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NULES, PIONERA EN EL 
CONTROL AMB DRONS DE 
LA CAMPANYA CITRÍCOLA

11
EL CENTRE DE SALUT ES 
REMODELARÀ AMB 350.000 
EUROS DEL CONSELL

2
ORGANITZEN ACTIVITATS 
REIVINDICATIVES CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

5

El darrer dissabte 14 de desembre va 
baixar el teló el VII Circuit de Carreres 
Populars de Nules amb el lliurament 
de trofeus i obsequis als ‘finishers’ 
d’aquesta edició. PÀGINA 12

El VII Circuit de Carreres 
Populars corona a José 
Flich i Laura Tarrasón

La Reina de la Vila de Nules, Jèssica Gozalbo, i les seues dames, van encendre la il·luminació nadalenca juntament amb els membres de l’equip de govern.

Nules ja viu 
el Nadal

L’encesa de llums de l’arbre de la plaça Major marca l’inici de les celebracions



L’aparcament de camions ha superat 
en tan sols un any el 60% d’ocupació
L’aparcament de camions de Nu-
les supera en tan sols un any el 
60% d’ocupació. Aquest aparca-
ment es va inaugurar a l’octubre 
de 2018 per a donar servei al sec-
tor del transport de Nules i la 
resta de la comarca de la Plana 
Baixa, les instal·lacions es troben 
al polígon industrial La Mina i te-
nen una capacitat de 225 places i 
disposa de serveis com ara l’accés 
24 hores i zona videovigilada, 
vestidor, gasolinera, llavadora i 
taller de vehicles voluminosos. 

L’alcalde de Nules, David Gar-
cía, i el regidor d’Indústria, Cé-
sar Estañol, van visitar recent-
ment les instal·lacions per a fer 
un seguiment del funcionament Les instal·lacions de l’aparcament de camions es troben al polígon La Mina.

d’aquest servei juntament amb 
el gerent de CampaNules de 
l’empresa adjudicatària Grupo 
Pardo, Sergio Pardo. 

«Hem pogut comprovar que 
hi ha una resposta positiva dels 
transportistes de Nules i d’altres 
poblacions dels voltants. Estem 
molt satisfets amb els resultats 
d’aquesta iniciativa que vàrem 
posar en marxa per a donar res-
posta a una reivindicació de fa 
molts anys dels transportistes lo-
cals i dels veïns que patien les mo-
lèsties ocasionades pels camions 
que aparquen al nucli urbà. Per 
tant, amb aquest aparcament 
de camions hem donat solució a 
una demanda dels veïns i també 

del sector», comenta l’alcalde. 
CampaNules disposa d’una su-

perfície de més de 26.000 metres 
quadrats i la seua ubicació és 
excel·lent per als transportistes 
ja que es troba a pocs minuts de 
la N340, l’autopista i de la CV10; 
per tant, té un accés ràpid a les 
vies de comunicació. 

L’Ajuntament de Nules va ad-
judicar el contracte per a la cons-
trucció i gestió de l’aparcament 
de camions a l’empresa Campa 
Tudesvan SL, el cost per al consis-
tori i per als veïns és de zero euros 
ja que l’empresa adjudicatària es 
fa càrrec de la totalitat del cost a 
canvi de gestionar la inversió per 
un període determinat.

El centre de salut es remodelarà 
amb 350.000 euros del Consell
El director territorial de Sanitat explica les inversions previstes per a la localitat

El centre de salut de Nules serà objecte d’una reforma integral que es realitzarà en dues anualitats, entre 2020 i 2021.

L
’alcalde de Nules, David 
García, i la regidora de Sa-
nitat, Susana Tusón, s’han 
reunit recentment amb 

el director territorial de Sanitat 
de Castelló, Edelmiro Sebastián, 
per a demanar millores per a les 
instal·lacions del centre de salut 
de la localitat i conéixer de pri-
mera mà les inversions previstes 
per la Generalitat valenciana per 
als pròxims anys.

Així doncs, des de la Direcció 
Territorial de la Conselleria de 
Sanitat s’ha comunicat als re-
presentants de l’Ajuntament de 
Nules que el Consell inclourà en 
els pressuposts dels anys 2020 i 
2021 l’actuació per a la remode-
lació integral del centre de salut 
de Nules. En concret la inversió 
prevista per a l’any 2020 és de 

250.000 euros i per a l’any 2021 
de 100.000 euros.

Sobre això, la regidora de Sa-
nitat, Susana Tusón, comenta 
que «aquesta actuació va ser 
demanada per l’Ajuntament 
de Nules, de manera que estem 
contents que ens escolten i que 
el Consell invertisca en el centre 
de salut de Nules 350.000 euros. 
No obstant això, continuarem 
treballant i sol·licitant millores 
sanitàries per a Nules. De fet, 
també hem demanat que es con-
tinue prestant el servei d’atenció 
sanitària en horari de vesprada 
que es va instaurar en l’anterior 
legislatura».

Per la seua banda, l’alcalde 
apunta que ha sol·licitat a la di-
recció territorial que els envien 
una còpia del projecte, per a 

poder conéixer tots els detalls 
d’aquesta actuació.

A  més ,  a  aquest  anunci 
d’inversió en infraestructures cal 
afegir les millores recents impul-
sades al centre de salut de Nules, 
com és el cas de l’ampliació del 
personal sanitari.

NOU PEDIATRE
Fa poc es va incorporar un nou 
pediatre, després dels problemes 
que van surgir a l’estiu, ja que 
durant els mesos de vacances un 
únic facultatiu hauria d’atendre 
als més de 2.000 menors que de-
penen d’aquest centre sanitari. 

Cal recordar que l’ambulatori 
té una estructura antiga que 
en determinades ocasions no 
s’adapta a les noves necessitats 
del servei.

Nules obté una subvenció 
de 700.000 euros per a un 
nou taller d’ocupació
El Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació (Labora) de la Gene-
ralitat valenciana ha concedit 
a l’Ajuntament de Nules una 
subvenció de 699.164,40 euros 
per a posar en marxa un nou 
taller d’ocupació. 

Sobre això, la regidora de 
Polítiques d’Ocupació, Rosa 
Ventura, ha explicat que «amb 
aquest nou taller d’ocupació es 
vol millorar l’ocupabilitat de 
les persones aturades del mu-
nicipi mitjançant la realització 
d’obres o serveis de millora del 
nostre entorn i condicionament 
d’espais públics que a més fan 
possible que l’alumne-treba-
llador tinga un treball efectiu 
amb un contracte de formació 
i l’aprenentatge amb els quals 
es pretén millorar la seua qua-

lificació professional i afavorir 
la seua ocupació». 

D’aquest taller d’ocupació es 
podran beneficiar 30 persones 
desocupades del municipi que 
estiguen inscrites en l’oficina 
Labora de la Vall d’Uixó. D’esta 
manera, podran formar-se en 
jardineria, fusteria i obra al 
llarg d’un any, ja que la durada 
del taller és de dotze mesos.  

A  m é s ,  a q u e s t  t a l l e r 
d’ocupació també suposarà la 
contractació de set tècnics com 
a personal docent i directiu. 

Per altra banda, cal assenya-
lar que s’ha prorrogat per un 
període d’un any més el pro-
grama ‘Et Formem’, amb una 
subvenció de 232.154,80 euros 
que també servirà per a afavo-
rir l’ocupació.
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LA DIRECTORA GENERAL 

D’ACCIÓ COMUNITÀRIA CONEIX EL 

PROGRAMA ‘SUPERA’T A NULES’

U La directora general d’Acció 

Comunitària i Barris Inclusius, 

M. José Cortell, va conéixer el 

programa ‘Supera’t a Nules’, dirigit a 

dones en risc d’exclusió social.



reunió en la jornada 

mundial de les persones 

amb discapacitat

U El Saló Multifuncional va acollir una 

reunió amb veïnat amb discapacitat 

per a conéixer les necessitats de les 

persones usuàries de les targetes per 

a estacionar en places reservades.

el projecte aGent tutor 

GuanYa un dels premis 

nacionals de bones prÀctiQues

U El projecte Agent Tutor de Nules 

ha sigut guardonat en els I Premis 

Nacionals a les Bones Pràctiques del 

Programa Marc Agent Tutor en la 

categoria d’Excel·lència.

milloren les instal·lacions 

de la policia local amb més 

mitjans tecnolòGics

U L’Ajuntament de Nules ha dut a terme 

diferents actuacions de millora de les 

dependències de la Policia Local amb 

les quals es vol dotar els agents d’espais 

nous i de més mitjans tecnològics.

L’Ajuntament de 
Nules trau el despatx 
al carrer el dimecres
de cada setmana
La iniciativa s’aplica des del 4 de desembre i vol aprofundir 
en les polítiques participatives de la darrera legislatura

E
l dimecres 4 de desem-
bre es va posar en marxa 
una nova iniciativa de 
l’Ajuntament de Nules, 

anomenada ‘Govern a peu de 
carrer’, i que va ser presentada 
uns dies abans per l’alcalde, Da-
vid García, i la regidora delegada 
de Participació Ciutadana, Rosa 
Ventura. 

Aquesta iniciativa consisteix a 
traure al carrer el despatx tant 
de l’alcalde com de la resta de 
regidors de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Nules, una 
vegada per setmana, durant tots 
els dimecres al matí.

Aquesta acció de proximitat 
amb el veïnat se suma a les que 
ja es van emprendre l’anterior 
legislatura i que continuaran 
implementant-se aquests anys, 
com les assemblees veïnals per 
barris, despatxos oberts i aten-
ció a tot aquell ciutadà que ho 
necessite, atenció mitjançant les 
xarxes socials, aplicació de mòbil 
per a comunicar incidències a la 

vía pública, posada en marxa de 
consells sectorials de participa-
ció, etc.

L’objectiu d’aquesta darrera 
iniciativa serà recórrer la pobla-
ció i visitar amb els veïns i veïnes 
totes aquelles zones de la locali-
tat en les quals cal actuar per a 
millorar i resoldre deficiències 
als espais públics de titularitat 
municipal.

