més de la 
col·laboració dels llauradors.

Altres mesures que es van po-
sar en marxa tenen a veure amb 
el reforç de la plantilla de la Po-
licia Local, en concret des del 30 
de juliol hi ha una patrulla dedi-
cada únicament a controlar l’ús 
de la mascareta i la distància de 
seguretat així como l’aforament 
de les terrasses de bars, restau-
rants i locals d’oci, imposant les 
sancions corresponents en el cas 
d’incompliments.

De fet, del 16 de juliol al 4 
d’agost, la Policia Local va re-
gistrar un total de 90 denún-
cies per incompliments en 
l’obligatorietat de l’ús de la mas-

careta. A més, s’assenyala que 
més de la meitat d’aquestes de-
núncies, concretament 49, es van 
imposar durant el cap de setma-
na del 31 de juliol al 2 d’agost.

Totes aquestes accions pre-
ventives van ser acordades pels 
membres del govern local en una 
reunió extraordinària, que va tin-
dre lloc el 28 de juliol, i van ser 
comunicades als portaveus dels 
diferents grups municipals.

«Fem de nou una crida a la ciu-
tadania per a que complisca les 
directrius que ens marca la Con-
selleria de Sanitat, no sols per les 
possibles sancions, sobretot per 
evitar tornar enrere», ressalta 
l’alcalde de Nules. 

les analítiques d’aigües 
residuals donen negatiu
Les últimes mostres realitzades 
per a la detecció de restes de la 
covid-19 en les aigües residuals 
de la població de Nules han si-
gut negatives. Aquestes analí-
tiques es van portar a terme la 
setmana del 20 al 26 de juliol 
i s’emmarquen en el projecte 
anomenat CovidWater. Aquesta 
acció la desenvolupa l’empresa 
responsable del servei de pro-
veïment d’aigua i del sistema 
de sanejament i  depuració 
d’aigües residuals de la locali-
tat, Facsa, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Nules.

« E l  p r i n c i p a l  o b j e c t i u 
d’aquestes proves és analitzar la 
presència de material genètic de 

SARS-Cov-2 en les nostres ai-
gües residuals, de manera que 
si es detecta aquest material 
genètic podem generar una 
alerta primerenca en el muni-
cipi, sobre la possible presèn-
cia de persones infectades pel 
virus», explica l’alcalde de Nu-
les, David García.

Aquest projecte va començar 
el passat mes de juny i les ana-
lítiques es fan de manera pe-
riòdica. La duració prevista 
és de 16 setmanes, així doncs 
amb les mostres realitzades es 
pot fer un seguiment detallat 
de la situació de les aigües re-
siduals de la població, per a 
poder previndre contagis. 



MASCARELL CELEBRA LA 

FESTIVITAT DE LA SEUA PATRONA, 

NTRA. SRA. DELS ÀNGELS

U Tot i que la situació amb el coronavirus 

va obligar a suspendre les festes de 

Mascarell, els veïns i veïnes continuen 

celebrant les festivitats dels seus 

patrons. Així, el diumenge 2 d’agost 

van tindre lloc diversos actes dedicats 

a Nostra Senyora dels Àngels. Després 

del volteig de campanes i la disparada 

de coets en la vesprada, el dia de la 

patrona es va celebrar pel matí un 

cercavila amb la Banda de l’Associació 

Musical Artística Nulense, seguit de la 

missa en honor a Ntra. Sra. dels Àngels, 

i ja de vesprada, una disparada de coets 

a la plaça Major. Els actes van tindre la 

presència de l’alcalde de Nules, David 

García, amb altres representants de 

l’Ajuntament, la regina de la vila, Jèssica 

Gozalbo; l’alcalde de Mascarell, Felipe 

Sánchez, i la comissió de festes.

Suspenen les festes de la Soledat, 
els Jocs Florals i la Fira de Mascarell
L’Ajuntament no autoritzarà casals en la setmana suspesa de Sant Bartomeu

Lola González va ser la guanyadora la Flor Natural en l’edició dels Jocs Florals del darrer 2019.

L
a Comissió de Festes de 
Nules va decidir, de mane-
ra unànime, no programar  
les festes patronals en ho-

nor a la Mare de Déu de la Sole-
dat 2020, que se celebren al mes 
d’octubre. Així ho va comunicar 
el 27 de juliol el regidor de Festes, 
Gabriel Torres, juntament amb 
representants de la comissió.

De fet, la setmana abans es va 
reunir la Comissió de Festes per 
a reafirmar-se en la decisió de no 
organitzar les festes de Sant Roc 
i les patronals de Sant Bartomeu. 
«En aquesta reunió es va acordar, 
unànimement, no programar 
tampoc les festes d’octubre da-
vant l’actual situació en la que hi 
ha un increment de rebrots, en 
la que s’aconsella ser responsa-
bles i considerem que no podem 
garantir les condicions de segu-
retat sanitària per a evitar conta-
gis  organitzant esdeveniments i 
actes multitudinaris. No ha sigut 
una decisió fàcil, però en aquests 

moments ha de prevaldre la sa-
lut pública», comenta Torres. 

L’Ajuntament, a més, no auto-
ritzarà actes festius alternatius ni 
l’obertura de casals en la setmana 
de festes de Sant Bartomeu, suspe-
sa per prevenció i que estava pre-
vista del 21 al 30 d’agost, segons 
es va acordar en la Junta Local de 
Seguretat del 10 d’agost.

També s’ajorna la present edi-
ció dels Jocs Florals Vila de Nu-
les, que en lloc de celebrar-se el 2 
d’octubre d’enguany tindran lloc 
l’1 d’octubre de 2021. La regido-
ra de Cultura, M. José Esteban, 
assenyala que es tracta d’una 
decisió presa amb molt de pe-
sar, «però creiem que necessària 
degut a la situació sanitària, en 
la qual no podem assegurar la 
celebració de l’acte social que 
va lligat al certamen literari. No 
obstant això, des de la regidoria 
s’han estudiat altres alternatives 
per a celebrar-los, però hagueren 
restat l’importància i la rellevàn-

cia que tenen, per tant conside-
rant que la seguretat i la salut de 
les persones està per damunt de 
tot hem decidit ajornar-los».

GRAN PRESÈNCIA DE PÚBLIC
Per altra banda, la regidoria de 
Mascarell; l’alcalde de Mascarell, 
Felipe Sánchez; l’Associació de 
Veïns de Mascarell i les empreses 
col·laboradores han decidit de 
manera unànime suspendre la 
Fira Medieval de Mascarell, que 
té lloc a finals d’any, «una vega-
da analitzada la situació actual, 
s’ha acordat no organitzar aques-
ta fira al tractar-se d’un esdeveni-
ment amb molta massificació de 
gent, en el que no es pot assegu-
rar el compliment de les mesures 
de seguretat», matisa el regidor 
de Mascarell, Guillermo Latorre.

L’Ajuntament de Nules propo-
sarà al plenari destinar els diners 
d’aquests actes a les famílies i a 
les persones autònomes locals 
més afectats per la pandèmia. 

Impulsen una central de 
compres per a la covid-19 i 
creen el distintiu ‘Oci Segur’ 

L’Ajuntament de Nules coordi-
na una central de compres de 
material de protecció davant la 
covid-19, de la que es poden be-
neficiar les empreses locals. Es 
tracta d’una iniciativa que va ser 
proposada a l’administració lo-
cal per l’Associació de Comerços 
Zona Centre (CZC), per a adqui-
rir aquest material a un preu as-
sequible i amb les mateixes con-
dicions per a tot el sector.

Des de la regidoria de Comerç 
s’explica que l’Ajuntament està 
treballant amb el comerç local 
en diferents actuacions, em-
marcades en ajudar al sector en 
aquesta fase de recuperació, «ja 
que molts comerços van estar 
tres mesos tancats, el que supo-
sa una minva econòmica per a 
tots ells. Així doncs, amb la cen-
tral de compres es pretén facili-
tar l’adquisició a uns preus més 
econòmics d’un material que 
han de tindre als seus establi-
ments», comenta Susana Tusón.

El consistori també ha creat el 
distintiu Oci Segur Nules,  amb 

el que es vol garantir el compli-
ment de les mesures de seguretat 
davant la covid-19. El 7 d’agost, 
representants d’alguns dels lo-
cals d’oci, B&B, Baccus, Bonki 
Beach i Macorina, van signar un 
document comprometent-se a as-
sumir aquestes mesures. 

2.000 TIQUETS D’APARCAMENT
A més, l’Ajuntament reparteix 
2.000 tiquets de dos hores gra-
tuïtes en l’aparcament subte-
rrani: 1.000 per a l’Associació 
de Comerços Zona Centre Nu-
les (CZC) i 1.000 per a la resta 
de comerços d’aquesta zona, 
per a donar-los als seus clients.

També es va organitzar un 
curs dirigit als comerciants, 
hostelers i xicotetes empreses 
sobre neteja i desinfecció espe-
cialitzada, per a previndre els 
contagis per covid-19. Als establi-
ments que van realitzar el curs 
i van suscriure uns compromi-
sos a realitzar en els seus locals, 
l’Ajuntament els va lliurar un 
adhesiu de Começ Segur. 

L’alcalde, amb representants de l’Associació de Comerços Zona Centre.
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Municipal

MILLOREN LA SEGURETAT 

VIÀRIA A L’AVINGUDA DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA

U

L’Ajuntament de Nules va realitzar 

recentment una actuació de millora 

en la seguretat viària a l’Avinguda 

de la Generalitat Valenciana, la qual 

va consistir en la construcció i pintat 

de dos pasos de zebra elevats. Amb 

aquesta actuació es persegueix, d’una 

banda, reduir la velocitat dels vehicles 

que transiten per aquesta zona, així 

com continuar fent accessibles les vies 

públiques per a totes les persones. 

Cal destacar que els veïns i veïnes 

d’aquesta zona, en diverses ocasions, 

havien traslladat la seua preocupació 

per l’elevada velocitat dels vehicles a 

l’Ajuntament. Aquesta és, de fet, una de 

les mesures proposades per la Policia 

Local de Nules i l’arquitecte municipal, 

per a tractar de donar una solució a 

aquests problemes.

EL TALLER D’OCUPACIÓ 

REALITZA REPARACIONS A LA 

ZONA DE LES PLATGES DE NULES

U L’alumnat del Taller d’Ocupació, que 

gestiona l’Ajuntament de Nules amb 

la Conselleria d’Economia, al seu 

mòdul de fusta, ha realitzat diverses 

reparacions a la zona marítima.

Estudien compartir tasques de 
Serveis Socials amb altres pobles
Se celebra una primera reunió per a valorar la posada en marxa d’una mancomunitat

L’alcalde, David García, i la regidora Rosa Ventura es van reunir amb representants d’altres localitats.

