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30 DESoCUpatS ES 
foRmEN EN EL NoU taLLER 
D’oCUpaCió NULES v

3 ES poSa EN maRxa EL 
iii foCUS D’EmpRESES 
amb 10 NoUS pRojECtES

2ELS aLUmNES DE LoS 
GoRRioNES REpRENEN LES 
CLaSSES aLS baRRaCoNS

2

El nuler Manuel Peris va guanyar la 
XII Sant Silvestre Noulas, que va tin-
dre la participació d’uns 500 atletes 
i on la millor corredora local va ser 
Marta Oliver. pÀGiNa 11

manuel peris guanya la 
Sant Silvestre Noulas 
amb 500 corredors

Els Reis mags van arribar el 5 de gener a l’estació de Nules i mentre els veïns els aplaudien van agafar tres cotxes per a traslladar-se al lloc d’inici de la cavalcada.

Els Reis venen en tren
Ses Majestats d’Orient van arribar enguany a l’estació per a iniciar la cavalcada



Municipal

L’alumnat de Los Gorriones ja ha 
représ les classes als barracons
A principis de gener van començar les obres del Pla Edificant d’aquest centre d’infantil

L ’ a l u m n a t  d e l  c e n t r e 
d’Infantil Los Gorriones 
va reprendre el 7 de gener 
les classes als barracons 

instal·lats a les pistes esportives 
on estaran fins que finalitzen les 
obres que es portaran a terme en 
l’actual edifici. Les actuacions 
emmarcades en el Pla Edificant 
estava previst que començaren el 
dilluns 13 de gener, «de manera 
que complim el compromís ad-
quirit amb la comunitat educa-
tiva d’aquest centre educatiu ja 
que s’ha fet un gran esforç per-
què el trasllat es faça en el perío-
de de vacances escolars, perquè 
l’alumnat puga incorporar-se a 
les classes als barracons per tal 
que en aquest mes de gener pu-
guen començar les obres», expli-
ca el regidor d’Obres i Serveis i 
alcalde de Nules, David García.

reforma inteGraL
L’Ajuntament de Nules té la de-
legació de competències per part 
de la Conselleria d’Educació per 
a dur a terme aquestes actuacio-
ns, de fet al centre educatiu Los 
Gorriones està previst realitzar 
una reforma integral amb una 
quantitat de 470.755,67 euros.

En total, mitjançant el Pla Edi-
ficant, la Conselleria d’Educació 
ja ha adjudicat a l’Ajuntament 
de Nules 2,6 milions d’euros. 
Cal recordar que la primera de 
les actuacions emmarcada en el 
Pla Edificant de la Conselleria 
d’Educació, amb el qual es pre-
tén millorar les infraestructu-
res educatives de la localitat, es 
va posar en marxa el passat mes 
de juliol al CEIP Lope de Vega, 

on s’està construint un gimnàs 
i reformant l’antic habitatge 
del conserge per a habilitar-lo 
com a aula polifuncional amb 
un import de 315.873,05 euros. 
També s’estan fent obres del Pla 
Edificant al CEIP Pío XII amb la 
construcció d’un gimnàs per un 

import de 982.316,32 euros i al 
CEIP Jaume Així mateix s’està 
construint un gimnàs i una esca-
la d’emergència amb un import 
de 884.576,93 euros. A més s’està 
treballant en la realització de 
les actuacions sol·licitades per al 
CEIP Cervantes. 

els barracons s’han instal·lat a la zona de les pistes esportives.

els menuts han pogut reprendre les classes amb normalitat.
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finalitzen les 
obres de millora 
dels polígons 
industrials
Els polígons industrials Sen-
da Mitjana, la Mina i Via Au-
gusta de Nules han millorat 
les seues instal·lacions amb 
unes actuacions que van fina-
litzar recentment i amb les 
quals s’els ha dotat de noves 
d’infraestructures i serveis.

Aquest impuls als polígons 
industrials ha sigut possible 
gràcies al suport financer de 
l’Institut Valencià de Compe-
titivitat Empresarial (IVACE), 
de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors produc-
tius, Comerç i Treball de la 
Generalitat valenciana

Les actuacions que s’han rea-
litzat al llarg de 2018 i 2019 
han consistit en la millora de 
vials amb l’execució de voreres, 
zones d’aparcament i senyalit-
zació horitzontal; instal·lació 
de xarxa de fibra òptica de te-
lecomunicacions; instal·lació 
d’un sistema de videovigilàn-
cia per al control del trànsit 
amb càmeres; una web per a 
promocionar els polígons; o la 
instal·lació a les entrades d’una 
pantalla informativa.