FACILITAR LES GESTIONS
«La darrera legislatura vam 
obrir els despatxos a la ciuta-
dania i són molts els que han 
fet ús d’aquest servei essencial, 
però hem de continuar aprofun-
dint en polítiques participatives 
i facilitar les gestions als nostres 
veïns, i per això eixir al carrer 
i veure in situ les coses, parlar 
amb els nostres conciutadans és 
la millor manera de donar solu-
cions adequades per a proble-
mes complexos del dia a dia», ha 
comentat sobre això l’alcalde, 
David García.

Nules convoca la 
tercera edició del 
Programa Focus 
d’Empreses

Nules ha convocat per tercer 
any consecutiu el Programa 
Focus d’Empreses, del qual 
han eixit ja publicades les ba-
ses en el Butlletí Oficial de la 
Província (BOP).

En concret ,  l ’objectiu 
d’aquesta iniciativa és de-
tectar i seleccionar un total 
de 10 projectes amb un gran 
potencial de creixement en 
la localitat, de manera que 
per un període d’un any els 
projectes seleccionats dispo-
saran d’un espai físic on po-
der desenvolupar el negoci, 
un tutor per a la realització 
del pla d’empresa i forma-
ció específica impartida per 
personal especialitzat, a més 
de classes d’entrenament i fi-
nançament inicial per a po-
sar en marxa l’empresa.

El regidor de Desenvolu-
pament Local, César Estañol, 
ha explicat que «el jurat ava-
luarà segons l’originalitat 
de la idea i la diferenciació, 
coneixement del mercat i la 
competència, viabilitat tèc-
nica i comercial, econòmica 
i financera, llocs de treball 
que crearà o la innovació, a 
més de la diversificació de 
l’economia local».

El Focus d’Empreses està 
pensat per a persones del mu-
nicipi de Nules, encara que 
se’n poden presentar també 
d’altres poblacions però en el 
cas de ser seleccionades, tant 
la societat com l’activitat 
hauran de ser domiciliades a 
la localitat de Nules.

DE PROJECTE A REALITAT
«Es tracta d’una de les apos-
tes d’emprenedoria més im-
portants de l’Ajuntament 
de Nules que es va posar en 
marxa en l’anterior legislatu-
ra i que ha tingut una gran 
acceptació. De fet, moltes 
de les propostes presentades 
en les anteriors edicions són 
en l’actualitat una realitat 
gràcies al Focus d’Empreses 
de Nules. Un projecte a més 
pioner a la província de Cas-
telló», matisa l’alcalde de Nu-
les, David García.
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èxit del ‘i fridaY challenGes’ 

al mercat municipal amb motiu 

del dia mundial sense alcohol

U El 15 de novembre es va celebrar el Dia 

Mundial sense Alcohol amb una festa al 

mercat municipal per als adolescents. 

En el ‘I Friday Challenges’ hi va haver un 

sopar de pa i porta, i proves de reptes.



NULES TREBALLA AMB LA 

BANDA ARTÍSTICA NULENSE UNA 

NOVA PROGRAMACIÓ CULTURAL

U La regidora de Cultura, M. José 
Esteban, i el director de la Banda 
Artística Nulense, Toni Reyero, 
preparen actes culturals.

PROMOCIONEN EL VALENCIÀ 

REPARTINT ALS ESCOLARS CARTES 

PER ALS REIS I EL PARE NOEL

U L’Oficina Municipal de Norma-
lització Lingüística va enviar a 
col·legis, escoles infantils i guarde-
ries la carta dels Reis i Pare Noel.

L’AJUNTAMENT, EN IMATGES

DEMANEN AL CONSELL QUE 

AGILITZE ELS INFORMES PER AL 

PLA ESPECIAL DE LA MARJALERIA

U L’alcalde, David García, i el re-
gidor d’Urbanisme, César Esta-
ñol, es van reunir amb el direc-
tor general d’Urbanisme de la 

Generalitat valenciana, Vicente 
García Nebot, per a demanar que 
s’agilitze l’aprovació del Pla Espe-
cial de la Marjaleria.

EL MERCAT MUNICIPAL 

CELEBRA LA FESTA DE NADAL ELS 

DISSABTES 14 I 21 DE DESEMBRE

U El Nadal ha arribat al Mercat 
Municipal. El 14 de desembre els 
més joves van gaudir d’un taller 
de manualitats i van posar llum 

a un arbre de Nadal. I el 21, acu-
deix amb barret i bufanda, i por-
ta la teua simbomba o campane-
ta per a rebre el Pare Noel.

MILLOREN L’ACCESSIBILITAT 

DELS USUARIS DE LA UNITAT DE 

RESPIR FAMILIAR DE NULES

U Per tal de millorar l’accessibilitat 
dels usuaris de la Unitat de Respir 
Familiar s’ha traslladat aquest 
servei municipal a la primera 

planta de l’edifici que alberga els 
Serveis Socials. Per aquest motiu 
s’han condicionat dues aules per 
a les seues activitats.

L’ÒRGAN GESTOR DE LES 

PLATGES DE NULES FA BALANÇ 

DE LA TEMPORADA ESTIVAL

U L’Òrgan Gestor de Platges de 
Nules va fer balanç de l’última 
temporada estival i comença ja 
a treballar en la propera.

MILLOREN LA SEGURETAT 

DEL PARC INFANTIL DE L’ESTANY 

AMB UNA TANCA DE FUSTA

U L’Ajuntament ha millorat la 
seguretat del parc infantil de 
l’Estany amb una tanca de fusta 
fruit del Taller de Fusteria.
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Societat

El desayuno actual ha sido in-
vadido por la bollería, galletas, 
zumos comerciales y todo tipo 
de dulces que aportan poco o 
nada a nuestra salud. Elegi-
mos las opciones más rápidas, 
que incluso comemos de ca-
mino a clase o al trabajo. Des-
pués de leer esta columna, ya 
no me vale la opción «como lo 
que encuentro lo más rápido 
posible». Existen alternativas 
sanas y muy rápidas de prepa-
rar que pueden incluirse en el 
desayuno de toda la familia.

La frase «aquello que no se 
compra no se come» se ha con-
vertido en una de mis favori-
tas, por eso recomiendo orga-
nizar las comidas de la sema-
na, incluidos los desayunos, y 
comprar solo lo necesario. Así 
evitaremos caer en tentaciones 
cuando no tengamos tiempo.

Y ahora, «si me quitas las ga-
lletas y los zumos ¿qué desayu-
no?». Para que sea más fácil en 
el día a día propongo diversas 
combinaciones pero siempre 
deberemos incluir: hidratos 
de carbono (pan integral, ce-
reales sin azúcar, avena), pro-
teína (huevo, lácteo, atún…) y 
una fruta. Añade también fru-
tos secos si quieres. 

Algunos ejemplos pueden 
ser: tostadas con queso y dos 
mandarinas, cereales con le-
che y un plátano, queso batido 
con avena y frambuesas, tosta-
das con aguacate, queso fres-
co y un kiwi, yogur con pera y 
nueces, tostada con revuelto y 
una mandarina… 

ATRÉVETE A COMBINAR
Haz las combinaciones que 
más te gusten y que no te dé 
miedo incluir alimentos que 
no acostumbras a desayunar 
como es el huevo, salmón y 
otros pescados en conserva o 
el hummus. De esta forma, 
tendrás muchas opciones don-
de elegir y no te aburrirás de 
comer siempre lo mismo. 

El fin de semana, como ex-
cepción, haz tú mismo galle-
tas y bizcochos. Elige preferen-
temente harinas integrales o 
avena, cacao puro, endulzan-
tes naturales como plátanos 
maduros o dátiles o edulco-
rantes como la estevia. 

Si vas a desayunar, piensa 
en tu salud. 

*Farmacéutica y 
   Dietista-Nutricionista

¿Y qué tomo 
hoy para 
desayunar?

MARINA

López*

Salud
Nules diu prou a la violència masclista 
amb diverses activitats reivindicatives
El 25 de novembre es va llegir un manifest de repulsa i es va fer un homenatge a les víctimes d’enguany

U
n any més l’Ajuntament 
de Nules va organitzar di-
verses activitats al voltant 
del Dia Internacional 

contra la Violència de Gènere que 
se celebra el 25 de novembre.

«Davant d’aquestes dades, la 
Regidoria de Polítiques Inclusi-
ves desenvolupa una programa-
ció amb l’objectiu de sensibilit-
zar i intentar frenar conductes 
masclistes mitjançant diferents 
activitats amb les quals es vol im-
plicar els diferents sectors de la 

població», comenta la regidora 
de l’àrea, Rosa Ventura.

Els actes principals van tindre 
lloc la vesprada del dilluns 25, 
dels quals cal destacar la Mar-
xa contra la Violència de Gène-
re i la lectura del manifest a la 
plaça Major, i l’homenatge a les 
víctimes de violència masclista 
de l’any 2019 en el qual el grup 
Even More va estrenar a Nules la 
cançó Les teues mans, amb lletra 
de Gemma Carratalà i composi-
ció musical de Juanjo Carratalà.  

A més, l’alumnat del mòdul de 
FPB Agrària de l’IES Gilabert de 
Centelles també es va sumar als 
actes d’eixe dia amb una inicia-
tiva solidària com va ser la ven-
da de pins que van realitzar amb 
flors de color morat. 

Així doncs, al llarg del cap 
de setmana previ es van dur a 
terme diferents actes, com ara 
l’enllumenat  violeta de la façana 
de l’ajuntament o la segona edi-
ció del Berenar a la Fresca que or-
ganitza l’Associació de Dones per 

la Igualtat de Nules (ADIN) amb 
tallers de manualitats, teatre im-
provisat i xocolatada. Dissabte els 
més menuts van poder participar 
dels Contes per la Igualtat a cà-
rrec de Laura Pantaleón, i també 
va tindre lloc la presentació del 
llibre Cuentos clásicos para niñas 
de hoy de Javier León Sorribes, i 
l’activitat Biblioteca Humana a 
càrrec de l’Associació Alanna, a 
més de l’actuació de Pepa Cases 
amb el seu espectacle anomenat 
Bésame 2.0.  