L
es poblacions de Nules, 
Betxí, les Alqueries, la 
Vilavella, Artana i Eslida 
estan estudiant la possi-

bilitat de crear una mancomu-
nitat per a compartir diferents 
tasques de l’àrea de Serveis So-
cials. La iniciativa que està mo-
tivada pel decret del Consell, de 
data 6 de maig de 2020, amb el 
que es regula el mapa de Serveis 
Socials de la Comunitat Valen-
ciana, i per altres decrets en els 
que està treballant la Generali-
tat valenciana.

De fet, la primera setma-
na d’agost, va tindre lloc a 
l’ajuntament de Nules la pri-
mera reunió dels representants 
d’alguns d’aquests consistoris, 
per a valorar la posada en mar-
xa d’una mancomunitat, en la 

qual només van faltar les Alque-
ries i Eslida. «En principi, els 
municipis veiem favorablement 
aquesta proposta, de manera 
que hem acordat demanar als 
tècnics municipals respectius 
els informes pertinents, per a 
poder constituir aquest òrgan», 
explica l’alcalde de Nules, Da-
vid García.

TRÀMITS NECESSARIS
Així doncs, les localitats afec-
tades hauran d’elaborar una 
proposta d’organització, que 
s’haurà de remetre a la Conse-
lleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives, i també serà necessari 
un acord plenari de cadascuna 
de les Corporacions Locals, per 
a incorporar la mancomunitat 
al nou Mapa de Serveis Socials 

de la Generalitat valenciana.
Cal assenyalar que, amb aques-

ta iniciativa, el Consell obri una 
nova etapa en serveis socials 
amb l’objectiu d’ordenar, re-
gular, estructurar, planificar i 
dotar de cobertura legal i orga-
nitzativa al Sistema Valencià de 
Serveis Socials (SPVSS). «Aques-
ta nova etapa suposa un canvi 
significatiu en l’estructura fun-
cional i territorial dels serveis 
socials», va matisar la regidora 
de Serveis Socials del consistori 
de Nules, Rosa Ventura.

I és que la posada en marxa 
d’una mancomunitat d’aquest 
tipus permetria a les diverses 
poblacions integrants optar a 
diversos serveis, que potencia-
rien el treball que ja s’està rea-
litzant en l’actualitat.

Nules formarà a la Policia 
Local per a lluitar contra 
delictes d’odi cap a LGTBI
L’Ajuntament de Nules està tre-
ballant, dins del pla de forma-
ció d’enguany, en l’organització 
d’un curs de formació dirigit a la 
Policia Local, per a lluitar contra 
els delictes d’odi cap a persones 
LGTBI. El curs, que s’impartiria 
en l’últim trimestre de 2020, serà 
gratuït i estarà dirigit a la Policia 
Local de Nules i, fins a completar 
l’aforament, a membres de plan-
tilles d’altres localitats.

De cara a l’organització 
d’aquest curs, fa poc, la Jefatura 
de la Policia Local es va reunir 
amb els membres de l’Unitat LG-
TBI de la Policia Local de la Vall 
d’Uixó, així com s’està en con-
tacte amb l’associació Lambda 
i l’IVASPE de la Generalitat va-
lenciana, que colaborarien en 
la impartició i homologació de 
la formació.

L’objectiu d’aquest curs seria 
formar a la Policia Local per a co-

néixer aquesta realitat, i poder 
respondre i perseguir de mane-
ra efectiva els delictes d’odi per 
qüestió d’orientació sexual o 
qualsevol altre motiu, a més de 
treballar la prevenció per a evi-
tar la discriminació i actituds i 
comportaments homòfobs, que 
no tenen cabuda en la societat, 
sent Nules un poble obert, di-
vers, respectuós i tolerant.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La Junta Local de Seguretat del 
10 d’agost va valorar positiva-
ment el funcionament de Vio-
gen i s’ha renovat el conveni. 
En maig de 2017 es va aprovar 
el nou protocol per a la Protec-
ció de Víctimes de Violència de 
Gènere, que incloïa l’integració 
de la Policia Local en el sistema 
Viogen, que ha millorat la co-
ordinació entre la Guàrdia Ci-
vil i la Policia Local.  

Els agents de Nules es formaran per a combatre els delictes d’odi.
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Nules recolza el projecte 
per a fer un aparcament 
d’autocaravanes

L’Ajuntament de Nules ha do-
nat el seu suport a la posada 
en marxa d’un aparcament 
d’autocaravanes que es preveu 
construir al municipi.

De fet, en els darrers mesos 
són moltes les gestions que 
s’estan realitzant juntament 
amb els inversors que estan in-
teressats a desenvolupar aquest 
projecte perquè en breu puga 
començar la seua construcció.

Davant això, l’alcalde de 
Nules, David García, comen-
ta que «es tracta d’un projec-
te que requereix tràmits amb 
diverses administracions, per 
la qual cosa és important que 
l’Ajuntament col·labore amb 
els inversors perquè aquesta 
iniciativa puga ser una realitat. 
La construcció d’aquest aparca-
ment permetrà l’arribada a la 
nostra localitat de turisme pro-
cedent tant del territori nacio-
nal com internacional».

Així doncs, entre les diver-
ses gestions realitzades fins ara 
destaquen les que s’han portat 

a terme amb la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer (CHX), 
organisme que ja ha emés els 
corresponents informes fa-
vorables per a la Declaració 
d’Interés Comunitari (DIC) 
d’aquesta actuació. 

«És un document rellevant 
perquè la construcció d’aquest 
aparcament d’autocaravanes 
estiga més a prop», apunta Da-
vid García.

Cal assenyalar que aquest 
nou servei es pretén ubicar a la 
zona marítima de Nules.   

L’alcalde, David García, en una reunió sobre l’aparcament d’autocaravanes.

NULES PINTA EL PRIMER 

MURAL EN LES PLATGES PER A 

EMBELLIR EL MUNICIPI

U La Regidoria d’Embelliment Urbà va 

inalitzar el primer taller de pintura 

mural dirigit, principalment, a artistes 

locals per a l’elaboració de mural. 

La primera acció va ser pintar una 

paret d’accés a les platges per la zona 

del Far. El curs va estar impartit per 

Barbiturikills, Bárbara Sebastián i 

Guillermo Climent, alias ‘Sr. Marmota’, 

amb la participació dels artistes 

Joseina Roselló, Soledad Mechó, Ana 

Tricolici, Evaristo Vicent, Nerea Castillo, 

Gloria Esteve, Inés Gavara, Nuria 

Calvo, Julia Badía, Jacinto Domínguez, 

Anatoliy Mytskan, Maryna Mytskan, 

Paula Luján, Vicent Casabó, Fina Verdú, 

Rosana Gómez, Avelino Alcalá, Bárbara 

Sebastián, Guillermo Climent i Carlos 

Gómez. Embelliment Urbà ja planiica 

pròximes ubicacions al poble.

Inicien les obres del Pla Ediicant 
al CEIP Cervantes amb 563.908 €
Està previst construir un gimnàs, una escala d’emergència i l’adequació dels banys

L’ediici principal del CEIP Cervantes ja està sent objecte de diverses millores a càrrec del Pla Ediicant.

L
’Ajuntament de Nules 
va iniciar a mitjans del 
darrer mes de juliol les 
obres del Pla Edificant 

del CEIP Cervantes, les quals 
consisteixen en la construc-
ció d’un gimnàs, una escala 
d’emergència, i l’adequació 
d ’ e s p a i  p e r  a l s  b a n y s  d o -
cents per un import total de 
563.908,18 euros.

Es tracta de la darrera actua-
ció del Pla Edificant sol·licitada 
per l’Ajuntament de Nules amb 
l’objectiu de reformar i millo-
rar els diversos col·legis públics 
de la nostra localitat, la qual es 
desenvoluparà al llarg d’aquest 
2020, i que se suma a les ac-
tuacions que ja s’han posat en 
marxa els últims mesos al CEIP 
Pío XII, CEIP Lope de Vega, CEIP 
Jaume I i de l’escola infantil Los 
Gorriones.

La Conselleria d’Educació 
invertirà a la població de Nu-
les més de tres milions d’euros 
mitjançant el Pla Edificant. 
Així doncs, s’estan beneficiant 
d’aquest programa, juntament 
amb el CEIP Cervantes, el CEIP 

Jaume I amb la construcció 
d’un gimnàs i d’una escala 
d’emergència amb un import 
de 884.576,93 euros; el CEIP 
Pío XII també amb la construc-
ció d’un gimnàs per un import 
de 982.316,32 euros; a més de 
l’escola infantil de primer cicle 
Los Gorriones, on s’està realit-
zant una reforma integral amb 

un pressupost que puja als 
470.755,67 euros; i per acabar, 
el CEIP Lope de Vega, el qual 
disposa d’una subvenció de 
315.873,05 euros per a acome-
tre la reforma de l’antiga viven-
da del conserje, amb l’objectiu 
d’habilitar-la com a aula poli-
funcional i recuperar-la així 
per a un nou ús. 

Els treballs al col·legi Cervantes es van iniciar a mitjans del mes de juliol.
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S’està a l’espera 
de la inalització 
dels tràmits per a 
poder començar la 
construcció

U



Demanaran a 
Heràldica un 
informe per a 
oicialitzar l’escut

Des del  govern local  de 
l’Ajuntament de Nules es 
desmenteix que es vaja a can-
viar l’escut municipal segons 
diuen algunes publicacions 
en xarxes socials i assenyala 
que el consistori no té compe-
tències en aquesta matèria.

Així doncs, la intenció del 
govern local és obrir un expe-
dient per a iniciar els tràmits 
per a la seua aprovació oficial 
que correspon al Consell Tèc-
nic d’Heràldica i Vexil·lologia 
de la Generalitat valenciana. 
En aquest sentit, en el Ple or-
dinari de juliol es va tractar la 
petició a aquest Consell d’un 
informe per a conéixer el pro-
cediment a seguir per a oficia-
litzar l’escut municipal.

El regidor de Patrimoni, Gui-
llermo Latorre, explica que 
«s’ha generat una polèmica 
que res té a veure amb la reali-
tat. El que es vol és tramitar un 
expedient per a que es puga 
aprovar, ja que a hores d’ara 
no consta l’aprovació oficial 
de l’escut de la població ni per 
l’Estat abans de la transferèn-
cia de competències en aques-
ta matèria a la Comunitat Va-
lenciana, ni per la Generalitat 
valenciana de conformitat al 
procediment establit regla-
mentàriament, el que significa 
que l’escut de Nules no existeix 
legalment. L’única intenció 
del govern local era sol·licitar 
un informe d’assessorament 
al Consell Tècnic d’Heràldica 
i Vexil·lologia».

cap alternativa
Per la seua banda, l’alcalde, 
David García, assenyala que 
«no hi ha cap escut alternatiu 
ja que hi ha una normativa 
autonòmica que és compe-
tència de l’administració au-
tonòmica».

la restauració 
del búnquer de la 
vieta rebrà 3.771 € 
de subvenció

L’Ajuntament de Nules rebrà 
una subvenció per un import 
d’un total de 3.771,65 euros 
de Turisme Comunitat Va-
lenciana per a la restauració 
i l’adequació del búnquer de 
la Vieta. 