L’ajuntament ja 
no utilitza l’edifici 
de la fundació 
Caixa Castelló
L’Ajuntament de Nules uti-
litzava, des de feia anys, 
instal·lacions situades en un 
edifici a l’avinguda de Valèn-
cia enfront del Mercat Muni-
cipal que són titularitat de la 
Fundació Caixa Castelló. 

L’immoble en el qual se si-
tuaven les instal·lacions es 
tracta d’un edifici antic, no 
adaptat, amb nombrosos 
problemes de funcionament 
d’ascensor i on es rebien de 
forma continuada queixes 
dels usuaris, que es trasllada-
ven a la Fundació Caixa Cas-
telló i que després de diversos 
anys s’han continuat produi-
nt sense solucionar-se. 

Després d’analitzar les 
a l t e r n a t i v e s  e x i s t e n t s , 
l’Ajuntament de Nules va co-
municar als propietaris que 
no continuarien utilitzant 
aquestes instal·lacions a partir 
de l’1 de gener de 2020 i, per 
tant, les activitats que s’hi or-
ganitzaven s’han reubicat en 
altres edificis municipals com 
ara el poliesportiu o l’edifici 
multifuncional. 

«Pr incipalment  en les 
instal·lacions del conegut com 
a edifici Bancaixa es realitza-
ven activitats esportives i diri-
gides a gent gran organitzades 
pel CEAM. El Consell d’Usuaris 
del CEAM ens va traslladar 
diverses vegades les queixes 
i després d’estudiar-les per 
part de l’equip de govern vam 
entendre que el més conve-
nient era traslladar aquestes 
a altres instal·lacions munici-
pals», ha comentat la regidora 
d’Edificis Municipals, M. José 
Esteban. 

nou horari 
d’obertura dels 
parc canins per 
al descans veïnal
L’Ajuntament de Nules va 
aprovar recentment un horari 
per a tot l’any per a les zones-
parc per a gossos que hi ha 
situades en diversos punts de 
la població. L’horari d’ús serà 
de 8.00 a 22.00 h i el seu com-
pliment es vigilarà per part 
de la Policia Local de Nules, 
que sancionarà les persones 
usuàries que l’incomplisquen. 
Per a això l’Ajuntament ha 
instal·lat uns cartells indica-
tius de l’horari en cada parc.

«Cada vegada són més les per-
sones usuàries que gaudeixen 
d’aquestes instal·lacions que 
hem posat en marxa durant 
els últims quatre anys. Però 
ens arriben queixes d’un mal 
ús que s’ha produït en alguna 
de les instal·lacions en horari 
nocturn i que pertorba el des-
cans veïnal, per la qual cosa ca-
lia regular l’horari d’accés», co-
menta l’alcalde, David García.

Hi ha quatre zones-parc: 
al carrer de Tales, a la zona 
enjardinada al costat del ba-
rranc de la Serraleta, al carrer 
de Pasquala Lauterio i a la ur-
banització del Racó del Pou.

Deu nous projectes per al 
tercer focus d’empreses
Comença el III Focus d’Empreses 
de Nules amb deu projectes nous 
que, per un període d’un any, tin-
dran un espai físic a l’edifici Natiu 
a  l’antiga Cambra Agrària on po-
dran desenvolupar el negoci, tin-
dran un tutor per al pla d’empresa 
i formació específica impartida 
per personal especialitzat, a més 
de classes d’entrenament i fi-
nançament inicial. De fet, dilluns 
13 de gener va tindre lloc la jorna-
da d’obertura amb la presència de 
l’alcalde de Nules, David García, i 
del regidor de Desenvolupament 
Local, César Estañol.