Gemma Carratalà, presidenta d’ADIN, va llegir el manifest reivindicatiu.Una marxa contra la violència de gènere va recórrer els carrers de la vila.

Els alumnes de l’IES Gilabert de Centelles van vendre pins de color morat.El grup Even More va estrenar la cançó titulada ‘Les teues mans’.

El públic va gaudir amb les activitats programades per ADIN al mercat.La segona edició del ‘Berenar a la Fresca’ va tindre una gran participació.
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El Club Taurino 
de Nules celebra 
la seua XXVIII 
Setmana Cultural
Entre els actes, la mostra del fotògraf Alejandro Sánchez 
i un col·loqui amb Antonio Rubio i Rafael Cerro

E
l Club Taurino de Nules va 
organitzar del 19 al 24 de 
novembre una nova edi-
ció de la seua tradicional 

Setmana Cultural Taurina, que 
amb aquesta ja porta 28 edicions 
donant a conéixer el món taurí 
amb xarrades i altres actes que 
cada any atrauen els aficionats.

Les activitats de la programa-
ció d’enguany es van iniciar el 
dimarts 19 a la sala d’exposicions 
de la Biblioteca Municipal Jo-
sé Vicente Felip Monlleó, on es 
van desenvolupar la majoria 
dels actes, amb la inauguració 
d’una mostra fotogràfica a càrrec 
d’Alejandro Sánchez al voltant 
del bou de San Juan que se cele-
bra a la localitat de Coria (Càce-
res). El fotògraf va rebre una pla-
ca commemorativa de mans del 
president del Club Taurino de 
Nules, Juan Gil, i l’Ajuntament va 
estar representat pel regidor Cé-
sar Estañol. La mostra fotogràfica 
es va completar a més amb tota 
una sèrie d’articles taurins a cà-

rrec de Divisas Efrén que van des-
pertar l’interés dels visitants.

L’endemà va començar la pro-
gramació de xarrades amb la in-
tervenció de Jorge Fajardo, presi-
dent de la Unió de Federacions 
Taurines d’Aficionats d’Espanya 
(UFTAE), que va donar la seua 
particular visió de la tauromà-
quia actual, amb una anàlisi de 
la temporada taurina 2019.

Dijous va ser el torn de Salva-
dor Moragón Ciace, que va ex-
posar el seu projecte Un día de 
puerta grande, amb un visionat 
explicatiu de la litúrgia taurina.

Taula rEdoNa EN fEmENí
Com ja és tradicional durant els 
darrers anys, també va estar pre-
sent la visió femenina del món 
taurí. Aquesta vegada es va abor-
dar amb una taula redona sobre 
La dona i el bou, que va tindre la 
participació de Paula Martínez 
Ros, veterinària d’espectacles 
taurins; la presidenta de la 
penya taurina femenina La Re-

volera, Eva Pons Vives; i Carmen 
López Gómez, policia membre de 
l’equip taurí de Castelló, amb la 
presència d’Adela Ferrando com 
a moderadora. També estava pre-
vista l’assistència de la joneguera 
María Morillas, que no va poder 
acudir per motius de salut.

Per acabar, el dissabte 23 va 
tindre lloc una xarrada-col·loqui 
amb la presència del ramader 
Antonio Rubio, de Peñajara de 
Casta Jijona, i el torero Rafael 
Cerro, amb la participació com a 
moderador del conegut aficionat 
taurí José Joaquín Diago.

Sopar dE gala
La mateixa nit, i com a colofó de 
les jornades, es va celebrar un so-
par de gala al saló de la Caixa Ru-
ral, amb la presència de l’alcalde 
de Nules, David García, i un bon 
nombre de membres del Club 
Taurino Nules. Va ser la millor 
manera de tancar una setmana 
en la qual el món del bou va tor-
nar a ser protagonista a la locali-
tat una vegada més.

la inauguració de la mostra fotogràica d’alejandro Sánchez (primer per la dreta) va obrir la Setmana Cultural Taurina.

d’esquerra a dreta: paula martínez, adela ferrando, Carmen lópez i Eva pons.

 Juan gil lliura una placa commemorativa a antonio rubio i rafael Cerro.

Por fin después del bombardeo 
publicitario del Black Friday y de 
no sé cuantas cosas más, todo ello 
para animarmos a consumir, te-
nemos un poco de tranquilidad, 
hasta las compras de Papa Noel 
y Reyes... y de paso se recu-
pera algo nuestro sufrido 
bolsillo, puesto que las tar-
jetas de crédito están fun-
didas, no están en núme-
ros rojos, sino lo siguiente.

Para otros, los que he-
mos caído menos, y para 
mucha gente que todavía 
tiene ciertos valores, lle-
gan el Adviento y la Navi-
dad. Papa Noel, los Reyes 
Magos y demás siempre 
han sido un filón recu-
rrente para las emisiones 

postales de la mayoría de países, 
salvo para las religiones de otras 
creencias, a las que respeto.

Los países Europeos han sido 
siempre los que más emisiones 
han dedicado a dichas festivida-
des, por el arraigo cultural que 
han tenido desde tiempo atrás y 
la ingente cantidad de pinturas, 
iconografías, obras de arte, etc.

Cada año hay gran cantidad de 
emisiones filatélicas y con el pa-

La Navidad en la filatelia

Análisis

RICARDO

Yáñez*

so de los años y el avance de las 
nuevas tecnologías, podemos en-
contrar verdaderas obras de arte, 
plasmadas en esos pequeños pa-
pelitos que algunos llamamos se-
llos, aunque para la gente jóven, 
la de la era digital, no sepan o no 
hayan utilizado o visto un sello 
de correos en su vida, y esto me 
lo demuestra que cuando voy por 
los centros educativos y colegios 
a impartir cursillos de iniciación 

a la filatelia, a veces me 
desilusiono, pero sigo en 
la brecha.

La hoja bloque que ilus-
tra esta Crònica, es una 
emisión de los años 90 de 
Bélgica, con motivos navi-
deños y de Papa Noel, con 
textos en las lenguas ofi-
ciales de dicho país.

Les deseo feliz Navidad 
y próspero año nuevo.
*presidente del grupo fi-
latélico y de Coleccionismo 
Noulas

CINC AUTOBUSOS AMB UNES 250 PERSONES DE VALÈNCIA VAN 

VISITAR MASCARELL PER A CONÉIXER LA LOCALITAT EMMURALLADA

U

El darrer novembre Mascarell va rebre la visita d’unes 250 persones que formen 

part d’una associació de jubilats de València i van arribar a la localitat en cinc 

autobusos. Tots ells van ser rebuts pels veïns i pel regidor delegat de Mascarell, 

Guillermo Latorre, que va actuar com a guia improvisat de la visita. Una bona 

mostra que Mascarell comença a aproitar el seu potencial turístic.



Societat
Crònica de Nules

DESEMBRE DE 2019 7

anatoly i marina mytskan 

presenten a la biblioteca la 

mostra de pintura ‘mi españa’

U La Biblioteca Municipal de Nules va acollir la mostra ‘Mi 

España. Mirada del extranjero’, dels pintors ucranians 

Anatoly i Marina Mytskan. Un total de 37 obres en estils 

com l’expresionisme o el pop art, que mostraven paisatges 

de Nules, lors i bodegons de menjar típic espanyol. 

mÉs de 100 XiQuets i XiQuetes 

reben un reconeiXement en el dia de 

benVinGuda al nuleret i nulereta

U Un any més l’Ajuntament de Nules, mitjançant la 

Regidoria d’Infància, va donar la benvinguda a tots 

els xiquets i xiquetes de Nules nascuts el passat 

any 2018. En total van ser 123 xiquets i xiquetes 

els convocats per a participar en aquest acte l’1 

de desembre, en el qual es va lliurar a cadascuna 

de les famílies presents un detall commemoratiu. 

A més els més menuts van poder també gaudir 

de jocs instal·lats per a aquesta ocasió al Saló 

Multifuncional on es va desenvolupar l’acte. 

«Volem donar així la benvinguda als nous nulerets 

i nuleretes, a més és un acte molt emotiu ja que 

es reuneixen totes les famílies de la població amb 

xiquets i xiquetes nascuts el passat any», comenta 

la regidora d’Infància, Rosa Ventura.

nules presenta el seu 

seGon mata-seGells turÍstic 

dedicat a mascarell

U L’Ajuntament de Nules i el Grup Filatèlic i de Col·leccionisme 

Noulas van presentar el 10 de desembre el mata-segells 

‘Conjunt emmurallat de Mascarell’., amb el qual Nules es 

converteix en la primera localitat de la província a tindre 

dos mata-segells turístics per a promocionar el patrimoni.

la penya taurina sant  

joan conVida ‘joselito’ al   

saló multifuncional

U La penya taurina Sant Joan continua celebrant el seu 15é 

aniversari. El diumenge 30  de novembre va convidar 

l’extorero i ara ramader José Miguel Arroyo ‘Joselito’, 

que va donar una xarrada al Saló Multifuncional amb la 

participació com a entrevistador de José Joaquín Diago.

el museu d’història 

mostra fins al 4 de Gener      

els ‘jocs i joGuets d’antany’

U El divendres 13 de desembre es va inaugurar la mostra 

‘Jocs i joguets d’antany’, que es pot visitar ins al 4 de gener 

al Museu d’Història. El dissabte 21 hi haurà a més ‘Jocs al 

carrer’ i esmorzar des de les 10.30 hores i el divendres 27 a 

les 19.00 hores, una xarrada de Juan Francisco Fuertes.



Perils, 20 años cuidando el cabello en buena compañía

La peluquería Perfils celebró 
una fiesta el 23 de noviembre 
para compartir una ocasión 
tan especial como su vigési-
mo aniversario con todos sus 
familiares, amigos y clientes. 
El acto también contó con la 
presencia de un excompañe-
ro de profesión, Juan Miguel 
Martínez Capdevila, muy co-

Familiares, amigos y clientas de Perils arroparon a Mª Carmen Monlleó en la celebración del vigésimo aniversario.

nocido por su participación en 
programas como Gran Hermano 
Vip, quien derrochó su habitual 
simpatía  en una celebración 
única. Fue en 1999 cuando Mª 
Carmen Monlleó abrió en Nules 
la peluquería Perfils, que ocho 
años después inició una reno-
vada etapa en la que incorporó 
servicios de estética y solarium, 

zada el problema de su clien-
te, mediante microcámara con 
un técnico profesional.