El projecte té un cost total 
de 6.286,08 euros i tindrà 
una duració aproximada de 
dos mesos. En concret cons-
tarà de quatre fases: una pri-
mera intervenció arqueolò-
gica d’excavació i neteja de 
vestigis, que serà precedida 
pel condicionament de la 
zona exterior per a embe-
llir l’entorn, i finalment la 
senyalització turística i in-
terpretativa del vestigi, i les 
mesures de seguretat. 

El regidor de Turisme i Pa-
trimoni de l’Ajuntament de 
Nules, Guillermo Latorre, 
mostrava la seua satisfacció 
per la subvenció atorgada i 
afirmava que «és un pas im-
portant per a continuar rei-
vindicant el nostre patrimo-
ni local. Nules avança com a 
destinació turística i actua-
cions com la que es durà a 
terme oferiran al visitant 
una experiència única en el 
nostre entorn».

niu De metrallaDores
El búnquer de La Vieta està 
format per un niu de metra-
lladores de planta circular-
ovoide, i va ser construït amb 
ciment i gres roig de la zona, 
procedent principalment de 
l’arrencada de les vorades de 
la mateixa població.

C a l  r e c o r d a r  q u e 
l’Ajuntament va documentar 
els búnquers de la Guerra Ci-
vil que hi ha al terme muni-
cipal, com a primer pas per a 
realitzar diverses actuacions 
de restauració i protecció.

POSEN EN MARXA LA 

DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU 

HISTÒRIC DEL MUNICIPI

U

L’Ajuntament de Nules va iniciar 

a principis d’agost el procés de 

digitalització de l’arxiu històric 

del municipi, situat al Museu de 

Medallística Enrique Giner, amb 

l’objectiu de fer accessible tota la 

informació existent mitjançant una 

base de dades que es crearà per a 

aquesta inalitat. Precisament per 

aquest motiu, el consistori ha renovat 

l’equip de digitalització electrònic per 

al que s’ha sol·licitat una subvenció 

a la Diputació Provincial de Castelló. 

L’Ajuntament té previst oferir als 

estudiants d’últim curs del Grau 

d’Història i Patrimoni de la Universitat 

Jaume I de Castelló la possibilitat de 

fer les pràctiques formatives en l’arxiu 

de Nules per a que puguen col·laborar 

també en aquest projecte.

L’ALUMNAT D’ETFORMEM 

REUTILITZA MATERIALS PER A 

EMBELLIR LA SEGONA AVINGUDA

U L’alumnat treballador d’EtFormem, el 

programa que gestiona l’Ajuntament 

de Nules amb Labora, ha reutilitzat 

materials per a embellir la segona 

avinguda de les platges.

nules constituirà un observatori 
local contra la lGtBifòbia
Es preveu que la primera sessió d’aquesta iniciativa tinga lloc en les properes setmanes

l
a Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Nules 
va aprobar la constitució 
d’un observatori local con-

tra la LGTBIfòbia, que es consti-
tuirà en una primera sessió en 
les properes setmanes.

Es tractarà, d’una banda, 
d’una taula de coordinació en-
tre l’alcaldia i els departaments 
d’Igualtat, Educació, Serveis So-
cials i la Policia Local, així com 
es convidarà a representants del 
col·lectiu LGTBI de Nules, i d’un 
altre, com oficina d’atenció i 
acompanyament en diversos 
processos, que buscarà princi-
palment garantir que Nules si-
ga efectivament un poble obert, 
divers i tolerant on no tinga ca-
buda cap tipus de discriminació 
per qüestió d’orientació sexual o 
d’altres circumstàncies.

Entre les funcions inicials de 
l’observatori estaran l’atenció ju-
rídica, psicològica i tècnica espe-
cialitzada de les víctimes de delic-
tes d’odi per motius d’orientació 
sexual i identitat o expressió de 
gènere que tinguen lloc a Nules, 
a més de fer un seguiment i re-
gistre d’incidents d’odi en el mu-
nicipi i promoure la realització 
d’informes, publicacions, semi-
naris o ponències per a mostrar 
la realitat del col·lectiu LGTBI.

També es pretén proposar i 
organitzar activitats de sensibi-
lització per a erradicar la violèn-
cia que pateixen les persones per 
motius d’orientació sexual i iden-
titat o expressió de gènere, espe-
cialment a l’àmbit educatiu, a 
més de promoure la formació del 
personal tècnic de l’Ajuntament 
de Nules i de la Policia Local en 
matèria de delictes d’odi.

A més, es volen coordinar ac-
cions amb la comissió d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Nules, asso-

ciacions LGTBI i altres observato-
ris del pais.

oficines orienta
També  es  mant indrà  una 
col·laboració permanent amb 
les oficines ORIENTA de la Gene-
ralitat Valenciana i s’informarà 
sobre els serveis que realitzen: 
assessorament psicològic, tant 
individual com en parella o en 
grup; itineraris individualitzats 
d’atenció social, que inclouen 
acompanyament personalitzat; 
suport legal en temes relacionats 
amb qüestions LGTBI (matrimo-
ni, filiació, modificació registral 
en persones transexuals...); aten-
ció a l’infança i l’adolescència LG-
TBI, així com a les seues famílies; 
orientació laboral i educativa, 
especialment cap a les persones 
transexuals; assessorament a per-
sones migrants LGTBI sobre les 

possibilitats de regularització de 
la seua situació i de petició d’asil; 
atenció i ajuda a víctimes de vio-
lència intragènere (en parelles 
del mateix gènere); atenció i aju-
da a víctimes de discriminació i 
delictes d’odi per LGTBIfòbia.

Des de l’Ajuntament defensen 
que «a l’Estat espanyol, els recents 
avanços en la legislació relativa 
als drets de les persones LGTBI 
han portat un important canvi 
en les actituts de la societat en ge-
neral cap a l’orientació sexual, la 
identitat de gènere, l’expressió de 
gènere, les persones intersexuals 
o amb diferències del desenvolu-
pament sexual o el grup familiar 
d’aquestes persones. Però encara 
hi ha molts casos d’agressions en 
espais d’oci de persones adultes o 
com vulneració dels drets, la inti-
mitat i el respecte a les xarxes so-
cials o mitjans de comunicació».

una reunió prèvia per a la constitució de l’observatori contra la lGtBifòbia.
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La planta baixa disposa d’un aula per a realitzar cursos de formació.

La primera fase de les obres, 
amb una inversió d’al voltant de 
240.000 euros, ja està acabada i 
una vegada rebuda la llicència 
d’activitat Creu Roja Nules ha 
començat a utilizar la seu, prin-

cipalment com a magatzem del 
banc d’aliments, «una acció prio-
ritària, sobretot ara en temps del 
covid», tal com va recordar Nebot. 
Així, va destacar que «han sigut 
mesos de molt de treball, de ne-

gociació i supervisió de l’empresa 
constructora», fins que la planta 
baixa ja ha estat preparada per a 
ser ocupada, amb una zona de re-
cepció, un aula de formació i dos 
banys adaptats, a més d’un gran 
magatzem.

Està previst que després del 
mes d’agost es pose en marxa la 
darrera fase de les obres, amb un 
pressupost d’uns 50.000 euros, 
amb la qual es completarà la 
planta superior, on s’ubicaran 
tres despatxos, un aula, un àrea 
de convivència i un traster. Tam-
bé s’instal·larà un ascensor, ja 
que «Creu Roja té el compromís 
d’anar fent accessibles totes les 
seues seus», va explicar Nebot.

També va destacar que aques-
ta seu «és un èxit de tots, gràcies 
al treball de Creu Roja i diversos 
partits polítics durant moltes le-
gislatures», que ara es posa al ser-
vei de la ciutadania.

La nova seu compta amb un gran magatzem per als aliments.

Creu Roja Nules posa en marxa la seua 
nova seu amb una inversió de 300.000 €
Ja estan en ús les dependències ubicades a la planta baixa i en breu començaran les obres del pis superior

T
ots  els  voluntaris  de 
l ’assemblea  local  de 
Creu Roja de Nules es-
tan d’enhorabona, ja que 

acaben d’estrenar la reforma de 
la seua seu, un projecte de més 
d’una dècada que per fi s’ha con-
vertit en una realitat.

L ’ e d i f i c i ,  d i s s e n y a t  p e r 
l’arquitecte nuler Manolo Mira-
lles, es troba ubicat al mateix so-
lar cedit fa 25 anys per Caixa Ru-
ral Nules a l’antiga N-340, davant 
el parc de bombers, i va rebre la 
visita el 22 de juliol de l’alcalde, 
David García; els regidors Cé-
sar Estañol, Guillermo Latorre i 
Gabriel Torres: la presidenta de 
Caixa Rural Nules, Marisol Balles-
ter; el director general de l’entitat, 
José Estañol, i el cap de la Policía 
Local, Ernesto Hurtado, amb el 
president de l’assemblea local i 
vicepresident de la provincial, Vi-
cente Nebot, com a amfitrió.

La façana es va rematar els darrers dies amb la col·locació del retol.

Hace 5 años iniciamos nues-
tra actividad en DC Sport con 
el objetivo de mejorar la sa-
lud y la calidad de vida a tra-
vés de la actividad física. Tras 
lograr grandes resultados en 
nuestra población y alrededo-
res, un virus ha hecho perder 
gran parte de estos resultados. 
El trabajo de un año ha sido 
destruido en semanas y es mo-
mento de volver a construir.

El confinamiento ha hecho 
del sedentarismo nuestra ruti-
na, derivando en problemas fí-
sicos y mentales, acabando con 
hábitos que tardamos años en 
lograr, como alimentarnos 
mejor y realizar actividad físi-
ca. Han surgido además nue-
vas formas de entrenar, pco 
aconsejables, y entrenador@s 
de instagram que han llenado 
las consultas de fisioterapia 
por el alto grado de lesiones 
de entrenar en casa.

El entrenamiento online 
por parte de cualquier entre-
nador no cualificado o regu-
lado ha hecho más daño que 
bien a las personas que bus-
can mejorar su salud a través 
de la actividad física, ya que 
este no es un ejercicio que to-
do el mundo puede hacer.

El covid-19 también traerá 
mejoras a la sociedad, como 
un aumento de la conciencia 
social en cuanto a la realiza-
ción de actividad física para 
ser una persona saludable físi-
ca, emocional y mentalmente.