Entre els projectes seleccionats 
es troba una aplicació de mòbil 
per a contractar autobusos per el 13 de gener es va celebrar la jornada d’obertura del iii focus d’empreses.

a desplaçaments a festes de po-
bles de la província; l’elaboració 
de blocs de formigó en massa per 
a autoconstrucció; un vehicle 
elèctric; tecnologia per a canviar 
l’esmalt d’ungles; servei wifi amb 
connexió a Internet il·limitada; 
una boutique de comunicació 
digital; un projecte social per a 
donar continuïtat educativa a jo-
ves majors d’edat amb situacions 
familiars, econòmiques i socials 
complicades; una agència de pro-
ductes digitals per a ajudar pro-
fessionals de diferents sectors a 
digitalitzar el seus coneixements 
i vendre’ls en línia; una consulto-
ria per a empreses, i un projecte 
dirigit al sector hostaler. 



NULES doNa viSibiLitat aL 
vaLENCiÀ aMb EL REPaRtiMENt dE 
CaLENdaRiS  aMb LÈXiC vaLENCiÀ

U L’Oficina Municipal de Norma-
lització Lingüística ha impulsat 
una campanya de promoció del 
valencià amb calendaris.

NULES FoMENta EL 
vaLENCiÀ i EL CaStELLÀ ENtRE 
La PobLaCiÓ MiGRaNt

U El Centre FPA té quatre grups 
de llengües per a població es-
trangera, en els quals partici-
pen 58 alumnes d’11 països.

UN totaL dE 13 doNES 
tRobEN tREbaLL GRÀCiES aL 
PRoGRaMa ‘SUPERa’t a NULES’

U Nules va clausurar el programa 
Itineraris Integrats per a la Inser-
ció Sociolaboral de Persones en 
Situació o Risc d’Exclusió Social 

anomenat Supera’t a Nules, en 
el qual s’ha atès 57 dones. De fet, 
gràcies a aquest programa s’han 
contractat 13 dones.

EL PRojECtE aGENt tUtoR 
dE NULES REP EL PREMi 
NaCioNaL d’EXCEL·LÈNCia

U Els responsables del projecte 
Agent Tutor van rebre el premi 
d’Excel·lència dels Premis Na-
cionals a les Bones Pràctiques.

30 desocupats es formen en el 
nou Taller d’Ocupació Nules V 
Els participants es formaran durant un any en les especialitats de jardineria, fusteria i obra 

Amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les per-
sones aturades del muni-
cipi s’està desenvolupant 

el nou Taller d’Ocupació Nules V. 
En concret, són trenta persones 
desocupades les que des de finals 
de desembre s’estan formant en 
les especialitats de jardineria, 
fusteria i obra.

Precisament el 8 de gener 
va tindre lloc l’acte oficial 
d’inauguració d’aquest nou ta-
ller d’ocupació que va tindre 
la presència de l’alcalde de Nu-
les, David García; la regidora 

d’Ocupació, Rosa Ventura, i al-
tres membres del govern local. 

Així doncs, d’aquest taller 
d’ocupació a més de beneficiar-
se’n 30 persones desocupades del 
municipi també ha suposat la 
contractació de set tècnics com 
a personal docent i directiu. De 
manera que els tres mòduls tenen 
10 alumnes cadascun on podran 
formar-se al llarg d’un any ja que 
la durada del taller és de dotze 
mesos. En tot aquest temps realit-
zaran, a més, obres i serveis de mi-
llora de l’entorn i condicionament 
d’espais públics, entre d’altres.  

Sobre això, la regidora de Polí-
tiques d’Ocupació, Rosa Ventura, 
explica que «aquest nou taller té 
un cost total de 846.164,40 euros, 
dels quals 696.164,40 euros estan 
subvencionats pel Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació (LABO-
RA) de la Generalitat valenciana 
i 150.000 són aportació munici-
pal. Aquestos tallers possibiliten 
a l’alumne-treballador tindre un 
treball efectiu amb un contrac-
te de formació i l’aprenentatge 
amb els quals es pretén millorar 
la seua qualificació professional i 
afavorir la seua ocupació». 

L’alcalde, David García, i la regidora d’Ocupació, Rosa Ventura, van assistir a la inauguració del nou taller d’ocupació.
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Música Viva va celebrar el seu concert ‘Un cap d’any de cine’.L’Associació Musical Artística Nulense va oferir un Concert de Nadal amb gran protagonisme dels més joves.

La Residència Mare de Déu de la Soledat va rebre la visita dels Reis Mags. L’AECC va organitzar els seus tradicionals sopars de Cap d’Any i la nit de Reis.

La carpa va tornar a obrir per als joves en les nits més festives.