Mª Carmen Monlleó quiere 
agradecer su confianza a to-
dos aquellos que «año tras año 
han hecho posible que siga 
disfrutando de mi profesión», 
y a los asistentes a la fiesta de 
aniversario por su presencia.

La peluquería de Nules celebró el vigésimo aniversario de su apertura con una iesta que no quisieron perderse sus clientes

Publirreportaje

incluyendo maquillajes, uñas de 
porcelana, pedicuras y manicura 
semipermanente, entre otros.

En el salón se trabaja todo tipo 
de tendencias, siempre poniendo 
las últimas novedades en belleza 
al alcance de sus clientes. Son 
especialistas en alisado de kera-
tina y disponen de láser diodo y 
otros tratamientos corporales y 

faciales como radiofrecuencia, 
Dermapen, fotorejuvenecimien-
to, cavitación, tratamiento para 
manchas y acné, etc.

En Perfils se dedican al cuidado 
del cabello y el cuero cabelludo, 
por ello trabajan con firmas de 
alta calidad y con laboratorios de 
salud capilar. Además, analizan 
de manera gratuita y personali-

Mª Carmen Monlleó, junto al popular Juan Miguel Martínez Capdevila.
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L’encesa porta el 
Nadal a Nules i obri la 
campanya del comerç 
local per a les festes
Enguany hi participen 56 comerços i se sortejaran 4 vals 
de 500 euros entre els clients que omplin un ‘passaport’

E
l divendres 5 de desem-
bre,  amb l ’encesa de 
llums de l’arbre de Nadal 
i la instal·lació del betlem, 

l’Ajuntament de Nules va do-
nar la benvinguda a unes dates 
que es viuen amb esperança i on 
s’han programat activitats per a 
tot el veïnat. 

Al llarg dels següents dies es van 
anar il·luminant més carrers del 
poble, així com zones de la platja 
i Mascarell. Desde l’Ajuntament, 
però, es vol donar les gràcies es-
pecialment a les persones de la 
brigada municipal que, enmig de 
les males condicions meteorolò-
giques del 5 de desembre, van fer 
un bon treball.

T a m b é  a m b  l ’ a r r i b a d a 
d’aquestes dates es va posar en 
marxa la campanya nadalenca 
del comerç local, acordada entre 
l’Ajuntament i els comerciants, 

que amb el lema Aquest Nadal el 
teu comerç t’il·lumina, s’estendrà 
de l’1 de desembre al 5 de gener 
de 2020 i en la qual participen 
enguany un total de 56 comerços 
de la localitat.

Els premis consistiran en qua-
tre vals de 500 euros a consumir 
en un mínim de cinc comerços 
adherits. Per a participar-hi s’ha 
de tindre el passaport segellat 
per deu comerços o negocis di-
ferents que tinguen el distintiu 
d’establiment col·laborador.

sortEig
Una vegada omplit el total 
del passaport es depositarà en 
l’urna instal·lada als baixos de 
l’ajuntament en horari d’atenció 
al públic. 

El dia 6 de gener a les 13.00 
hores es realitzarà el sorteig als 
baixos de l’ajuntament.

L’equip de govern va encendre els llums de Nadal juntament amb la reina de la Vila i les seues dames.

La regidora de Comerç, susana tusón (centre), va presentar la campanya de Nadal juntament amb els comerciants.
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LA JUNTA LOCAL DE L’AECC 

ORGANITZA EL XIII FESTIVAL DE 

BALL DE SALÓ SOLIDARI

U La junta local de Nules de l’Associació Espanyola Contra el 

Càncer va celebrar el darrer diumenge 24 de novembre una 

nova edició, i ja en van tretze, del seu Festival de Ball de Saló 

Solidari al Saló Multifuncional, amb la col·laboració d’un 

bon nombre d’agrupacions i escoles de ball.

ELS BOMBERS DEL PARC DE LA PLANA 

BAIXA VAN REALITZAR UN SIMULACRE 

D’INCENDI AL CEIP JAUME I DE NULES

U El darrer divendres 29 de novembre els alumnes 

del CEIP Jaume I de Nules van rebre una visita 

molt especial. El centre va tindre la presència dels 

membres del cos de bombers del parc de la Plana 

Baixa, els quals van impartir unes xarrades molt 

interessants de la seua feina i de les ferramentes 

que gasten per a realitzarla. Els nombrosos xiquets 

i xiquetes que van assistir a la visita dels bombers 

van poder veure a més un simulacre, en el qual els 

integrants del parc de Nules van mostrar com fan 

el seu treball diari. Els bombers van acudir amb els 

seus uniformes oicials i van fer una demostració 

de com utilitzen les mànegues d’aigua. A més, van 

portar un dels seus camions i els menuts van poder 

conéixer tot l’equip que porten aquests vehicles.

L’ASSOCIACIÓ MUSICAL ARTÍSTICA 

NULENSE I L’ORQUESTA LAUDÍSTICA 

DANIEL FORTEA CELEBREN SANTA CECÍLIA

U Les formacions musicals de Nules van tornar a 

celebrar com toca la festivitat de la seua patrona, 

Santa Cecília. Els primers a fer-ho van ser els 

integrants de l’Associació Musical Artística Nulense, 

que van començar a calfar motors el dissabte 16 de 

novembre amb un concurs de paelles. L’endemà 

va tindre lloc la tradicional benvinguda a les noves 

membres d’enguany, Laura i Daniela, amb una 

festiva cercavila. La programació va culminar el 

dissabte 23 amb un concert al Teatre Alcázar. Per 

la seua banda l’Orquesta Laudística Daniel Fortea 

va oferir una setmana després, el 30 de novembre, 

un concert al Museu d’Història que va obrir l’Escola 

d’Educands per a continuar després amb l’execució 

d’un complet programa musical.

MANS UNIDES CELEBRA 

LA GALA MUSICAL BENÈFICA 

‘ZARZUELA Y RANCHERAS’

U Mans Unides va organitzar el darrer dissabte 14 de 

desembre al Teatre Alcázar la gala musical benèica 

‘Zarzuela y rancheras’, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

i Caixa Rural Nules. Hi van actuar el baríton Javier Llidó, la 

soprano Nerea Benavent i José Madrid al piano. 
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Los abogados tenemos el de-
ber moral de defender los in-
tereses de nuestros clientes 
sin que ello implique que po-
damos ir en contra de los dere-
chos de los menores.

El art. 749.2 LEC establece 
que, en todos los procedimien-
tos seguidos ante el Juzgado 
de Familia, cuando existan hi-
jos menores, será preceptiva 
la intervención del Ministerio 
Fiscal, cuya función es la de 
velar por el interés superior 
de los menores. No obstante, 
en muchas ocasiones, dado el 
volumen de trabajo, su inter-
vención se limita a emitir es-
critos estándar que no entran 
a valorar las necesidades de ca-
da menor. Como consecuencia 
de ello es necesaria una parti-
cipación más activa de los abo-
gados de las partes tratando 
de buscar un consenso que be-
neficie al menor y siendo oído 
este siempre que las circuns-
tancias lo aconsejen.

Doctrina reiterada del Tribu-
nal Constitucional ha estableci-
do la nulidad de las resolucio-
nes judiciales relativas a hijos 
menores de edad, dictadas en 
procesos de familia, sin haber 
practicado la previa explora-
ción de los mismos cuando hu-
bieren cumplido la edad de 12 
años o antes, si tuvieren sufi-
ciente juicio. No debemos olvi-
dar que en todo procedimiento 
de familia en el que existen hi-
jos menores estos son los ma-
yores perjudicados cuando se 
produce una separación.

En ocasiones, en los juicios 
de familia, el Fiscal es el enemi-
go al que hay que batir. Nada 
más lejos de la realidad, tanto 
los abogados de ambas partes 
como el Ministerio Fiscal debe-
rían velar por los menores y no 
utilizarlos, como tantas veces, 
como armas arrojadizas sin 
pararse a pensar en las conse-
cuencias que ello tendrá para 
su desarrollo personal, psicoló-
gico y afectivo. Parece que olvi-
damos que, cuando negamos al 
otro progenitor que pueda rela-
cionarse con su hijo, a quien es-
tamos privando de esa relación 
paterno filial es al menor.

La audiencia a los menores 
no es una potestad del juez, del 
fiscal o de los propios progeni-
tores, sino que es un derecho 
del menor, cuya vulneración, 
como manifiesta el Tribunal 
Constitucional,  constituye 
una vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva de 
los menores (art 24 CE).

*Ramiro Navarro Abogados

El interés 
superior del 
menor

DELIA

Fernández*

Análisis

Parece que el cambio climático ‘solo’ 
es irremediable para el litoral de Nules

Estas semanas estamos asistien-
do diariamente a noticias sobre 
la realidad que supone el cam-
bio climático, debido a la cele-
bración de la COP25 en Madrid. 
La avalancha de información es 
grande sobre la necesidad de me-
didas de mitigación para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, pa-
ra evitar que la temperatura siga 
subiendo, y atenuar así las viru-
lentas reacciones de nuestro sa-
bio planeta en forma de tormen-
tas, lluvias torrenciales, sequías, 
olas de calor, y cómo no, impor-
tantes tempestades marinas que 
acechan nuestras costas.

Se está hablando también de 
medidas de adaptación, aque-
llas que tenemos que tomar para 
prevenir y enfrentar estos efec-
tos climáticos, y que pasan por 
establecer alertas tempranas an-
te desastres climáticos que nos 
permitan reaccionar a tiempo, 
desarrollar protocolos de actua-
ción, identificar los lugares en el 
territorio más vulnerables ante 
estos desafíos, el uso más eficien-
te del agua, etc. Entre las zonas 
más vulnerables se han identifi-
cado las franjas costeras, debido 
al aumento en la frecuencia de 
los episodios extremos de mares 
y océanos, y la previsión de la ele-
vación del nivel del mar. 