ADAPTACIÓN
Desde DC Sport buscamos 
adaptarnos a lo largo del con-
finamiento con los medios de 
que disponíamos y la celeridad 
que requirió la situación. Tras 
ello hemos adaptado nuestra 
actividad y detectado que ga-
rantizar la correcta ejecución 
de las sesiones es el punto que 
marcará la diferencia en el pre-
sente y futuro próximo.

Entre tod@s podemos supe-
rar esta situación, por lo tanto 
trabaja en tu salud hoy, mué-
vete de forma regular y ase-
sórate por profesionales cua-
lificados. DC Sport empieza 
en septiembre con más ganas 
que nunca para hacer juntos 
que las enfermedades colate-
rales del covid-19 (sedentaris-
mo, obesidad, artrosis, dolores 
musculares...) no nos afecten.

*Cofundador de DC Sport 

Entrena, pero 
de la manera 
correcta

DAVID

Peinado*

Salud

Societat
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Inicien les obres de millora 
del centre de salut amb 
una inversió de 413.00 €
Amb una inversió que supera els 
413.000 euros, la Conselleria de 
Sanitat ha iniciat l’execució del 
projecte de millora de l’eficiència 
energètica del centre de salut de 
Nules, un edifici objecte de diver-
ses intervencions els darrers anys 
per a modernitzar una infraes-
tructura antiga i que presentava 
diversos problemes.

El projecte suposarà la sus-
titució de la fusteria exterior, 
l’optimització de l’aillament tèr-
mic i l’impermeabilització de les 
cobertes, com van destacar des de 
Sanitat en un comunicat el 21 de 

juliol. Amb un termini d’execució 
de sis mesos,  la intervenció es rea-
litzarà amb «l’ambulatori en fun-
cionament i sense interferir en 
l’assistència a la ciutadania».

Amb la cofinanciació de l’Unió 
Europea, la reforma pretén donar 
solució a la deficient climatizació 
de l’edifici. Per això van a canviar 
«finestres, portes, el mur cortina i 
el lucernari de la coberta». Com a 
complement, està previst ampliar 
els buits de pas de les consultes 
per a millorar l’accessibilitat, ja 
que en alguns casos entrar amb 
un carro era complicat. El centre de salut de Nules serà objecte de diverses millores.



M. Carmen Romero, amb els exalumnes del CEIP Cervantes que van representar ‘Ombres’.

Marisol Carreguí, amb el decorat d’un castell per a la seua història.Marisol Carreguí va obrir la programació amb la lectura d’un conte.

El públic segueix amb interés la intervenció de Jordi Ballester i Estela Martínez.Mònica Mira es dirigeix al públic durant la sessió de Cosas & Musas.

La professora M. Carmen Romero es dirigeix al públic durant la lectura del conte ‘Ombres’.

Les terrasses de vora mar s’omplin de 
fantasia amb lectures i contacontes
Les regidories de Biblioteca, Cultura i Platges, juntament amb associacions locals, organitzen una atractiva programació amb èxit de públic

E
ls divendres del 17 al 31 de 
juliol les platges de Nules es 
van omplir de contes i vet-
lades literàries amb Lectu-

res i contacontes a les terrasses de 
vora mar de les platges de Nules,  
una iniciativa coorganitzada per 
les regidories de Biblioteca, Cultu-
ra i Platges, a més d’associacions 
locals com Cosas & Musas, La Co-
rretjola, Associació de Veïns Mare 
de Déu del Carme i l’Associació de 
Veïns Platges de Nules.

La proposta va consistir en 
una combinació de cultura, es-
tiu, platges i participació de la 
ciutadania, que va permetre viu-
re moments especials al llarg de 
tres divendres per la nit a un es-
pai tan singular com la vorera de 
la mar. Les lectures i contacontes 
ens van fer tornar a viure aque-
lles vetlades a les terrasses de Les 
Casetes vora mar, que amb tanta 
alegria gaudien els nostres avan-
tpassats i la que hui és la gent 
gran del poble.

El primer escenari va ser el 
carrer de la Font de la Salut-ca-
rrer del Canal, a l’Avinguda de 
Mallorca, on de vesprada els més 
menuts van poder gaudir amb 
un contacontes a càrrec de Ma-
risol Carreguí, que ens va trans-
portar a la Serra d’Espadà per-
què coneguérem uns animalets, 
de molts diversos colors, que van 
fer front en equip a una tempes-
ta i després van vore com l’Arc de 
Santmartí tornava a eixir prop 
del Castell de Castro.

Ja per la nit el públic va seguir 
les recomanacions literàries de 
Cosas & Musas, que a més van or-
ganitzar la presentació del darrer 
llibre de la poetessa Lluïsa Lladó.

Una setmana després, el 24 de 
juliol, al Camí de la Mar i Carrer 
del Penyagolosa, a l’avinguda de 
la Plana Baixa, de vesprada la 
professora M. Carmen Romero 
juntament amb l’exalumnat del 
CEIP Cervantes, van escenificar el 
conte Ombres, amb el qual van 

guanyar el premi de Narrativa 
dels Jocs Florals l’any 2015, quan 
anaven a Quart els alumnes Iván, 
Óscar, Antonio, Pablo, Rut, Ánge-
la Carreguí, Ángela Pérez, Elena, 
Marina, Nuria i Gema. Un bonic 
relat al voltant de les ombres que 
ens sorgeixen a la vida i que en 
alguns casos ens aporten coses 
positives, com l’amistat o el tre-
ball en equip, i en altres tot el 
contrari i hem d’allunyar-les.

La programació es va comple-
tar de nit amb la participació 
dels actors Jordi Ballester i Estela 
Martínez, que van adaptar l’obra 

menuts van gaudir amb el bo-
nic relat Arrels prop la mar, un 
regal de veu de Glòria Alagarda 
i que va tindre la participació 
de l’autora de les il.lustracions, 
Júlia Badia, que va animar a la 
població a gaudir de la pintura 
des de casa. Com està editat per 
l’Ajuntament de Nules, el veïnat 
que ho desitge podrà tindre un 
exemplar passant per l’oficina de 
Turisme o per l’àrea de Cultura.

Ja quan se’n va anar el sol, amb 
la brisa i el soroll de la mar, va ser 
el torn per a la poesia i la músi-
ca de Gemma i Juanjo Carratalà, 

amb poemes de diversos autors 
i també propis de Gemma. Sen-
se oblidar els moments especials 
que va crear Juanjo amb la seua 
música en un entorn afavoridor.

També cal destacar les boniques 
il·lustracions de Les Casetes que 
va fer Angela Moya, exposades a 
l’aire lliure, per acostar-nos a la 
seua història i valor patrimonial.

A més es van tindre en compte 
les mesures de prevenció, amb un 
aforament limitat a 50 persones, 
més d’1,5 metres de distància i ús 
de mascareta. També es van nete-
jar els seients abans del seu ús.

Davant l’Empire, convertint-se 
en Pau i Jo, un cambrer que som-
niava amb ser autor teatral i una 
perruquera que va voler canviar 
les muntanyes per la nostra mar 
per a viure. Tots dos van fer-nos 
gaudir d’una història d’amistat, 
amor o plans que s’ajornen, com 
pujar al Far de Nules.

‘ARRELS PROP LA MAR’
P e r  a c a b a r ,  e l  3 1  d e  j u -
liol l’escenari escollit va ser 
l’avinguda de les Illes Columbre-
tes, entre els carrers de la Serra 
d’Espadà i del Xop Blanc. Els més 
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Jordi Ballester i Estela Martínez, durant la representació de ‘Davant l’Empire’.

Gloria Alagarda (quarta des de l’esquerra), va protagonitzar el darrer contacontes. L’avinguda Illes Columbretes va ser l’últim escenari, entre els carrers Serra Espada i Xop Blanc.

Júlia Badia mostra als més menuts les il·lustracions del conte ‘Arrels prop la mar’. Un dels dibuixos del relat ‘Arrels prop la mar’, editat per l’Ajuntament de Nules.

Gemma i Juanjo Carratalà van tancar la programació amb música i poesia.

La participació del públic va ser nombrosa en totes les activitats que es van programar els divendres del mes de juliol.
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Hasta hace unos años las gran-
des empresas (bancos, compa-
ñías de seguros, fabricantes de 
vehículos, farmacéuticas, etc.) 
no utilizaban para franquear 
su correspondencia los típicos 
sellos de Correos, sino que uti-
lizaban en su lugar unas má-
quinas de franquear, conocidas 
como franqueadoras por dicho 
motivo.

Las más utilizadas en España 
fueron las de las marcas Franco-
ty y Pynnte Boers, ambas de pro-
cedencia de países anglosajo-
nes, donde se venían utilizando 
desde hace muchos años.

En España llegaron a haber 
en servicio hasta cerca de cien 
mil de estas máquinas, cuyas 
medidas o textos podían cam-

Franqueo mecánico con sobrecarga

Análisis

RICARDO

Yáñez*

litar su control tanto por par-
te de la empresa propietaria, 
como por parte de Correos, 
debía figurar el número de la 
máquina y el del sobre emi-
tido, así como el importe del 
franqueo, en este caso 7 pese-
tas, importe de una carta or-
dinaria con destino dentro del 
territorio nacional.

VALOR AÑADIDO
Pero además esta tiene un va-
lor añadido, y es que también 
lleva adherido un sello de 25 
céntimos del llamado Plan Sur 
de Valencia, de uso obligatorio 
para toda la correspondencia 
que se generaba en Valencia ca-
pital y en la zona conocida por 
la Gran Valencia, es decir, su 
área metropolitana, que abar-
có cerca de unas 15 poblacio-
nes muy cercanas a la capital 
del Turia.
*Presidente del Grupo Filatélico y 

de Coleccionismo Noulas

tas marcas, incluyendo la repro-
ducción de aquellas de las que te-
nían imágenes o facilitadas por 

sus asociados.
Para ilustrar el pre-

sente artículo hemos 
elegido, y no al azar, 
una pieza especial: se 
trata de un sobre con 
el franqueo mecánico 
de la Feria Muestrario 
Internacional de Va-
lencia, de fecha 21 de 
diciembre de 1976. La 
citada máquina tenía 
el número de registro 
de Correos a nivel na-
cional número 5.568 
y además lleva el nú-
mero de la carta fran-
queada, la 49.967, 
puesto que para faci-

biarse a gusto del consumidor, 
por lo que los mensajes podían 
ser modificados con cierta fre-
cuencia.

Con el paso de 
los años, comen-
zaron a ser objeto 
de colección entre 
los filatelistas, ha-
biéndose creado 
en los años 80 una 
asociación meca-
notélica, llamada 
5x15 en clara alu-
sión a cúales eran 
las medidas desea-
bles para coleccio-
narlas, de modo 
que no hiciese falta 
guardar todo el so-
bre, por lo que así 
ocupaban menos 

sitio. El citado grupo de estudio 
llegó a confeccionar un catálogo 
especializado con cientos de es-

Espai Verd Viu, quatre anys amb 
una nova pedagogia de la natura
Diverses associacions locals col·laboren en un projecte ecològic obert a tota la ciutania

Majors i menuts aprenen i es diverteixen alhora a l’Espai Verd Viu de Nules, situat prop del Club Scude-Nules.