Tradició i diversió en les celebracions 
més entranyables per a tancar l’any
Nombrosos col·lectius locals se sumen amb les seues propostes a la programació organitzada per l’Ajuntament de Nules durant el Nadal

Nules va viure un Nadal 
plens de propostes per 
a totes les edats, amb la 
participació de molts 

col·lectius i associacions locals. 
Així, el Grup de Veus Música Viva 
va oferir el seu tradicional concert 
Un cap d’any de cine, mentre que 
l’Orquesta Laudística Daniel For-
tea va actuar a la Residència Mare 
de Déu de la Soledat i l’Associació 
Musical Artística Nulense va ofe-
rir el Concert de Nadal.

Els més menuts es van divertir 
amb les activitats que va organit-
zar l’Ajuntament amb Nadal a la 
Plaça. Enguany les persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 
van poder gaudir de les atraccions, 
ja que el dia 29 van funcionar sen-
se música ni llums decoratives per-
què els xiquets i les xiquetes amb 
TEA pogueren viure una jornada 
festiva. 

D’altra banda, 276 xiquets i xi-
quetes, d’entre 3 i 12 anys, van 
participar en l’Escola de Nadal, 
del 23 de desembre al 3 de gener. 
Les activitats es van desenvolu-
par al CEIP Cervantes i cada dia 
es va realitzar un taller educatiu 
relacionat amb el Nadal, a més 
de cinema i eixides al Bioparc, a 
la Fira de Nadal de Nules o a la 
Fira d’Oci de Castelló. 

A més, es va programar un joc 
Escape Box al Casal Jove, per a jo-
ves de més de 13 anys, que preci-
sa d’un treball en equip per a re-
soldre els enigmes. L’Ajuntament 
també va instal·lar de nou una car-
pa per a la nit de Nadal i les nits 
de Cap d’Any i de Reis, amb músi-
ca per als majors de 16 anys.

En canvi, es va prescindir de la 
Clemen Nit Festa per a estalviar, 
encara que la intenció és conti-
nuar amb aquesta iniciativa en 
els pròxims anys. 

Mascarell també va viure d’una manera molt alegre la darrera nit de l’any.
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El Mercat Municipal va acollir activitats nadalenques i va rebre el Pare Noel.

La plaça Major es va convertir en un parc d’atraccions amb les activitats de Nadal a la Plaça. Els alumnes de l’Escola de Nadal també van gaudir amb els jocs preparats a la plaça Major.

L’Orquesta Laudística Daniel Fortea va oferir un concert a la Residència Mare de Déu de la Soledat.

Les Ames de Casa van organitzar la seua tradicional recollida d’aliments per als necessitats amb motiu del Nadal.

Societat Crònica de Nules
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els reis mags trien els 
guanyadors de la campanya 
nadalenca del comerç local

U

El sorteig de la campanya ‘Aquest Nadal, 
el teu comerç t’il·lumina’ es va realitzar 
el 6 de gener a l’ajuntament, de la mà 
dels Reis Mags, amb el resultat de quatre 
persones guanyadores d’un val de 
500 euros cadascuna: Isabel Campos, 
Núria Serna, M. Dolores Agut i Vicente 
Ninot. Per a participar-hi, era necessari 
haver obtingut 10 segells diferents 
al seu ‘passaport’ en alguns dels 56 
establiments de Nules que van formar 
part d’aquesta iniciativa de l’Ajuntament, 
dirigida a dinamitzar una activitat 
econòmica clau en el desenvolupament 
local. Els premis hauran de ser utilitzats 
en al menys cinc comerços del poble.



La Reina de la Vila i les seues dames. Els Reis Mags van arribar a l’escenificació del betlem.

El gegant de Nules i els cabuts es van sumar a la festiva desfilada. Membres de l’associació Estem hi van participar per primera vegada.

Els Reis Mags arriben a Nules davant la 
mirada d’il·lusió de centenars de xiquets
La novetat d’enguany va ser l’arribada de Ses Majestats d’Orient en tren, per a protagonitzar després una cavalcada amb cinc carrosses

E ls Reis Mags d’Orient van 
arribar a Nules davant la 
mirada d’il·lusió de cente-
nars de xiquets i xiquetes. 