Una de las medidas de adapta-
ción que se propone en el litoral 
es evitar construir en áreas don-
de estos incrementos del nivel 
del mar pueden afectar a infraes-
tructuras y edificaciones. ¿Pero 
qué pasa cuando estas edificacio-
nes ya existen? Pues en este caso 
la acción de adaptación pasa por 
la protección de la costa para 
evitar en la medida de lo posi-
ble que el mar les afecte durante 
esos episodios extremos.

Estos días hemos sufrido en 
el litoral sur de la provincia de 
Castellón estos fenómenos ex-
tremos, y en particular lo ha pa-
decido el término municipal de 
Nules. Ante estos episodios las 
medidas de adaptación pasan, se-
gún los técnicos del Servicio Pro-
vincial de Costas de Castellón, y a 
la realidad nos remitimos, por la 
inacción a la hora de proteger la 

El último temporal de lluvia y viento dejó imágenes como esta en la primera línea de playa de Nules.

costa de Nules, es decir, no hacer 
nada y que el mar destruya este 
importante patrimonio etnoló-
gico que suponen les casetes de 
primera línea de playa que da-
tan de la primera mitad del siglo 
pasado. Parece que para estos 
ecuánimes técnicos el cambio 
climático solo afecta de manera 
irremediable a la costa de Nules, 
pues en otros tramos de la costa 
menos necesitados y con menos 
valor patrimonial-cultural sí que 
resulta pertinente tomar las me-
didas de adaptación oportunas 
construyendo defensas, espigo-
nes de bastante envergadura y 
regenerando la costa con la cons-
tante provisión de áridos.

Esta última tempestad del Ma-
re Nostrum, corta pero virulenta, 
ha rebasado todos los límites co-
nocidos afectando a les casetes de 
primera línea de Nules, llenando 
de arena y grava las marquesinas 
y el interior de alguna que otra 
vivienda, arrasando juegos in-

fantiles, pasarelas, duchas y pa-
peleras. Esta tempestad, sin ser 
la más fuerte, sí que ha afectado 
mucho más al patrimonio de Nu-
les porque el Ministerio para la 
Transición Ecológica y sus repre-
sentantes en la provincia, no se 
han dignado a reforzar los ma-
logrados espigones de Nules ni a 
regenerar las playas con áridos, 
así pues, esta tempestad nos ha 
sorprendido más desprotegidos 
que nunca, y esto va a peor como 
no se tomen las medidas necesa-
rias con suma urgencia.

PARCHES
Casi 90 años de desamparo lle-
vamos sufriendo los nulenses 
por parte de nuestros servidores 
públicos, ya que las acciones de-
sarrolladas hasta la fecha han si-
do meros parches puntuales sin 
atender a una estrategia general 
que proteja y consolide la costa 
de Nules. Desde la construcción 
del puerto de Burriana a finales 

de los años veinte del siglo pasa-
do, y que está demostrado que es 
el factor más importante que ha 
causado y causa la regresión del 
litoral del término municipal de 
Nules, poco se ha hecho por pro-
teger la costa de este municipio. 
Así pues, necesitamos la regene-
ración y protección de nuestra 
costa ¡ya!

Necesitamos que los técnicos-
funcionarios del Servicio Provin-
cial de Costas de Castellón y sus 
jefes políticos de Madrid, al igual 
que nuestros representantes en 
las instituciones de la Comunitat 
Valenciana, velen por los ciuda-
danos, por el patrimonio y por 
la protección de nuestras costas 
con independencia de otros in-
tereses, caso contrario el litoral 
de Nules está condenado a la fa-
talidad.

Directiva de la Asociación de 
Vecinos Mare de Déu del 
Carme de Nules
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Estimado-a, lector-a, este pe-
riodo  otoñal en el que nos 
hallamos inmersos, en el que 
el señor invierno va llamando 
a nuestras puertas, ya casi se 
parece a aquel  juego de mesa 
con el que disfrutáramos en 
la infancia con nuestros abue-
los, al amparo de la mesa ca-
milla y el brasero.  Se llamaba 
el juego de la oca y era muy 
repetitivo en su estrategia. 

Pues bien, trasladando lo re-
petitivo de este juego al ámbi-
to meteorológico, casi podría-
mos afirmar que este otoño 
ha sido el juego de la DANA 
(depresión asociada en los ni-
veles altos de la atmósfera), y 
de DANA a DANA  tiro porque 
me toca. El caso no es para me-
nos, ya que salías de una para 
a los pocos días  entrar en otra 
y a cual más destructiva.

¿No será cosa del  cambio 
climático, que ya se ha colado 
en nuestro ámbito geográfico 
más próximo y no hemos sido 
capaces  de darnos cuenta?

El pasado noviembre se ha 
comportado como un mes ex-
tremadamente seco, con solo 
1,6 L/m2 de precipitación. 

TEMPERATURAS
En el capítulo de las tempe-
raturas, comenzó por encima 
de lo normal para las fechas 
en que nos encontramos. A 
partir del día 3 del mes se pro-
dujo un acusado descenso de 
las temperaturas máximas y 
mínimas, por debajo de la me-
dia, durando esta situación, 
hasta el día 12. Tras  un acu-
sado descenso térmico, el  día 
13 de nuevo se disparan las 
temperaturas al alza desorbi-
tadamente. El día 14 se repro-
duce un episodio de bajada 
de temperaturas muy acusa-
do, el cual se prolongó hasta 
el día 21. Los días 22 y 23, con 
temperaturas más acordes 
para las fechas en las que nos 
encontrábamos, fueron puro 
trámite. A partir del día 25 y 
hasta el  final del mes, se dis-
para de nuevo el mercurio de 
los termómetros, registrándo-
se temperaturas poco acordes 
para un mes de noviembre.

Los extremos de este mes 
han sido los 27,5ºC de máxi-
ma el día 2, y los  6,5ºC de mí-
nima, el día 19.

*Encargado de la estación 
meteorológica de Nules

De DANA a 
DANA y tiro 
porque...

JUAN ANTONIO

Pitarch

Tena*

Análisis
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L’alumnat de Producció 
Agroecològica treballa 
en el control de plagues
L’alumnat del cicle formatiu de 
grau mitjà de Producció Agroeco-
lògica de l’IES Gilabert de Cente-
lles de Nules va participar en la 
jornada Cria d’insectes útils en 
insectari que va impartir Fran-
cisco Guillem, tècnic de l’àrea de 
Sanitat Vegetal d’Almassora de la 
Conselleria d’Agricultura.

D e s  d e  l a  R e g i d o r i a 
d’Agricultura es destaca la impor-
tància d’aquest curs, «amb aques-
ta formació l’alumnat partici-
pant farà les tasques i controls de 
l’insectari que ha quedat instal·lat 
a l’aula tècnica de l’institut per-

què amb els exemplars adults 
de Rodalia Cardinalis que obtin-
guen puguen utilitzar-los per a 
realitzar controls biològics a la 
finca municipal experimental 
que l’Ajuntament de Nules dis-
posa a la partida de l’Angalí i que 
s’emmarca en el projecte ‘Tran-
sició cap a un model agroecolò-
gic per l’obtenció de residu ze-
ro cofinançat per la Conselleria 
d’Agricultura», explica el regidor 
de l’àrea, César Estañol. 

Així, en un període de 4 a 5 
mesos es preveu obtindre de 150 
a 200 exemplars adults. Els alumnes de l’IES Gilabert de Centelles treballa amb un insectari.

Nules és pionera en el control amb 
drons de la campanya citrícola
La Policia Local ja ha començat els controls de vigilància pel terme municipal

L
a població de Nules és pio-
nera a la província de Cas-
telló en la utilització de 
drons per a fer els controls 

de vigilància al terme municipal 
al llarg de la campanya citrícola. 
De fet, a mitjancant novembre 
van començar aquests controls 
juntament amb els que es fan de 
manera habitual per terra a cà-
rrec de la Unitat Rural Ecològica 
de la Policia Local.

Sobre açò, l’alcalde de Nules i 
regidor de Seguretat i Policia Lo-
cal, David García, comenta que «el 
dron ens permet visualitzar una 
gran extensió del terme munici-
pal en poc de temps, a més acon-
segueix arribar a les zones més 
internes dels horts que són on es 
produeixen un major nombre de 
robatoris i que en els controls de 
vigilància amb cotxe difícilment 
poden ser vistes pels agents. De 
manera que una vegada el dron 
identifica un punt s’envia a la 
Unitat Rural Ecològica de la Poli-
cia Local perquè identifiquen els 
treballadors i comproven que es-
tà tot correcte». 

INDUMENTÀRIA
L’Ajuntament de Nules va adqui-
rir durant l’any passat dos drons 
per a la unitat de drons de la 
Policia Local, a més també s’ha 
adaptat la indumentària que uti-
litzen els agents que formen part 
d’aquesta nova unitat. 

La decisió de fer controls amb 
drons per primera vegada per a 
intensificar la vigilància durant 
la nova campanya citrícola es va 
prendre durant la Junta Local de 
Seguretat del 30 de setembre.

Diputació s’obri 
a participar en 
la promoció dels 
cítrics provincials

La Diputació de Castelló es 
plantejarà participar en cam-
panyes de promoció dels cí-
trics de la província de Caste-
lló amb una aportació econò-
mica que encara està per 
definir, segons el compromís 
adquirit el 2 de desembre pel 
diputat de Medi Rural, Santi 
Pérez, davant els represen-
tants de la Plataforma per la 
Dignitat del Llaurador, amb 
els quals es va reunir. En 
aquesta trobada van estar pre-
sents l’alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i el regi-
dor de Nules César Estañol.

Aquesta col·laboració, tal 
com van apuntar, podrà ma-
terialitzar-se una vegada aca-
be el procés de transformació 
de la plataforma en una asso-
ciació de caràcter provincial, 
amb la qual també es vincula-
ran prop de 20 ajuntaments.