L
’Espai Verd Viu és una mos-
tra de regeneració urba-
na al servei de l’educació 
ambiental, de la criança 

conscient i les pedagogies vives 
a Nules. És un projecte inclusiu 
de i per a tota la ciutadania que 
compta ja amb l’experiència 
que donen els seus quasi 4 anys 
d’activitat, des que es va posar 
en marxa amb la col·laboració 
d ’associacions  locals  com 
Abraça’m, Lactància i Criança.

El primer que cal ressaltar és 
que fins al 14 d’agost està obert 
dilluns i divendres de 9.00 a 
13.00 hores i dimecres de 17.00 a 
21.00 hores. Dins d’aquest horari 
Clap! Educació Activa, responsa-
ble de la coordinació del projec-
te, ofereix una programació amb 

activitats mediambientals, tas-
ques de transformació col·lectiva, 
jocs cooperatius.

Fora d’eixe horari, qualsevol 
persona del poble pot sol·licitar 
les claus a la Policia Local i acce-
dir lliurement per a gaudir de la 
zona de trasbalsaments d’aigua, 
jugar al sorral o relaxar-se una 
estoneta llegint un llibre de la bi-
blioteca de l’Espai Verd Viu.

Avui en dia són diversos 
col·lectius municipals els que ja 
gaudeixen de l’Espai cada setma-
na i sempre està obert a la partici-
pació i propostes d’associacions, 
a nous col·lectius i a la ciutada-
nia en general perquè el projecte 
continue creixent.

Especialment l’alumnat dels 
centres educatius locals pot apro-

par-se a l’Espai i aprendre con-
tinguts curriculars de manera 
vivencial, poden aprendre sobre 
ecosistemes observant l’estany, 
sobre energies renovables amb 
la placa solar que mou l’aigua, 
treballar la psicomotricitat fina 
amb el sorral, aprendre sobre els 
cicles de les plantes en l’horta 
ecològica o sobre la pol·linització 
en l’hotel d’insectes.

Gràcies a les col·laboracions de 
veïnes, veïns i associacions locals 
com ESTEM, entre d’altres, o al 
personal tècnic que sent vocació 
pel que fa, és un lloc amb colors, 
olors i sensacions especials i al 
qual este agost pots apropar-te a 
gaudir d’un pla diferent, de ma-
nera individual o amb les teues 
amistats o familiars.

Campanya informativa 
per a fomentar la donació 
de medul·la òssia

L’Ajuntament de Nules, en 
col·laboració amb Médula Cas-
tellón, ha posat en marxa una 
campanya informativa per a fo-
mentar la donació de medul·la 
òssia, així doncs entre les accio-
ns que es porten a terme desta-
ca una taula informativa que es 
va desenvolupar el divendres 7 
d’agost de vesprada, a la zona 
de l’Estany de les Platges.

Des de la regidoria de Sanitat, 
Susana Tusón, anima la ciuta-
dania a participar activament 
d’aquesta iniciativa, «la idea és 
millorar la informació i fomen-
tar aquest tipus de donació, do-
nat que amb una bona i correc-
ta informació i un xicotet gest 
els donants poden salvar una 
vida. De fet, fer-se donant de 
medul·la és una decisió valenta 
i demostra una solidaritat ex-
traordinària».

No obstant això, aquesta cam-
panya conjunta està dissenya-
da per a atraure l’atenció dels 

donants potencials més joves, 
d’entre 18 i 40 anys, «la proba-
bilitat  de trobar un donant de 
medul·la no familiar compatible 
en tot el món és d’1 entre 4.000, 
hi ha moltes dificultats a l’hora 
de trobar la parella adequada o 
compatible», explica la regidora 
de Sanitat, Susana Tusón.       

DONANTS JOVES
Per tant, es vol també facilitar a 
les persones interessades en ser 
donants tota la informació «per-
què hi ha gent del nostre entorn 
i també d’altres punts del món 
que necessiten un transplanta-
ment de medul·la per a seguir 
vivint i aquesta decisió és a les 
nostres mans, de manera que 
els donants joves són els que 
més probabilitats tenen de con-
vertir-se en donants efectius», 
conclou Tusón.          

Més informació a la web 
www.unidosporlamedula.com 
o al telèfon 900 102 688.

La zona de l’Estany va acollir una taula informativa sobre medul·la òssia.



«Abans la vida es feia a la terrassa i 
hi havia un ambient molt bonic»

E
n aquest Crònica conti-
nuem recordant com eren 
les platges de Nules temps 
enrere, i ho fem recuperant 

l’entrevista que en agost de 2012 
li van fer la periodista Carme Ri-
pollés i l’arquitecte Manolo Mi-
ralles a Joseina Monlleó Arámbul 
(nascuda el dilluns 24 de novem-
bre de 1913, va faltar el diumen-
ge 7 d’octubre de 2015) i a la seua 
filla, la pintora Josefina Roselló 
Monlleó. Josefina Monlleó havia 
de complir 99 anys però demos-
trava una memorieta i un sentit 
de l’humor admirable.

--Bé, doncs és fer una miqueta la his-
tòria de la casa.
--Josefina Monlleó: La casa es va 
construir l’any 1931, perquè ma 
mare estava delicada i enseguida 
ja vam vindre ací, i he estat ací…
--Joseina Roselló: Tota la vida. No 
teníem llum ni teníem aigua… 
amb els carbureros… Era també 
una vida més familiar, més de 
veïnat i més de tot, perquè antes 
fèiem la vida…
--JM: Una vida… perquè ens agra-
dava estar en el poble, també. El 
que no li va agradar estar en el po-
ble se’n va anar a Moncofa [risses].
--JR: Propet d’ací també hi havia 
una caserna d’estes dels carabi-
neros. On està el far, a la part de 
darrere.

--Qui eren, els carabineros?
--JM: Ara van vestits de guàrdia 
civil, aleshores anaven vestits 
de carabineros. I tenien uns xics 
més templats que el món, que es-
taven totes per ells [risses].

--I eixos primers anys, dels 30, vos-
tès què venien, dos mesos igual que 
es ve ara, al mes d’agost?
--JM: Igual, igual que es ve ara. 
En carro veníem, teníem ací 
l’estable i ahí teníem l’aca i ahí 
darrere tirava el carro i avant. I 
sí, sempre hem vingut. Perquè 
ho hem necessitat.

--Perquè el que ens ha contat molt 
gent és que abans no es venia tant.
--JR:  Et puc dir que quan anàvem 
a Nules, com estàvem tres mesos 
ací, que veníem en carro, clar, 
no n’hi havia vehícle per anar 
a Nules, estàvem els tres mesos 
ací i quan anàvem a Nules ens 
pareixia que anàvem a un po-
ble desconegut, perquè en tres 
mesos, unes xiquetes de set anys, 
fora casa i anar allí, fèiem: «Ai, 
mare, estem en el poble…».
--JM: Escolta, i el meu marit totes 
les amiguetes meues les pujava 
dalt del carro i les duia ací. Ui, 
elles m’aprecien molt, totes. 
--JR: A Sant Roc veníem tots, tots 
els carros que pujaven ahí amb 

les seues pantalletes que duien, 
el meló dins l’aigua per a que es-
tiguera fresc… 

--I vostès tenien animalets ací?
--JM: Sí, arrimaet allà a la porta, 
allà estava l’estable per a tindre el 
que teníem, gallinetes i conills…
--JR: Esta part d’ací era on estava 
el carro i estava la pallissa que 
dèiem, per a l’aca amb l’herba i 
tot, i ací teníem… i en tot l’estiu 
no anàvem a comprar, matàvem 
al pollastre… 
--JM: No t’havies de descuidar que 
de vegades et furtaven un conill. 
La joventut, doncs mira, prenia 
el conill i avant.
--JR: Es feien el sopar [risses].

Joseina Roselló i sa mare, Joseina Monlleó, a sa casa, durant l’entrevista realitzada l’any 2012.

--També el que marca els anys 30 és 
la Guerra Civil, que moltes vegades 
la casa d’ací passa de ser per a pas-
sar l’estiu a un refugi. No sé si vostès 
també degueren vindre ací... 
--JM: També, la guerra la vam 
passar ací. D’ací ens vam anar a 
Borriana.
--JR: …moltíssima gent. I nosaltres 
hem estat, que jo ho he conegut, 
amb els carbureros, que estàvem 
a vora mar ahí a la terrassa…

--Fins quin any degueren estar, els 
carbureros?
--JR: Doncs mira… la llum la va dur 
Llombart, seria en els anys 60…

--I vostès se’n recorden del dia que 

va arribar la llum? La gent ho va viu-
re un poc com una...
--JR: Sí, va ser una miqueta es-
pecial això. Crec que la gent va 
estar tota molt integrada en un 
ambient molt bonic. Jo me’n re-
corde que vam anar a la Gola, 
perquè per ahí pareix que estiga 
el centre més… i jo me’n recor-
de, sí. Eixos dies, la llum… Al fer 
l’avinguda, el que era açò, que 
era tot corrals que tenien… tot de 
terra, perquè ahí era tot serredal. 
Al fer la primera avinguda no sé 
si vosaltres vos enrecordareu que 
estava al mig la llum. Jo tinc fo-
tografies, no sé si vaig arribar 
a ensenyar-te-les… Doncs estan 
alçant l’avinguda i estan unes 
faroletes al mig. Aleshores ja açò 
ho vam arreglar tot. Ja vam anar 
arreglant-ho i la platja va tindre 
també un altre ambient; ja no 
era tan rústic, tot [risses].

--Fins i tot va haver un temps que ací 
no hi havia baranes entre les cases.
--JR: Això quan al front vostè ens 
va comentar que estaven ací els 
soldats i que van tirar les baranes 
i els costats per a passar d’una ca-
sa a una altra sense baixar.
--JM: La terrassa de davant ens la 
van tirar en la guerra, el sostre 
este ens van caure els pilars.