La gran novetat d’enguany és 
que Melcior, Gaspar i Baltasar 
van arribar per primera vegada 
en tren i molts veïns van acudir a 
l’estació a rebre’ls. A continuació 
van desfilar amb carrosses pels 
principals carrers del nucli ur-
bà saludant els més menuts i les 
seues famílies. La cavalcada de 
Reis va comptar també amb ani-
mació i amb la Reina de la Vila, 
Jèssica Gozalbo, i les dames de la 
Cort d’Honor. Els Reis Mags van 
ser rebuts per les autoritats lo-
cals a la porta de l’ajuntament.

A més, hi van participar per 
primera vegada membres de 
l’associació Estem, el gegant de 
Nules anomenat Gilabert jun-
tament als cabuts a càrrec de 
l’Associació Cultural la Corretjo-
la, i la Banda Jove de l’Associació 
Artística Nulense, després de 
molts anys en els quals la banda 
havia deixat de formar part de la 
Cavalcada de Reis de Nules.

Per altra banda, com cada any 
van formar part de la comitiva de 
la cavalcada l’alumnat de quart 
de Primària dels col·legis de Nu-
les, els xiquets i les xiquetes de 
la parròquia de Sant Bartomeu i 
Sant Jaume amb l’escenificació 
del betlem, i hi van col·laborar 
comerços i empreses locals.

L’animació va ser molt vistosa i 
plena de sorpreses al voltant de la 
figura d’Aladdin. La cavalcada va 
tindre cinc carrosses i a la plaça 
hi va haver una il·luminació espe-
cial. A més, del 2 al 4 de gener la 
Fira de Reis va omplir d’animació 
i atraccions la plaça Major.

El públic aplaudeix els Reis Mags després de la seua arribada a l’estació.

El públic va gaudir amb la Cavalcada de Reis.

L’ajuntament va ser el punt culminant d’una espectacular cavalcada.
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ses majestats d’orient 
també van repartir regals i 
alegria a mascarell

U Els Reis Mags d’Orient també van fer 
una visita als veïns de Mascarell, per 
a portar els regals als més menuts. Hi 
van arribar amb els mateixos cotxes 
amb els quals es van desplaçar des de 

l’estació de tren de Nules fins a l’inici de 
la cavalcada, i es van dirigir als residents 
de Mascarell des de l’escenari habilitat a 
la plaça Major de la població. Com ja va 
ocórrer també a Nules, durant els dies 

previs els emissaris de Ses Majestats 
d’Orient van visitar Mascarell perquè 
tots els xiquets i xiquetes pogueren 
donar-los les cartes per als Reis Mags 
i demanar-los tots els joguets i regals 

que volien per a la nit més màgica de 
l’any. Una manera perfecta per a tancar 
unes celebracions que Mascarell també 
ha viscut enguany d’una manera molt 
especial i participativa.
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felip dona a la BiBlioteca 
Municipal dos exeMplars del 
seu lliBre soBre ‘Blockchain’

U El nuler José Felip Darás ha donat dos 
exemplars impresos del llibre ‘La era de 
las BLOCK punto COM’ del qual és autor 
principal i coordinador a la Biblioteca 
Municipal José Vicente Felip Monlleó.

una exposició coMMeMora 
els 33 anys de dedicació a  
l’art de josefina rosselló

U La Biblioteca Municipal José Vicente 
Felip Monlleó va acollir l’exposició 
commemorativa dels 33 anys d’art 
de Josefina Rosselló, per a celebrar 
molts anys de creativitat i dedicació.

El cuidado del pie puede que 
pase por alto, pero tenemos 
que prestarle más atención 
durante toda nuestra vida. En 
cada paso que damos, nues-
tros pies van a soportar entre 
2 y 4 veces nuestro peso, por 
lo que en las personas depor-
tistas el cuidado de la pisada 
aún es más importante, dado 
que es una acción que se eje-
cuta reiteradamente.

Todo el cuerpo va a verse 
repercutido si la pisada no es 
adecuada. Un mal gesto depor-
tivo en la pisada puede afectar 
a rodillas, tobillos, caderas y 
espalda provocando lesiones, 
dolores y limitaciones en el 
rendimiento deportivo. Si cui-
damos nuestra pisada, lo más 
probable es que podamos dis-
frutar durante toda la vida de 
manera saludable del deporte. 