Segons va explicar Santi 
Pérez, «en una primera fase 
es tractaria de campanyes in-
formatives i de difusió que es 
realitzarien a les comarques 
de Castelló, i que a mitjà ter-
mini haurien de traspassar 
els límits provincials». També 
està previst «portar la infor-
mació als col·legis per a cons-
cienciar els xiquets i xiquetes 
de les bondats de les nostres 
taronges i clementines».

El diputat va coincidir amb 
els integrants de la platafor-
ma el fet que cal visualitzar 
els problemes pels quals tra-
vessa el sector citrícola i infor-
mar sobre el valor afegit que 
l’activitat agrària suposa per 
al territori en generar llocs de 
treball.

Imatge obtinguda amb un dels drons que utilitza la Policia Local de Nules.

QUARANTA COMERÇOS 

S’ADHEREIXEN A LA CAMPANYA DE 

CONSUM DE TARONJA LOCAL 

U Un total de 38 comerços i empreses de 

Nules s’han adherit a la Campanya de 

Conscienciació de Consum de Taronja Local 

que promou l’Ajuntament a instàncies de la 

Plataforma per la Dignitat del Llaurador.



Esports

LLUM HUESO GUANYA 

DE NOU LA COPA PREFERENT   

AMB EL JÚNIOR DEL NBF 

U La nulera Llum Hueso (primera per la 

dreta) es va proclamar per segon any 

consecutiu campiona de la Copa Preferent 

amb les seues companyes del júnior A 

del Nou Bàsquet Femení Castelló.

El CA Noulas posa en 
marxa la primera Escola 
d’Atletisme de Nules
El Club Atletisme Noulas ha 
posat en marxa aquest nou 
curs la seua primera Escola 
d’Atletisme. Aquesta iniciativa 
té com a objectiu el desenvolu-
pament tant físic com psicolò-
gic dels alumnes adaptant la 
metodologia de treball per a 
cada categoria i edat. 

El president del club, Emi-
lio Pedro Galindo, explica que 
«volem transmetre els valors 
de l’atletisme que milloren la 
capacitat física i intel·lectual, i 
fomentar les relacions socials i 
l’autoestima». Per això els entre-
naments estan dissenyats per a 
promoure la competició d’una 
manera eminentment lúdica.

L’Escola d’Atletisme es va po-
sar en marxa amb unes jorna-
des de portes obertes les quals 
es van celebrar la primera set-
mana d’octubre al CEIP Jaume I, 
on es van poder fer les primeres 
sessions fins que han començat 
les obres de millora del centre, 
la qual cosa ha fet que es tras-

lladen al Club Scude. Allí es re-
petiran les jornades de portes 
obertes els dies 7 i 9 de gener 
de 17.30 a 18.30 hores. 

Les classes tenen lloc dimarts i 
dijous en el mateix horari, i per 
ara compten ja amb una dese-
na de joves atletes, dels 5 als 14 
anys, alguns dels quals ja s’han 
estrenat en competició.

Les sessions són impartides 
per dos entrenadors titulats 
per la Real Federación Españo-
la de Atletismo i amb àmplia 
experiència. Carlos Alcalà por-
ta cinc anys al capdavant de 
l’Escola d’Atletisme de la Vall 
d’Uixó, mentre que Omar De-
mistocle González té un pal-
marés amb 95 medalles nacio-
nals i internacionals i ha sigut 
seleccionador nacional cubà, 
entrenador del Playas de Caste-
llón i del CA La Vall d’Uixó.

L’Escola té com a patrocina-
dors Caixa Rural Nules, Río Tin-
to, Ford (Enrique Sola e Hijos), 
Amalimp, Gascó i  Autos Vives.

Els joves atletes acaben d’estrenar les seues equipacions oicials.

José Flich, entre Pedro Jesús Serrano i Vicent Conde.

Flich i Tarrasón s’adjudiquen el 
VII Circuit de Carreres Populars
El 14 de desembre va tindre lloc el lliurament de trofeus i obsequis al centenar de ‘inishers’

E
l dissabte 14 de desembre 
es va celebrar al Saló Multi-
funcional el lliurament de 
trofeus del VII Circuit de 

Carreres Populars de Nules, un 
acte organitzat per l’Ajuntament 
de Nules amb la col·laboració del 
CA Noulas. També van rebre un 
obsequi els finishers, és a dir, 
aquells corredors que han com-
pletat les cinc curses o almenys 
quatre d’aquestes, la qual cosa 
suposa en aquesta edició un cen-
tenar de persones.

En categoria masculina el podi 
absolut d’enguany és idèntic al 
local, amb José Flich de nou com 
a primer classificat, després de 
sumar 922 punts. Amb 29 menys 
el segueix Vicent Conde, mentre 
que el tercer lloc és per a Pedro 

Jesús Serrano, company de Flich 
en el Club d’Atletisme Noulas, 
amb un total de 877 punts.

En dones, la guanyadora abso-
luta ha sigut la nulera Laura Ta-
rrasón, del BCS Trail d’Uixó, amb 
9.964 punts, només 19 més que 
Mónica Escudero, del Polssegue-
ros Trail, mentre que el tercer 
lloc del podi és per a Rocío Herre-
ra, del Tortiguitas Trail Running 
Castellón, amb 8 punts menys.

PodI loCAl FEmENí
Laura Tarrasón també encapçala 
el podi local, on la segueixen les 
atletes del CA Noulas María José 
Escolar i Jessica Benet, amb 9.907 
i 9.881 punts, respectivament.

La novetat d’aquesta edició del 
circuit ha sigut l’organització de 

curses per a persones amb diver-
sitat funcional, amb distàncies 
i recorreguts adaptats per a ells 
i la col·laboració de l’associació 
Estem. També ells van rebre els 
seus trofeus en un acte que va 
tindre la presència del regidor 
d’Esports, Gabriel Torres, i el 
president del CA Noulas, Emilio 
Pedro Galindo. A més, van parti-
cipar en el lliurament de trofeus 
i obsequis els regidors César Esta-
ñol i Guillermo Latorre.

Els regals per als finishers, vo-
luntaris i participants de Diver-
sitat Funcional van ser un polo, 
motxilla, bandana, buff i polsera 
finisher, mentre que els corre-
dors que van completar quatre 
proves van rebre una samarreta, 
motxilla i polsera de finisher.

Els regidors César Estañol, Gabriel Torres i Guillermo latorre, amb els participants en les curses de diversitat Funcional.

laura Tarrasón, entre Jessica Benet i m. José Escolar.
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L’infantil femení està en la Lliga del Patronat de Sagunt, com l’infantil masculí.

L’aleví mixt de María Oliver i Víctor Aroza juga la Lliga del Patronat de Castelló.

El sènior competeix en la Lliga Zonal Sènior Masculina.

El bàsquet renaix aquesta temporada 
a Nules de la mà del nou Club Taronja
En el seu primer curs tenen un equip sènior i quatre conjunts de base: júnior, aleví mixt i dos infantils, un de masculí i un de femení

E
l bàsquet torna a agafar 
força a Nules amb la crea-
ció del Club Taronja Bas-
ket Nules, que agafa el re-

lleu d’iniciatives anteriors.
Comença així una primera 

temporada que els ofereix nous 
reptes carregats d’il·lusions, ale-
gries i esperances, amb una nova 
junta directiva des de la qual di-
visen un futur amb possibilitats 
tant esportives com humanes, de 
les quals volen fer partícips els 
veïns i veïnes de Nules, perquè 
aquesta família esportiva conti-
nue creixent.

El club desitja als seus jugadors 

L’equip júnior del club nuler de bàsquet participa en la Lliga de Primera Zonal (Grup A).

Tota la gran família que forma el Club Taronja Basket Nules es va unir en una multitudinària foto per a guardar com a record de la gran festa que va ser la presentació de tots els equips.

L’infantil masculí, amb el seu tècnic, Alberto López, que també entrena els conjunts sènior i júnior.

i jugadores una gran temporada, 
en la qual posaran tots el mitjans 
tècnics, físics i econòmics, tot pel 
seu benefici, ja que són el motor 
del bàsquet de Nules i del qual 
tots formem part.

Aquesta temporada tenen un 
equip sènior i quatre de base, un 
de júnior, un d’infantil masculí i 
un de femení, i un d’aleví mixt, 
amb un equip tècnic format per 
María Oliver, Víctor Aroza, Aina 
Hueso i Alberto López, pilars fo-
namentals d’aquest club, en el 
qual es busca integrar els nous 
jugadors i les seues famílies  des 
del minut zero.

Des del club volen agrair la 
col·laboració de totes les empre-
ses patrocinadores, ja que la seua 
participació és imprescindible 
perquè el Taronja Basket siga ca-
da dia més gran i millor.

Especial menció per al regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, Ga-
briel Torres, per la seua ajuda i su-
port incondicional, així com per 
als pares i mares que de forma 
desinteressada treballen per i pel 
club. La temporada serà llarga, i 
amb esforç s’intentarà que guan-
yen molts partits, però sobretot 
els jugadors del TBN guanyaran 
un futur del que avui és present.

Esports
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L
a frase que ha servido de título 
para este artículo es, sin lugar 
a dudas, la frase apócrifa más 
conocida y atribuida, errónea-

mente, al hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. Y hoy, varios siglos después, 
sigue siendo de completa aplicación y 
vigencia en distintos ámbitos de nues-
tro día a día, entre ellos en la actuali-
dad política municipal. 

Y el Ayuntamiento de Nules, mal 
que pese, cabalga, no obstante los 
obstáculos que nos ponen en el ca-
mino y que buscan bloquear y para-
lizar la gobernabilidad municipal. Y 
lo hacen sin esconderse ni tapujos, 
afirmando ya no solo en privado sino 
también de forma pública en los ple-
nos municipales que «nos tendremos 
que rebajar».

¿Rebajar? ¿Es este el interés que tie-
nen por Nules algunos representantes 
de la oposición? ¿Dónde queda Nules y 
el interés general? 

Nuevamente, como vemos cada día 
en todos los ámbitos con los grandes 
partidos, la solución de los problemas 
comunes les importa poco. 