--Com recorden les festes de Sant 
Roc d’abans?
--JR:  Jo del que me’n recorde és 
que ens esperàvem totes al camí 
la Mar i venien tots els carros uns 
darrere d’altres i es ficaven tots a 
la vora de la mar amb el conillet, 
la tomateta i el meló, i mira, pas-
sejant passejant, les xiquetes ens 
n’anàvem a veure tots els carros 
que venien de la mar a passar el 

dia. I després, de jovenetes, fèiem 
unes tendes de campanya amb 
els amics i ens quedàvem ahí a 
vora mar i… Vosté se’n recorda 
d’alguna cosa, mare? Les ami-
gues i amics no venien a passar 
ací tamé algun fin de setmana?
--JM:  Sí, però no me’n recorde de 
res. Tants anys que tinc…
--JR: És que tu saps què passa? 
Que en aquella època les zones 
estaven limitades, a lo millor es-
taves en esta zona de un veïnat i 
no te n’anaves… no coneixies ni 
lo que era l’altre costat de la pla-
tja. Les distàncies eren diferents. 
Dels carabineros cap ací, d’ací no 
eixies. Entre que eres joveneta i 
no et deixaven eixir, sense llum 
i sense res…

Una època va ser finals dels 60, 
del 1968 al 1970, que la platja 
de Nules va tindre molt d’auge: 
estava el Masiel, el Baccus, es-
tava el bar d’ahí de l’avinguda, 
teniem el supermercat, i venien 
d’altres pobles perquè hi havia 
un ambient molt bonic, de festa. 
I ací els diumenges…, estàvem 
encantats. Després va haver uns 
anys també que feien festes de 
Sant Roc, feien vaquetes allà en 
la plaça. I estaven els xiringuitos, 
que estaven davant… perquè, do-
neu-vos compte si la mar estava 
lluny que teníem els nostres xi-
ringuitos. Eren els xiringuitos de 
platja que tu veus en Moncofa, 
estaven un en la Gola a esta part 
de cap ací per l’església… I un al-
tre més cap ací. Era un xiringuito 
que era un bar, i ací també n’hi 
havia un, però açò ja era més cap 
a… No, no, també tinc fotografies 
que també serien de l’any 60 i pi-
co. I n’hi havien dos xiringuitos. 
Hi havia molt d’ambient, la veri-
tat és que la platja de Nules ha 
decaigut, estem els que estem i ja 
està, però en esta època…
--JM: Ara està bonica, la platja, 
tot el que han fet allà…
--JR: Està bonica, però els serveis 
i tot això és el que falta, ha de-
caigut en eixe aspecte, dic jo. Els 
serveis han anat una miqueta a 
menys també. Serà perquè Nules 
ha pujat en serveis. La gent, amb 
la comoditat del cotxe, també és 
més fàcil anar i tot això…

--Com era la relació amb els veïns?
--JR: Segons les èpoques, en la 
que hem parlat, com no hi havia 
tele ni hi havia res, la vida es feia 
molt a la terrassa, i era un am-
bient molt bonic. Ara continua 
sent igual però cada un més en 
sa casa. Abans erem xicotets i es-
tàvem ahí i jugàvem a tot, ens re-
uníem en les terrasses i jugavem 
a l’espardenyeta, al conillet ama-
gadet i a totes eixes coses. Ara ca-
dascú està a sa casa i és diferent.

Tresors de la Nulespèdia ; Joseina Monlleó i Joseina Roselló

AL NoRd I AL Sud dE LA CoSTA

--Estaria bé que ens feres una com-
paració entre com era abans la mar 
de Moncofa i la de Nules.
--JM: En eixos anys, l’any 65 i 
l’any 70, la platja de Nules te-
nia molt de moviment, per 
l’ambient que n’hi havia de jo-
ventut i de tot arreplegava mol-
ta gent, no és com ara que ens 
se’n va. Hi havia puestos i locals 
on els joves podien estar, i no 
tenia res a veure amb la mar de 
Moncofa, en aquella època.
--JR: El port de Borriana a la 
platja de Nules ha fet mal en 
el sentit de que, d’aquell costat 
de l’arenal se n’ha eixit tot, i ací 
mos se n’ha eixit la mar. I com 
no s’ha fet res per a que la mar 
puguera retrocedir…

Entre Borriana i Moncofa

--JM: Ací van fer un espigó que en-
cara està ahí… però ja no n’han fet 
altre. Ens en van fer un allà però 
els que han fet no han durat res. 
Ací no han tingut interès, perquè 
els que manaven no han tingut 
interès. Jo sí que vaig eixir a par-
lar amb ells, però no va valdre per 
a res. Jo estic en un diari parlant 
amb el ministre.

--Com va ser parlar amb un ministre?
--JM: Jo estava per ací agranant, 
i veia que la gent anava, i diu: 
«Que està el ministre ahí, per a 
veure si ens fa el passeig marí-
tim». I  me’n vaig i vaig parlar 
amb el ministre, per a que fera 
el passeig marítim. I va dir que 
sí, però ho va fer per a ell. 
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Estimado-a lector-a, el que sus-
cribe y servidor de ustedes se 
encuentra de nuevo ante el te-
clado del ordenador, escribien-
do la crónica meteorológica de 
lo acontecido a lo largo de julio 
en Nules. Sin dejar nuestro en-
torno más inmediato, la Madre 
Naturaleza está dándonos sig-
nos muy evidentes de que, sin 
prisa, pero sin pausa, el otoño 
ya va llamando a nuestras puer-
tas, aunque sea de una forma 
discretamente indiscreta.  

Un ejemplo más que eviden-
te es que cada día vamos per-
diendo horas de sol, en bene-
ficio de las noches, las cuales, 
comienzan a ser más largas, 
lo que conlleva  un menor nú-
mero de horas de insolación.                            

AVES MIGRATORIAS                             
En el capítulo de las aves 
migratorias, la colonia de 
Vencejo Común asentada en 
nuestra población, a marchas 
forzadas, está haciendo las 
maletas y calentando moto-
res, ya que su hora de partir 
hacia  los cuarteles de invier-
no en el continente africano 
está ya muy próxima. 

Otro signo evidente es el se-
cado y caída de las primeras 
hojas de la colonia de castaño 
de Indias que circunda el pe-
rímetro del Jardín Botánico, 
dejando su particular croma-
tismo de colores a la caída de 
estas al suelo.   

MÁXIMAS Y MÍNIMAS   
Meteorológicamente, este ju-
lio ha sido extremadamente 
seco y soleado, con tempera-
turas más elevadas de lo ha-
bitual, tanto en valores máxi-
mos como mínimos. Sírvase 
como ejemplo los apenas 5 
L/m2 de precipitación regis-
trados a lo largo del mes. La 
máxima fue de 32,5 grados, 
los días 23, 28 y 30, y la míni-
ma, 19, el día 23. La tempera-
tura media ha sido de 24,83. 

Toda esta situación que he-
mos vivido en julio, con una 
atmósfera muy estable y es-
casa inestabilidad, vino dada 
por el anticiclón de bloqueo 
de  las Azores, que impone la 
ley del más fuerte, obligando 
a circular a las borrascas de 
procedencia atlántica por la-
titudes más altas.  

*Encargado de la estación 
meteorológica de Nules

Julio seco y 
soleado, de 
fuerte calor

JUAN ANTONIO

Pitarch

Tena*

El tiempo

Agricultura

Inicien els treballs de l’atur agrícola que 
donen faena aquest estiu a 91 persones
Es dediquen a tasques relacionades amb la neteja de barrancs i sèquies, i a fer tractaments contra la Mosca

L
’Ajuntament de Nules ha 
contractat un total de 91 
treballadors aturats del rè-
gim agrari per a realitzar 

durant aquests mesos d’estiu di-
ferents tasques que estan relacio-
nades amb la neteja de barrancs, 
sèquies i també la realització de 
tractaments contra la Mosca del 
Mediterrani en diversos punts del 
terme municipal.

De fet, per a poder dur a terme 
aquesta contractació el Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 
va assignar a la corporació mu-
nicipal de Nules la quantitat de 
166.207,01 euros.

Així doncs, en la primera de les 
memòries presentades es preveu 
la neteja de la llera dels barrancs 
del Torrent i del Randero, de les 
sèquies existents entre l’AP7 i 
també la línea de costa, el parc na-
tural municipal de l’Estany i les 
zones verdes, així com del canal 
de la Gola. 

Per a fer totes aquestes actua-
cions es va contractar per un pe-
ríode d’un mes a 55 treballadors, 
que van iniciar la seua tasca el da-
rrer 15 de juliol.

CANAL DE LA GOLA
D’altra banda, aquest estiu es 
contractarà a 32 persones més 
també per a fer treballs de nete-
ja de barrancs, sèquies, del parc 
natural municipal de l’Estany i 
del canal de la Gola al llarg del 
mes d’agost.

I per a fer els tractaments con-
tra la Mosca del Mediterrani es 
contractarà a quatre treballadors 
aturats del sector agrari que tin-

Els treballadors contractats aquest estiu estan netejant la brossa que s’acumula en les sèquies.

guen el carnet de manipulador 
de plaguicides per un període de 
tres mesos.      

D’altra banda, Fundació Ca-
jamar continua impulsant la 
formació i millores en el sector 
agrícola. Així, en les darreres set-
manes ha realitzat diverses ses-
sions de webinar al voltant de te-
mes d’actualitat. El 22 de juliol, 
per exemple, Cajamar Caja Ru-
ral va donar a conéixer l’Informe 
2019 del Observatorio del Sector 
Agroalimentario Español, i el 23 
de juliol va tindre lloc la presen-
tació del llibre Una hoja de ruta 
para la citricultura española, que 
pretén contribuir amb dades i 
anàlisi al futur del sector.Els barrancs del terme municipal també són objecte de neteja.

Els llauradors tornen a 
eixir amb els seus tractors a 
desinfectar per la covid-19
Els llauradors de Nules van tor-
nar a eixir el dimecres 29 de ju-
liol a les 22.00 hores per a realit-
zar la neteja i desinfecció contra 
el coronavirus.

L’alcalde, David García, va ex-
plicar que «encara que el perso-
nal de la brigada municipal en 
tot aquest temps no ha deixat 
de dur a terme accions de des-
infecció, hem decidit que cal 
intensificar la prevenció, per 
això una vegada per setmana 
un grup de llauradors eixiran 
amb els seus tractors per a des-
infectar la via pública».

La gent del camp va recórrer  
Nules, Mascarell i les platges, 
amb els seus tractors i turbos per 
lluitar contra esta pandèmia.

L’Ajuntament va recomanar a 
la població que no estiguera a la 
via pública o a les terrasses per 
a facilitar esta acció, que de ben 
segur va ajudar a salvaguardar la 
salut del veïnat.