En nuestra clínica cuida-
mos de la pisada de nuestros 
clientes con una alta tecno-
logía que diagnostique con 
precisión la forma de pisar de 
un deportista para detectar 
o relacionar una lesión pre-
sente o futura. Para prevenir 
lesiones es apropiado realizar 
un estudio biomecánico de la 
pisada. Este estudio es aconse-
jable tanto para personas que 
comiencen a practicar deporte 
de forma habitual como para 
aquellas que lo realizan de for-
ma intensa o profesional.

El tratamiento con plantillas 
personalizadas nos permite dar 
a cada una el grado justo de 
elasticidad que requiere cada 
paciente, con el objetivo de me-
jorar su rendimiento deportivo 
y prevenir lesiones. El uso de 
plantillas deportivas dinámi-
cas ayuda a reducir el riesgo de 
malas pisadas, redistribuir la 
carga del pie, mejorar el equi-
librio y la estabilidad, reducir 
el impacto y la presión plantar 
en saltos, carreras y marchas 
rápidas. Por eso es habitual su 
uso para running, fútbol, tenis, 
pádel, baloncesto, por tratarse 
de deportes con un gesto de-
portivo muy repetitivo.

El calzado deportivo es 
sumamente importante pa-
ra proteger y sujetar el pie y 
amortiguar el impacto duran-
te la práctica deportiva, espe-
cialmente en cargas y saltos.

Así pues, realizamos una 
valoración de tu calzado ac-
tual y determinar si se adapta 
adecuadamente a tu pie para 
adaptarse a la forma de tu pie, 
el deporte que practicas y el 
medio donde lo haces.

*Podólogo

Pisando 
fuerte en el 
deporte

VICENTE
Vicent
Cabedo*

Salud

Els usuaris del CEAM comparteixen tot un 
any d’activitats per a les festes de Nadal
Exposicions, concerts, exhibicions i nadales van formar part d’una completa programació al mes de desembre

Durant la segona meitat 
del mes de desembre, i 
com acostumen a fer per 
a tancar l’any, els usua-

ris del CEAM (Centre Especial 
d’Assistència al Major) de Nules 
van organitzar tota una sèrie 
d’activitats per a celebrar les fes-
tes nadalenques i compartir amb 
els veïns tot el que han fet durant 
els darrers mesos.  

La programació d’enguany 
es va estrenar el 13 de desem-
bre amb l’obertura al saló de la 
Caixa Rural Sant Josep d’una ex-
posició amb els diversos treballs 
d’artesania que els usuaris van 
realitzar al llarg de 2019.

El dia 16 el Teatre Alcázar va 
acollir un programa doble, amb el 
Concert de Nadal de la coral Veus 
de Cor i la representació de Tot el 
que relluïx, no és or, a càrrec del 
Grup de Teatre Carasseta.

El següent escenari va ser el Sa-
ló Multifuncional, on el dimarts 
17 va tindre lloc una exhibició de 
les múltiples activitats que es rea-
litzen durant l’any al CEAM, des 
de ioga a ballar sevillanes, a més 
de gimnàstica, taitxí, balls de sa-

ló, risoteràpia, meneitos i fins i 
tot una desfilada de moda.

També el Saló Multifuncional 
va acollir el tradicional ball amb 
l’actuació de Los Veteranos del 
CEAM, el 18 de desembre, en 

una vesprada en la qual no hi 
van faltar un berenar amb xoco-
lata i un sorteig de regals.

Per acabar, i ja en plenes festes, 
el 27 de desembre van oferir una 
nova ronda de nadales, a càrrec 

de la coral Veus de Cor, la qual es 
va iniciar a la plaça Major, per a 
continuar després a la capella de 
la Mare de Déu de la Soledat, el 
carrer Major i per acabar l’ermita 
de Sant Xotxim.

El Saló Multifuncional va acollir una exhibició de les diverses activitats que es realitzen al CEAM de Nules.

La coral Veus de Cor va fer una ronda de nadales el 27 de desembre.La inauguració de l’exposició d’artesania va obrir la programació d’enguany.



Primer disc del nuler Alfons Pérez 
amb el seu nou grup, Malparlat
Pioner del rap en valencià, ‘El Blüe’ presenta el 31 de gener a Castelló ‘Poèticament incorrecte’

Alfons Pérez, ‘El Blüe’, al parc de l’Estany de les platges de Nules.