SUPERA’T
Son varios los proyectos que hemos 
puesto en marcha desde el Ayunta-
miento estos meses atrás y estamos 
satisfechos por los resultados obte-
nidos. Recientemente, por ejemplo, 
ha finalizado la primera edición del 
programa Supera’t, una iniciativa de 
inserción sociolaboral dirigida a mu-
jeres en riesgo de exclusión social en 
la que han participado un total de 57 
personas y donde se ha logrado la in-
serción laboral de al menos 13 de las 
participantes. 

Además, en unos días dará comien-
zo una nueva edición del Taller de Em-
pleo por el que 30 personas tendrán 
la oportunidad formativa-laboral en 
los oficios de albañilería, carpintería 
y jardinería. 

Y seguiremos trabajando desde las 
diferentes áreas municipales con una 
gestión responsable y eficiente de los 
recursos públicos. 

‘GOVERN A PEU DE CARRER’
Este mes de diciembre hemos puesto 
en marcha la nueva iniciativa Govern 
a peu de Carrer, que consiste en sacar 
los despachos del alcalde y también 
del resto de concejales del Gobierno 
Municipal a la calle una vez por se-
mana, durante todos los miércoles 
por la mañana. 

Una acción de proximidad y escu-
cha más que emprendemos, donde 
visitaremos todas las zonas de nues-
tro municipio para poder mejorar y 
resolver deficiencias en los espacios 
públicos. 

Desde Centrats en Nules (CeN) que-
remos aprovechar estas líneas para 
expresar a toda la ciudadanía nues-
tros mejores deseos en las fiestas 
navideñas y un próspero y feliz año 
nuevo. 

Ladran, 
luego 
cabalgamos

CeN

U
stedes nos van a perdonar, pero 
hay que tener la cara muy du-
ra para presidir un municipio 
desde 2015 y acusar a la oposi-

ción de llevarlo a la ruina. Al alcalde de 
Nules le gustaría borrar de un pluma-
zo sus últimos cuatro años con el PSPV. 
Lo que antaño le parecía una gestión 
brillante, hoy la convierte en una etapa 
oscura que desea olvidar.

Pero no. Nules es hoy el resultado de 
una gestión mediocre, de un malgas-
to sin límites y de una falta de criterio 
absoluta. Y presidiendo el pleno está el 
máximo responsable de este desmán.

David García ha llevado a Nules a 
una situación límite que la sufren 
en sus carnes los proveedores que no 
cobran desde hace más de un año. Es 
él y no otro el responsable de haber 
gastado en fiestas y no haber pagado 
a quienes se las montaban. Porque sí, 
el técnico en iluminación, el hostelero 
y la imprenta que se ha encargado de 
facilitar el material que el alcalde les 
encargó no tienen la culpa de haber 
confiado en un alcalde que les dijo que 
cobrarían y que hoy, pasado más de un 
año, sigue incumpliendo su palabra.

Le exigimos al alcalde que antes de 
presentar un presupuesto para 2020 
pagara todas las deudas. Que las fami-
lias que han tenido que soportar los 
impagos de un nefasto gestor llama-
do David García, debían cobrar antes 
de que el alcalde ideara otro ejercicio 
económico. Nules no puede seguir en 
blanco porque quien gobierna es inca-
paz de gestionar con responsabilidad y 
cordura. Los vecinos nos reclaman co-
herencia y rigor. Y lamentablemente al 
frente del Ayuntamiento hay un alcal-
de que elude cualquier vínculo con el 
pasado, ése que él tejió de la mano del 
hasta mayo su fiel escudero, el socialis-
ta Adrián Sorribes.

Nuestro pueblo necesita prosperar. 
Lo dijimos desde el primer momento. 
Y para ello no podemos gastar aquello 
que no tenemos. Es una regla básica pe-
ro ignorada los últimos cuatro años.So-
lo si saldamos las deudas con quienes 
nos dieron servicios podremos levantar 
un presupuesto realista, responsable y 
prudente. El que garantice que cuando 
se inicia una obra se paga, que asegu-
re servicios básicos y trabaje con con-
vicción por prosperar, con proyectos 
de utilidad, no iluminaciones divinas 
que solo buscan un titular que luego 
se esfuma.

Nules es mucho más que el desgo-
bierno que ha sembrado David García. 
Nules merece brillar. Y para conseguir-
lo es necesario arremangarse y coger la 
pala para empezar a trabajar. Ese verbo 
que nunca ha practicado David García. 
Menos pico y más pala.

Nos tendrán para conseguirlo. Para 
esforzarnos y luchar por Nules. Para 
defender este pueblo que es ejemplo 
de sacrificio. Capaz de liderar la econo-
mía agraria con marca propia: nuestra 
clemenules. Capaz de trabajar de sol a 
sol por garantizar prosperidad, creci-
miento y futuro. Nules es lo único que 
importa. Con vosotros, nuestros veci-
nos.

Nules, en 
blanco

PP

C
uando se iniciaba esta legislatu-
ra 2019-2023, el PSPV-PSOE pu-
so encima de la mesa una serie 
de ejes sobre los que negociar la 

legislatura: Política de contratación a 
empresas del Ayuntamiento, Política 
de inversiones, Política de gastos, Per-
sonal municipal... Se nos respondió 
que de todo se podría hablar. Noso-
tros cumplimos nuestra palabra y nos 
hemos sentado a hablar siempre que 
se nos ha llamado como oposición. A 
día de hoy, de ninguno de los ejes que 
planteamos se ha hablado.

Ya enn el mes de julio pedimos un 
Plan de viabilidad debido a que por 
parte del equipo de Gobierno se pre-
tendía tomar decisiones en contra 
del Plan Económico Financiero (PEF), 
medidas para la contención del gasto. 
Estas medidas correctoras nunca se 
han presentado y nos hace pensar que 
incumpliremos el PEF y se deberán to-
mar nuevas medidas de recorte de gas-
to para el año 2020.

PRÉSTAMOS
En 2019 el Ayuntamiento de Nules 
ha solicitado diversos préstamos. Un 
préstamo de 600.000 euros para una 
sentencia judicial que obliga al pago 
de las facturas del ecoparque de Nules. 
Un préstamo de 300.000 euros para fi-
nalizar las obras de pavimentación de 
Mascarell. Estos préstamos supondrán 
un aumento de las cuotas de amorti-
zación, lo que supone un aumento de 
recursos municipales para pagar a ban-
cos. Esto supone necesariamente recor-
tar de otras áreas. 

PROVEEDORES
Ahora se propone un nuevo préstamo 
para adelantar el pago a proveedores 
(solo adelantarlo, sin préstamo los pro-
veedores igual cobrarán) y cuando so-
licitamos un plan de viabilidad para 
saber cómo se encajarán los pagos en 
esta legislatura, el equipo de gobierno 
no contesta. Cuando se pregunta so-
bre la estimación del gasto producido 
entre junio y diciembre del 2019 para 
estimar la deuda, no se nos responde. 
Cuando preguntamos por el borrador 
de presupuestos de 2020, ni está ni se 
espera. 

Y es que el pago de gasto corriente 
con un préstamo supone 200.000 euros 
de amortización anual en 2020 y 2021 
y una de 100.000 euros en 2023. Así, 
los presupuestos deberán reflejar una 
serie de recortes para financiar el pago 
de estos préstamos. 

PRESUPUESTO
Si cada año se solicita un préstamo pa-
ra pagar el gasto corriente, seguiremos 
subiendo las cuotas de préstamos a pa-
gar y tendremos menos dinero para 
servicios municipales. Por ello es tan 
importante saber no solo como se va a 
pagar sino como se va a ajustar el pre-
supuesto para no seguir creando deu-
da. Es diciembre y no tenemos presu-
puesto, ni plan de viabilidad.

No hay hoja 
de ruta para 
la legislatura

PSPV-PSOE

H
ui dia ja podem confirmar que 
el PSPV de Nules és deslleial, 
amb si mateix i el més greu, 
amb el poble, concretament 

amb els proveïdors d’aquest Ajunta-
ment. 

En el plenari del mes de novembre ja 
s’han llevat definitivament la màscara 
sense cap pudor i a pit descobert.

Vorem que fan al de desembre!!!!!
Es venia intuint des del principi de 

la nova legislatura, no estan còmodes 
en les cadires que calfen en el Saló de 
Plens i remouen el seu rancor cap als 
seus antics socis de govern.

El que no es podia esperar d’ells, 
ja que en el plenari d’octubre aquest 
grup municipal ja va dividir el seu pro-
pi vot davant la proposta de l’equip de 
govern, del qual no formem part tot i 
tenir regidories delegades.

Com déiem, en aquell moment ja 
van dividir el seu vot davant la propos-
ta de demanar un crèdit bancari per a 
pagar factures a proveïdors i en part 
tapar les seues pròpies vergonyes de la 
passada legislatura, a causa de la despe-
sa excessiva que s’havia produït en les 
regidories que gestionaven (2 vots de 
5 a favor de sol·licitar el crèdit) fent-li 
segons ells un favor a l’actual equip de 
govern i de pas a ells mateixos, ja que 
els proveïdors que en el seu moment 
van contractar els tenien sotmesos a 
una pressió important i lògica davant 
la necessitat de cobrar els seus serveis.

Dit això, en aquest plenari de novem-
bre calia aprovar per majoria absoluta 
(9 vots a favor) l’adjudicació a una enti-
tat bancària de l’esmentat crèdit.

Però, oh sorpresa, posant-se molt dig-
nes es desdiuen del votat a l’octubre, 
resultat de la votació:

CeN/Més Nules.......7 vots a favor
PSPV-PSOE...............5 abstencions
PP...............................5 en contra

Davant la qual cosa no es va poder 
aprovar definitivament la sol·licitud 
del crèdit (dues entitats havien presen-
tat condicions i intervenció havia in-
format i adjudicat la millor opció).

Des de Més Nules reiterem la nostra 
posició a favor, coherentment amb les 
necessitats actuals en tots dos plena-
ris. Lamentem profundament que per 
motius i picabaralles personals aquests 
proveïdors seguiran sense cobrar.