La responsabilitat de complir 
amb la distància, la mascareta i 
la higiene de mans, junt amb els 
recursos municipals disponibles, 
és també imprescindible perquè 
la situació millore. Els motocultors han tornat a recórrer els carrers de Nules per a desinfectar.
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abraça’m organitza ioga en 

família i per a embarassades 

a les platges de nules

U L’associació Abraça’m, Lactància i Criança, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Nules, organitza 

durant aquest mes d’agost dues activitats 

relacionades amb la pràctica del ioga a les platges de 

la localitat. Es tracta de dues propostes per a poder 

disfrutar-les amb els nostres i que ens ajudaran a 

acompanyar les emocions tan necessàries en estos 

moments, complint a més les mesures de seguretat 

que la nova situació requereix. Així, d’una banda, els 

dilluns, de 18.30 a 20.00 hores a la platja de Nules, es 

practica ioga en família (foto de l’esquerra), a càrrec 

d’Isabel i Susana, de Famiyoguis. A més, dimarts i 

dijous, de 10.00 a 11.00 hores a l’Estany, és el torn del 

ioga per a embarassades, a càrrec de Minerva Sales, de 

Yoga Atenea. Cal portar tovalla, aigua i mascareta.

els taurons guanyen 

la lliga i l’aleví i l’infantil 

queden subcampions

U El primer equip dels Taurons ha sigut campió de la Lliga valenciana 

en donar la federació de patinatge per acabada la temporada 

19-20 per l’emergència sanitària. Es van tindre en compte els 

partits jugats, i els que faltaven van comptar com empats. L’aleví 

i l’infantil han sigut subcampions, i el prebenjamí, tercer.

sergi canós disputa amb 

el brentford la final per 

l’ascens a la premier league 

U El futbolista nuler Sergi Canós va jugar a l’estadi de Wembley 

(Londres) la inal per l’ascens a la Premier League anglesa 

amb el Brentford. El seu equip va perdre per 2-1 davant el 

Fulham, tot i el gol de Dalsgaard que va retallar distàncies en 

una jugada iniciada amb un bon centre del mateix Canós.

raquel gonzález i daniel 

mérida, nous campions cadets 

de la comunitat a nules

U Les pistes del Club Scude-Nules van acollir la primera setmana 

d’agost el XLIV Campionat de la Comunitat Valenciana Cadet 

de tenis. Les inals es van jugar el diumenge 9, amb la victòria 

de Raquel González davant Lidón Amurrio (6-2, 2-6 i 6-2), i de 

Daniel Mérida davant Pavel Petrov (6-1 i 6-2).

el club taronja basket 

nules obri inscripcions per a 

la nova temporada 2020-21

U El Club Taronja Basket Nules ja ha obert inscripcions per a 

la propera temporada 2020-21. Degut a la situació amb la 

covid-19, les inscripcions es realitzaran ‘on line’ en l’enllaç

‘https://forms.gle/VQF9vpdE845UWw227’. Per a qualsevol 

dubte, han activat el botó de WhatsApp directe 657455422.
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H
a llegado un punto en el que 
parece que en política todo 
vale, incluso inventar reali-
dades con tal de difamar, ma-

rear y desestabilizar de forma muy 
malintencionada.

El mes pasado, miembros del Parti-
do Popular (PP) de Nules publicaron 
en redes sociales que el equipo de go-
bierno de este Ayuntamiento tenía 
intención de cambiar el escudo de 
nuestro municipio. Y desde Centrats 
en Nules (CeN) afirmamos con rotun-
didad que esto es falso.

Hace un tiempo una persona nos 
advirtió que había estado haciendo 
indagaciones y que nuestro Ayunta-
miento no disponía de escudo oficial 
aprobado. Y esto de los escudos, aun-
que queramos ser muy cabezones, 
tiene su normativa que regula quién 
y cómo se aprueba y registra. Y aquí, 
desde hace ya un tiempo, la compe-
tencia en este asunto es de la Genera-
litat Valenciana, y antes del Gobierno 
de España.

consulta

Ante la duda, hicimos desde la con-
cejalía de Patrimonio la consulta a la 
Generalitat Valenciana sobre el escu-
do registrado y publicamos a través 
de las redes sociales copia de la res-
puesta íntegra. No consta, nos dicen, 
la aprobación oficial de ningún escu-
do por parte de nuestro pueblo. Por 
tanto si no hay algo aprobado, difí-
cilmente puede cambiarse. Primera 
cuestión.

Y nos indicaron en ese escrito el 
procedimiento para registrar el es-
cudo (que no cambiar) y que el paso 
previo es pedir un informe al comité 
técnico pertinente. Sin más, una con-
sulta para que informen de qué escu-
do corresponde. Hasta ahí. No se ha 
hecho nada más.

¿alternativa?

Ahora bien, una pregunta que volve-
mos a lanzar a quienes afirman que 
íbamos a cambiar el escudo y que aún 
no nos han respondido. Si se quería 
cambiar el escudo, los proponentes 
habrán propuesto un escudo alterna-
tivo. ¿Puede aportar algún documen-
to-propuesta firmado por este alcal-
de o de alguno de los concejales del 
equipo de gobierno que proponga tal 
cosa? Ya les decimos que no, porque 
no existe tal documento ni tal pro-
puesta.

Fiestas

Como saben, en estos momentos nos 
encontraríamos inmersos en las fies-
tas de Sant Roc y en unos días darían 
inicio las fiestas patronales de Sant 
Bartomeu con la esperada cridà de 
festes. 

Este año, por la situación del co-
vid-19, el Ayuntamiento de Nules 
ha tenido que suspender los festejos 
populares como no podía ser de otra 
manera. 

A vueltas 
con el escudo 
de Nules

CeN

e
l pasado 30 de julio, Nules aprobó 
proteger la vida de sus estudian-
tes y escolares. La propuesta del 
PP de dotar a los centros educati-

vos de una enfermería escolar prosperó 
sin el apoyo del gobierno local (CeN y 
Més Nules).

El objetivo era que este próximo curso 
2020-21, las aulas tuvieran la protección 
de los profesionales de la enfermería. 
Los sanitarios que pueden garantizar la 
defensa de las comunidades educativas 
frente a la pandemia del covid-19, revi-
sar los protocolos, cumplir con ellos. Los 
que han estado en primera línea de ba-
talla y pueden ayudar a frenar la propa-
gación de este virus.

El acuerdo del pleno obliga al alcalde 
a implementar el servicio. Aunque no lo 
apoye. Porque David García parece que 
ha tenido otras prioridades para Nules, 
las que han provocado un agujero econó-
mico durante su etapa de gobierno con 
el PSOE que ahora pagamos todos.

En plena pandemia, a nosotros nos 
importa la vida. Y creemos que dotar a 
las comunidades educativas de Nules de 
un servicio de enfermería propio pue-
de ayudar a prevenir y a tratar. Por ello 
vamos a seguir apostando por proteger 
lo que más queremos, que es Nules.Y a 
velar por la seguridad de todos nuestros 
vecinos.

Lo haremos mientras otros se preocu-
pan por las fotos. Como lo hicimos en 
plena pandemia, arrimando el hombro 
para conseguir que Nules no se hundie-
ra. Como hicimos en mayo, presentando 
una propuesta para crear mesas de tra-
bajo que permitieran evaluar, de la ma-
no de los agentes sociales, las medidas 
más oportunas para garantizar la aten-
ción social, la reactivación económica y 
la cobertura sanitaria.

Nosotros vamos a seguir trabajando 
para que el futuro de Nules no se hunda 
como sus cuentas. Para que la población 
esté tranquila, segura y atendida por pro-
fesionales. Para que el paro no se dispare 
como amenaza desde el inicio de la crisis 
sanitaria. Hoy en Nules son 768 familias 
las que sufren estrecheces para llegar a 
fin de mes. Porque están sujetas a un ER-
TE (Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo) o bien porque directamente 
han sido despedidos.

Y para conseguir salvar esta crisis he-
mos de ser contundentes y firmes. No 
valen los titubeos ni las incertidumbres 
que solo generan inestabilidad. Y es por 
ello que nos alegramos de que todos los 
grupos de la corporación se hayan suma-
do a nuestra iniciativa, la que ha permi-
tido que suscribamos un pacto por Nules 
a partir de las mesas de trabajo que plan-
teamos al equipo de gobierno.

Ahora más que nunca, ante una crisis 
sanitaria que ha derivado en una debacle 
económica de dramático alcance, ejerce-
mos la fiscalización con responsabilidad, 
poniendo límites al despilfarro que du-
rante tantos años advertimos, poniendo 
el acento en mejorar la vida de nuestros 
vecinos. Quien quiera trabajar con este 
objetivo, tiene nuestro apoyo.

Proteger 
la vida de 
Nules

PP

Y 
llegó agosto, pero no un agosto 
cualquiera, sino el agosto del 
covid. Y con la excusa del covid 
todo es diferente, aunque las 

necesidades son las mismas. Y es que 
la falta de gestión y de dinero no son 
culpa del covid, sino de las prioridades 
del equipo de gobierno y sus intereses. 

Debemos alegrarnos de que se ha 
pintado un mural para dar la bienve-
nida a nuestras playas, y hasta aquí 
dura la alegría. Para llegar a la playa lo 
hacemos por la carretera, a nuestra de-
recha una acequia llena de basura nos 
alegra la vista. Esta acequia además, se 
está comiendo palmo a palmo el talud 
que sostiene la carretera, ya lo adverti-
mos hace un año. Esperemos no tener 
que contar que finalmente se la ha tra-
gado entera. 

El Camino Serratelles hacia Monco-
fa, de los que más tráfico padece en 
verano, no ha tenido ningún manteni-
miento cara a la temporada estival. Los 
arcenes intransitables para los peato-
nes obligan a estos a ocupar la calzada 
en sus desplazamientos. 

Los párkings también adolecen la 
falta de mantenimiento. Los vecinos 
colindantes sufren la polvareda y los 
usuarios algún golpe de amortiguador 
en los baches existentes. 

Pero para falta de atención, los veci-
nos de la zona del esqueleto, desde ene-
ro sin luz y sin acceso por la zona de la 
playa. «Eso es de Costas», dice el alcal-
de, mientras le recuerdan que, hasta 
esta legislatura, ningún gobierno les 
había abandonado de tal forma. 

Un año más los contenedores de re-
ciclaje son insuficientes. Quizá por ello 
hemos reciclado los neumáticos para 
crear maceteros para embellecer las 
avenidas. 

autónomos Y pYmes

Mientras, en los despachos municipa-
les se respira calma. Las ayudas para 
los autónomos y pymes del Ayunta-
miento parecen no llegar. Y las que 
llegan suenan a más de lo mismo…. 
La campaña Activa Nules es la nueva 
Ruta de la Tapa, un pasaporte donde 
los comercios cuñarán la compra para 
acceder a bonos de consumo. Y si no, 
pues una feria al mes para comercian-
tes… esto va a dejar fuera a autónomos 
y pequeñas y medianas empresasa que 
no ofrezcan servicios de consumo habi-
tual. Para campañas publicitarias hay 
30.000 euros… lo mismo que para ayu-
das directas, 30.000 euros. 

Y la cultura se sigue resintiendo en 
Nules. Ni la Banda Artística ni la Lau-
dística tienen anunciados conciertos y 
el grupo de teatro Caraceta no actuará. 
El Castell de Sant Roc no se celebrará 
y las bases dels Jocs Florals no se han 
publicado. 

No, todo no es culpa del covid. La fal-
ta de previsión y las prioridades no son 
culpa de la pandemia. 