E l nuler Alfons Pérez Daràs 
(3 de gener de 1991), cone-
gut com El Blüe, acaba de 
llançar Poèticament inco-

rrecte, el seu primer disc amb un 
nou projecte musical, Malparlat.

Guanyador del Rockpenat 2013, 
Alfons és un pioner del rap en va-
lencià, que ara dona un pas més 
en la seua trajectòria. Així, expli-
ca que tot i que des de 2015 havia 
deixat de banda la música, la re-
percusió que va tindre l’any 2018 
una antiga composició, el Rap 
de la paella, que va cantar amb 
la seua germana Carmen al pro-
grama Family Duo d’À punt, amb 
més de 300.000 reproduccions en 
internet, «em va animar a treba-
llar en nous projectes ja que em 
van cridar molt per a actuar».

Inicialment «la idea era un 
disc d’El Blüe, però després vaig 
pensar que Malparlat podia 
ser no només el títol del disc, 
i que ja que en les actuacions 
m’acompanyava més gent, podia 
assumir un paper com de direc-
tor o productor del disc».

A Alfons l’acompanyen en Mal-
parlat el valler Ximo Agut DJ Si-
nic, un dels puntals del hip hop 
a la província, i David de la Peña 
Bezeta, un dels productors nacio-
nals més prestigiosos.

EN PriMErA PErsoNA
El Blüe explica que en aquest 
disc «parle de coses que he viscut 
en primera persona, són sempre 
lletres compromeses i originals», 
com Taronja, que va servir com 
a primer senzill i videoclip, al 
qual han seguit David Albelda, 
No tinc cap perra i Memòria foto-
gràfica. «Soc de Nules, la capital 

de la taronja, i el 90% de famílies 
d’ací estem vinculats amb el sec-
tor, així que sentia la necessitat 
d’eixir en defensa de la taronja».

Va fer així una cançó en la qual 
«parle de la situació de deixadesa 
social i política del col·lectiu dels 
citricultors, ja que la nostra ta-
ronja està sent reemplaçada per 
productes importats i els polítics 
valencians, nacionals i europeus 
no han fet el que calia per a de-
fensar el citricultor».

Alfons considera que el nou 
disc «és un dels treballs més po-
tents que s’han fet els darrers 
anys al nostre territori». Un tre-
ball que presenta «composicions 
musicals arriscades, amb una 

gran varietat d’influències, com 
el rock, trap, el pop dels 80, el 
hardcore dels 90 i fins i tot melo-
dies aràbs o índies, i instruments 
japonesos i africans, però aconse-
guint un so homogeni per a tot el 
conjunt del disc».

Un treball que ja està tenint 
una bona acollida i que presen-
taran de manera oficial el 31 de 
gener a la sala La Burbuja de Cas-
telló, en un concert en el qual 
també actuaran els valencians 
Tenda i Pleasant Dreams, amb el 
nuler Pedro Mendo. També tenen 
ja altres actuacions previstes per 
a enguany, com l’Aplec de Penya-
golosa a Benafigos, entre altres 
festivals i concerts.
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El pasado día 10 de diciembre 
tuvo lugar la presentación del 
Matasellos Turístico del Con-
junt Emmurallat de Mascarell, 
siendo éste el segundo matase-
llos turístico con el que cuenta 
Nules, después del del Museo 
de Medallística Enrique Giner, 
que funciona desde octubre de 
2010, siendo Nules la única po-
blación de la provincia de Cas-
tellón que cuenta con dos mata-
sellos turísticos.

La presentación tuvo lugar 
en la plaza Mayor de Mascarell, 
donde se había instalado una 
mesa para la presentación, así 
como un roller up alusivo a 
la presentación. El acto contó 
con la asistencia del alcalde del 
Ayuntamiento de Nules, David 

Nules ya tiene dos matasellos turísticos
Análisis

RICARDO
Yáñez*

mismo, que muestra el Portal 
de l’Horta.

Por parte del Ayuntamiento 
de Nules se editó una serie li-
mitada de ‘Tu sello’ con la ima-
gen del Portal de València, que 
junto con un sobre especial alu-
sivo y una tarjeta postal pudie-
ron ser mataselladas durante la 
presentación del mismo.