Això sí, s’escandalitzen i esquincen 
les vestidures perquè s’han usat dos 
vestits (propietat de l’Ajuntament) per 
part de dues regidores per a la Fira Me-
dieval de Mascarell. Gran nivell!

Vist lo vist i al pas que anem, res ens 
podria sorprendre menys que un dia 
no gaire llunyà entre els amiguets de 
l’oposició es produïra un brindis com 
el de l’opera La Traviata, ja que entre 
els que s’odiaven fervorosament i ara 
beuen els vents junts, un nou partit 
polític està a punt de nàixer a Nules: 
PPOE.

Si les sentències que eixiran en breu 
no ho impedeixen definitivament.

‘Nits de 
bohèmia i 
de passió’

Més Nules
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Agenda

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

NULES OBRI LA SEUA BEBETECA 

ELS DIES 19, 20 I 23 DE DESEMBRE

Els xiquets i xiquetes de 8 a 
36 mesos d’edat ja poden gaudir 
d’una iniciativa perquè s’acosten 
a contes i poesies, al voltant de 
valors i situacions que viuen de 
manera diària. Serà els dies 19, 
20 i 23 de desembre a la Biblio-
teca Municipal, de 17.00 a 18.00 
hores i de 18.00 a 19.00 hores. 
Inscripcions al 964 67 06 35.

U

ACOMIADA L’ANY AMB UN 

CONCERT DE CINE AL TEATRE 

ALCÁZAR EL 28 DE DESEMBRE

El Teatre Alcázar acollirà el 
proper dissabte 28 de desembre a 
les 19.00 hores una nova actuació 
dins de la Temporada Cultural 
2019-20 a càrrec de l’Orquestra 
Simfònica Música Viva, dirigida 
per Miguel Ángel Martínez Mon-
tes. Es tracta del ja tradicional 
‘Concert Un Cap d’Any de Cine’, 
amb conegudes bandes sonores.

U

NULES DISPOSARÀ UN ANY MÉS 

DE CARPA PER A LA NIT DE NADAL, 

CAP D’ANY I NIT DE REIS

Com en anys anteriors, ja no 
cal eixir del poble per a vibrar du-
rant la Nit de Nadal, Cap d’Any 
i Nit de Reis, en una carpa que 
comptarà amb servei de barra, 
guarda-roba i DJs per a allargar la 
diversió. Serà al recinte de festes, 
al carrer de Francesc Esquerrer, 
de 00.30 a 7.00 hores. Només per 
a majors de 16 anys.

U

ACOMIADA L’ANY ESPORTIU AMB 

LA XII SANT SILVESTRE NOULAS 

EL DIJOUS 26 DE DESEMBRE

Prepara’t per a acomiadar 
l’any de la manera més esportiva 
amb la XII Sant Silvestre Noulas. 
Serà el dijous 26 de desembre, 
amb la cursa infantil a les 18.30 
hores i l’absoluta a les 19.00 ho-
res. També hi haurà una cursa 
per a persones amb diversitat 
funcional, xocolata en meta i pre-
mi a la millor disfressa.

U

L’AECC ORGANITZA LES SEUES 

FESTES SOLIDÀRIES DE CAP 

D’ANY I LA NIT DELS REIS MAGS

La junta local de l’AECC torna 
a celebrar les seues tradicionals 
festes solidàries de Cap d’Any i 
Nit de Reis al Saló Multifuncio-
nal. Els assistents han de portar 
el sopar i l’organització posa el 
cotilló, el raïm i el tortell, a més 
de la música. Cal fer les reserves 
com més prompte millor al te-
lèfon 682 757 405.

U

Llistat de productes a reciclar a l’ECOPARC

  1. Envasos buits de ito-sani-
taris.

  2. Envasos plens de ito-sani-
taris.

  3. Envasos buits de pintura, 
metall i plàstic.

  4. Envasos plens de pintura, 
metall i plàstic.

  5. Tòners.
  6. Oli de cuina.
  7. Oli de motor del cotxe i lu-

briicant i els seus envasos.
   8. Envasos distints plens i 

buits de salfumant, líquid 
de frens, detergents, i tot 
el que és contaminant i va 
envasat.

  9. Medecines.
10. Pots d’esprais de qualsevol 

material.
11. CD de música i pel·lis, 

pel·lis de vídeo, ra-
      diograies.
12. Extintors, bombona càmp-

ing.
13. Tubs fosforescents, bombe-

tes de tot tipus, led.

14. Piles, piles botó.
15. Enderrocs i cristall.
16. Paper i cartó.
17. Poda.
18. Fusta.
19. Metall.
20. Tot tipus 

d’electrodomèstics, des de 
neveres, llavadores... ins 
termos, plaques de cocció, 
tv, monitors, ordinadors, 
microones, planxes, xi-
cotets aparells elèctrics... en 
i, tot el que són electro-
domèstics, imatge i so.

21. Vidre.
22. Plàstic.
23. Roba en bon estat i
      envellida.
24. I per i voluminós,

que ací entra tot
el que no entra en els an-
teriors grups, com per ex-
emple matalassos, somiers, 
sofàs, butaques, cadires, 
plàstic dur de qualsevol 
tipus, joguets, etc.

Camí Moncofa s/n (Al costat del pas elevat de la via del tren)
HORaRIs: De dimarts a dissabte: de 09.00 a 13.00 h. i de 15.00 a 19.00 h.
  Diumenges: de 09.00 a 13.00 h. Dilluns: tancat
NOTA: Aquest servei està adreçat únicament als ciutadans de Nules. Per a poder 

accedir es necessari presentar el DNI 

HICIDSA-Tel. 964 200 122
www.hicid.com

TRANSPORT URBÀ:
de DILLUNs a DIVENDREs
excepte festius
(1 D’OCTUBRE a 31 MaIG)

Mascarell: 7.45 - 8.35 
- 10.05 - 11.05 - 12.05 
- 13.05. santa Bárbara: 
7.49-8.39-10.09-11.09-
12.09-13.09. Cementeri:
10.15-11.15-12.15.
ambulatori: 7.56-8.45-
10.16-11.16-12.16-13.16.
Pujà: 7.59-10.19-12.19

SERVEI PLATGES: de
DILLUNs a DIVENDREs
excepte festius
(1 D’OCTUBRE a 31 MaIG)

Jardi-RENFE: 8.00-10.30-
12.30. Far: 8.13-10.43-
12.43. L’Estany: 8.20-
10.50-12.50. Jardi-RENFE:
8.30-11.00-13.00

 TELÈFONS I TRENS

ajuntament: 964 670 001
Casal Jove: 964 659 301
Cultura, agricultura i 
Medi ambient: 964 670 001
Policia Local: 964 670 001

964 670 164
Creu Roja: 964 671 020
Bombers: 964 670 771
Emergències: 085/112
Centre de salut: 964 558 550
Urgències: 964 558 555
Taxis: 649 813 033 / 610 074 218
Guàrdia Civil: 964 670 002
INss: 964 670 021
Estació de Renfe: 964 670 391
Oicina Correus: 964 670 643
Cáritas: 661 701 516
arxiprestal st. Bartomeu: 621 242 171
Parròquia Mascarell: 964 670 856
Centre dia 3a edat: 964 670 251
INEM: 964 670 704
Centre mèdic Nules: 964 671 600
Reconeixement mèdic: 964 673 984
Psicomed Reconeixement: 964 040 704
Guarderia sant Xotxim: 651 977 355

HORaRI DE TRENs:
Nules - Castelló de dilluns a divendres:
06.51 - 07.04 - 07.22(Civis) - 07.39 - 07.50 (Civis)
08.18 - 08.39 (Civis) - 08.59 - 09.16 - 09.44 - 10.24
10.39 - 11.21 - 11.39 - 12.21 - 12.44 - 13.26 - 13.44
14.21 - 14.44 - 15.02 (Civis) - 15.26 - 15.33 - 15.57 
(Civis) - 16.21 - 16.34 - 17.21 - 17.44 - 18.21 - 18.44 
- 19.02 (Civis) -19.36 - 19.54 - 20.15 (Civis) - 20.33 
- 20.44 - 21.21 - 21.44 - 22.21 - 22.44 - 23.30.

 D’INTERÉS
MUSEUS:
Museu d’Història dimarts i dimecres de 9.00 a 12.30 
hores, divendres de 18.00 a 20.00 hores i dissabte en 
horari de matí i vesprada d’11.00 a 13.30 hores i de 
18.00 a 20.00 hores. Les visites guiades a qualsevol 
monument, museu o lloc de d’interés s’han de 
reservar telefonant al 964 674 361.
Museu de Medallística dimarts d’11.00 a 13.00 hores 
i de 18.00 a 20.00 hores, dimecres, dijous i dissabte 
d’11.00 a 13.30 hores i de 18.00 a 20.00 hores, 
divendres d’11.00 a 13.30 hores i diumenge de 10.30 
a 13.30 hores
PaRTICIPaCIÓ: si vols enviar contingut per a la seua 
publicació en el ‘Crònica de Nules’, fes-ho abans del 
dia 10 de cada mes a l’adreça de correu electrònic 
‘prensa@nules.es’.
EN La XaRXa: En l’adreça d’Internet ‘www.nules.es’, 
l’ajuntament mostra la informació relativa al con-
sistori i la localitat, agenda i notícies. a més, és pos-
sible seguir l’actualitat municipal a través del peril 
oicial de Twitter ‘@NulesInfo’ i en el de Facebook.

FARMÀCIES DESEMBRE
  DEL 15 AL 31

aNa MaRÍa PaLENCIaNO sÁIZ
C/ MaJOR, 70: 19-24-29

CaRMEN NaVaRRO VaLERO
PURÍssIMa, 85: DIEs 15-20-25-30

ELVIRa VELasCO NaVas
sT. BaRTOMEU, 2: DIEs 16-21-26-31

ENCaRNaCIÓN RaMBLa
aV. DIaGONaL, 4: DIEs 17-22-27

M. ÁNGELEs GaLVER
C/ MaJOR, 60: DIEs 18-23-28

 HORARIS BUS
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