Un agosto 
diferente y
unas ayudas 
pendientes

PSPV-PSOE

m
és Nules mostra el seu re-
buig davant l ’acord de 
la FEMP amb el Govern 
per l’utilització del roma-

nent dels municipis i el qualifiquem 
d’atemptat a l’autonomia municipal, 
ja que hauria de ser emprat pels pro-
pis ajuntaments, ja que son aquests els 
que han fet grans esforços d’estalvi i de 
contenció de la despesa durant anys 
com per a que ara siguen confiscats per 
l’Estat, l’estament públic més endeutat 
d’Espanya. 

Amb aquesta mesura, el Govern 
d’Espanya confisca els ajuntaments i 
les diputacions dels seus romanents 
de tresoreria, intervenint-los de facto 
i hipotecant el seu futur. Ara és el mo-
ment dels acords i de reforçar el muni-
cipalisme i no del centralisme. 

El portaveu de Compromís al Con-
grés, Joan Baldoví, ja ha anunciat que 
quan aquesta proposta arribe a la seua 
tramitació parlamentària el govern de 
Sánchez ens trobarà enfront per defen-
sar el nostre compromís amb els Ajun-
taments i l’autonomia municipal amb 
el nostre vot en contra de l’utilització 
per part del govern dels romanents mu-
nicipals. Baldoví ha qualificat aquesta 
decisió de nefasta i catastròfica per als 
ajuntaments, trencant el consens de 
tants i tants anys de la FEMP. 

Aquest és un molt mal precedent. 
Que el president haja hagut d’utilitzar 
el seu vot de qualitat trenca totes les 
regles que havien imperat al munici-
palisme. La Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) sempre 
havia estat en contra d’aquesta mesu-
ra i aquest canvi d’opinió respon a un 
interès purament partidista del PSOE 
que ha trencat el consens dels darrers 
mesos. L’expropiació dels fons muni-
cipals per part del Govern central ata-
ca les competències de les institucions 
més properes a la ciutadania. 

Els Ajuntaments han de poder fer 
front a la covid-19 amb els seus propis 
fons destinant-los a allò que consideren 
més important. Allò important per als 
ajuntaments, és derogar el sostre de 
despesa de la llei d’estabilitat pressupos-
tària, coneguda com la llei Montoro i 
permetre que les entitats locals puguen 
invertir en les despeses generades per 
la pandèmia i aturar la fort crisi social 
amb aquells romanents de tresoreria 
que no poden tocar, sinó és per amorti-
tzar deute i tornar-los al banc. 

Més Nules defensarà que el munici-
palisme ha de participar dels Fons de la 
Unió Europea en les mateixes condicions 
que l’Estat i les Comunitats Autònomes. 
L’Administració Local i la seua estruc-
tura administrativa és la que permet la 
prestació de determinats serveis en con-
dicions de màxima proximitat i eficièn-
cia a tot el territori i tots els ciutadans.

La participació de les Entitats Locals, 
com a expressió del principi de sub-
sidiarietat, ha de veure’s com un ele-
ment actiu i determinant de l’èxit de 
les polítiques públiques en la supera-
ció de l’ordre social i econòmic. 

Cop de falç a 
l’autonomia 
municipal

Més Nules

14
Crònica de Nules

AGOST DE 2020Opinió



Agenda

LA NIT DELS FAROLETS S’ADAPTA 

EL 14 D’AGOST A LA SITUACIÓ 

AMB EL CORONAVIRUS

El 14 d’agost a les 22.00 hores 
Nules celebra la tradicional Nit 
dels Farolets, adaptada a les cir-
cumstàncies amb la covid-19. Hi 
haurà música de desfilada pels 
carrers de les platges on sonarà 
el Xixo Cotxero. En eixe moment 
eixirem al balcó o terrassa a can-
tar i a encendre el farolet. Envieu 
fotos i vídeos a nules@nules.es.

U

CANTALOBOS ORGANITZA UN 

PROGRAMA D’ENVELLIMENT 

ACTIU DES DE CASA

Del 14 d’agost al 12 d’octubre 
l’Associació de Persones Jubila-
des i Pensionistes Cantalobos 
impulsa una iniciativa oberta a 
la gent gran del poble que et per-
metrà dur a terme, sense eixir de 
casa, activitats físiques i cogniti-
ves de la mà de professionals en 
psicologia i fisioteràpia del pro-
grama coVIDActiva.

U

EL DISSABTE 15 D’AGOST, MOLTES 

EMOCIONS EN EL HALL ESCAPE 

DE LA PLATJA, A L’ESTANY

El proper dissabte 15 d’agost, 
d’11.00 a 13.00 hores, podras par-
ticipar en el Hall Escape de la pla-
tja, en la zona del paratge natu-
ral de l’Estany. Quatre grups dis-
tints podran compartir emocions 
durant una hora per a resoldre el 
divertit repte. Ús obligatori de 
mascareta i distància de 3 metres 
entre grups de 3 a 5 persones.

U

MASCARELL CELEBRARÀ ELS DIES 

28 I 31 LES MISSES DEDICADES A 

SANT AGUSTÍ I SANT RAMON

Els veïns i veïnes de Mascarell 
continuen celebrant les festivi-
tats dels seus patrons. Tot i que 
s’han hagut de suspendre la ma-
joria d’actes per la situació amb 
la covid-19, el proper divendres 
28 d’agost tindrà lloc pel matí la 
missa en honor de Sant Agustí, i 
el dilluns 31 l’església acollirà la 
missa dedicada a Sant Ramon.

U

PERE CERVANTES PORTARÀ 

‘EL CHICO DE LAS BOBINAS’ AL 

CLUB DE LECTURA DE NULES

Cosas & Musas tancarà el tri-
mestre estiuenc del seu Club de 
Lectura amb la visita de Pere Cer-
vantes, el proper divendres 4 de 
setembre a les 20.00 hores en la Bi-
blioteca Municipal José Vte. Felip 
Monlleó. L’escriptor de Barcelona 
parlarà de la seua darrera novel·la, 
El chico de las bobinas, una mira-
da diferent al gènere negre.

U
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TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí RENFE 8:30	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00
Tales 8:33	 10:03	 11:03	 12:03	 13:03
Senda Mitjana 8:35	 10:05	 11:05	 12:05	 13:05
Mascarell 7:45	 8:37	 10:07	 11:07	 12:07	 13:07
Puríssima 7:48	 8:40	 10:10	 11:10	 12:10	 13:10
Santa Bàrbara 7:49	 8:41	 10:11	 11:11	 12:11	 13:11
Santa Natàlia 7:51	 8:43	 10:13	 11:13	 12:13	 13:13
1er de Maig 7:52	 8:44	 10:14	 11:14	 12:14	 13:14
Ctra. Vilavella, 1 7:53	 8:45	 10:15	 11:15	 12:15	 13:15
S.M.R Molas 7:55	 8:47	 10:17	 11:17	 12:17	 13:17
Cementeri * 	 10:20	 11:20	 12:20
Ambulatori 7:56	 8:48	 10:21	 11:21	 12:21	 13:18
Diagonal 7:57	 	 10:22	 12:22
LLaurador 7:58	 	 10:23	 12:23
Pujada 7:59	 	 10:24	 12:24
Jardí RENFE 8:00	 8:50	 10:25	 11:23	 12:25	 13.20

* ELS DILLUNS EL SERVEI NO
PASSA PEL CEMENTERI
PERqUè ESTÀ TANCAT

 TRANSPORT NULES - HORARI DE ESTIU

TRANSPORT A LES PLATGES - DE DILLUNS A DIUMENGE (10 DE JUNY FINS AL 30 DE SETEMBRE)

Jardí-RENFE 8:00	 09:30	 10:30	 11:30	 12:30	 13:30	 14:30	 15:30	 16:30	 17:30	 18:30	 19:30	 20:30	 21:30
Tales 8:01	 09:31	 10:31	 11:31	 12:31	 13:31	 14:31	 15:31	 16:31	 17:31	 18:31	 19:31	 20:31	 21:31
Puríssima 8:04	 09:34	 10:34	 11:34	 12:34	 13:34	 14:34	 15:34	 16:34	 17:34	 18:34	 19:34	 20:34	 21:34
Santa Bàrbara 8:05	 09:35	 10:35	 11:35	 12:35	 13:35	 14:35	 15:35	 16:35	 17:35	 18:35	 19:35	 20:35	 21:35
Sant Bartomeu 8:06	 09:36	 10:36	 11:36	 12:36	 13:36	 14:36	 15:36	 16:36	 17:36	 18:36	 19:36	 20:36	 21:36
Marc A: Ortí (Pujada)	 8:08	 09:38	 10:38	 11:38	 12:38	 13:38	 14:38	 15:38	 16:38	 17:38	 18:38	 19:38	 20:38	 21:38
Far (Ctra. Mar) 8:12	 09:42	 10:42	 11:42	 12:42	 13:42	 14:42	 15:42	 16:42	 17:42	 18:42	 19:42	 20:42	 21:42
Plana Baixa 8:13	 09:43	 10:43	 11:43	 12:43	 13:43	 14:43	 15:43	 16:43	 17:43	 18:43	 19:43	 20:43	 21:43
Armada Espanyola 8:14	 09:44	 10:44	 11:44	 12:44	 13:44	 14:44	 15:44	 16:44	 17:44	 18:44	 19:44	 20:44	 21:44
Columbretes 8:16	 09:46	 10:46	 11:46	 12:46	 13:46	 14:46	 15:46	 16:46	 17:46	 18:46	 19:46	 20:46	 21:46
Menorca 8:17	 09:47	 10:47	 11:47	 12:47	 13:47	 14:47	 15:47	 16:47	 17:47	 18:47	 19:47	 20:47	 21:47
l’Estany 8:18	 09:48	 10:48	 11:48	 12:48	 13:48	 14:48	 15:48	 16:48	 17:48	 18:48	 19:48	 20:48	 21:48
Mediterrani 1 8:20	 09:50	 10:50	 11:50	 12:50	 13:50	 14:50	 15:50	 16:50	 17:50	 18:50	 19:50	 20:50	 21:50
Mediterrani 2 8:21	 09:51	 10:51	 11:51	 12:51	 13:51	 14:51	 15:51	 16:51	 17:51	 18:51	 19:51	 20:51	 21:51
Mediterrani 3 8:22	 09:52	 10:52	 11:52	 12:52	 13:52	 14:52	 15:52	 16:52	 17:52	 18:52	 19:52	 20:52	 21:52
Pujada 8:29	 09:58	 10:58	 11:58	 12:58	 13:58	 14:58	 15:58	 16:58	 17:58	 18:58	 19:58	 20:58	 21:58
Jardí-RENFE 8:30	 09:59	 10:59	 11:59	 12:59	 13:59	 14:59	 15:59	 16:59	 17:59	 18:59	 19:59	 20:59	 21:59
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