El alcalde agradeció el esfuer-
zo realizado por el Grupo Filaté-
lico y de Coleccionismo Noulas 
para conseguir hacer realidad 
este segundo matasellos, así 
como el trabajo que viene rea-
lizando desde hace varios años 
para poner en valor las costum-
bres, monumentos y lugares re-
lacionados con Nules. También 
brindó una vez más el apoyo 
del Ayuntamiento a los proyec-
tos presentados por este activo 
colectivo de coleccionistas.

*Presidente del Grupo Filatélico 
y de Coleccionismo Noulas

García Pérez; del teniente de al-
calde y encargado de Mascarell, 
Guillermo Latorre Martínez; del 
alcalde pedáneo de Mascarell, 
Felipe Sánchez; de la presidenta 
de la Caixa Rural Nules, María-
Soledad Ballester Benito, acom-
pañada del director general de 
la misma, Pepe Estañol, y por 
Ricardo-José Yáñez Capella, pre-
sidente del Grupo Filatélico y de 
Coleccionismo Noulas, así como 
de diversos coleccionistas veni-
dos de diferentes partes de la pro-
vincia y de Valencia, para asistir 
al mismo.

El presidente del citado grupo 
filatélico hizo una reseña de las 
gestiones que se tuvieron que 
realizar para la obtención de es-
te segundo matasellos turístico, 
y mostró también la imagen del ricardo Yáñez realiza una demostración con el nuevo matasellos turístico.

el ceip nou pedro alcázar 
celebra la seua festa de 
nadal en benefici d’estem

U El CEIP Nou Pedro Alcázar va ce-
lebrar la festa d’acomiadament 
del Nadal, on la recaptació vo-
luntària va ser per a Estem.

el ceip lope de vega posa 
en marxa la campanya ‘un 
nadal sense embolcalls’

U El CEIP Lope de Vega ha impul-
sat una campanya per a reduir 
els embolcalls dels regals de Na-
dal amb opcions ecològiques.



Joguines i Reis Mags, una 
tradició de 80 anys a Nules

Amb motiu de l’exposició 
Joguets d’antany, oberta 
en el Museu d’Història 
durant el període nada-

lenc, la Nulespèdia va entrevistar 
persones de totes les edats sobre 
els canvis que s’han produït en 
els últims 80 anys, sempre tenint 
com a centre els jocs al carrer i la 
relació amb els joguets. 

Destaquen les intervencions 
de José Flich i Federico Cardona, 
personatges clau del comerç lo-
cal de joguets durant dècades. 
Cardona recorda que «per ma 
casa ha passat tot el poble, va ser 
el primer establiment que se va 
obrir després de guerra a Nules». 
També explica que «la primera bi-
cicleta infantil que va entrar a Nu-
les va ser la meua, per a Reis. Me 
la van portar des de Madrid i no 
podia eixir al carrer perquè tots 
els xiquets venien darrere (riu)».

Per la seua banda, Flich co-
menta que «els joguets han can-
viat però en realitat sempre és 
el mateix, després que un tinga 
èxit, el Simón, el Cinexín..., de-
sapareixen uns anys però acaben 
tornant. O els clicks de Famobil, 
que han anat evolucionant».

Cardona afegeix que «jo em 
col·leccionava els Mecanos, que 
me’n deixaven un cada any i ana-
ven acoblant-se», i Flich recorda 
que hi havia pocs balons: «eren 
de goma i avant, i et feien «a dor-
mir prompte si no no hi ha reis!» 
i ja t’alçaves amb el baló pegant 
voltes pel llit. I a espai que no se’t 
punxara el baló que ja no tenies 
un altre. I les dones, les xiquetes, 
una nina de drap i punt. Ara no, 
ara tenen de tot i tot electrònic».

Anys enrere es jugava molt al 
carrer. Vicent Montagut recorda 

que «estava el sambori, la ratlla 
d’Espanya a França, el salta-dòlar, 
allò que saltàvem… a salta-caba-
llos que es deia després. Un joc 
molt estrany que era els carto-
nets que era… les caixetes de mis-
tos tallat i això, ho ficàvem en un 
cercle i amb la sola del tacó que 
s’arrancava pegàvem així i si el 
cartonet se n’eixia del cercle se’l 
quedava u i si es quedava tirava 
un altre. I ens distréiem».

Per la seua banda, Rosa Català 
explica que «les xiques jugàvem 
més a botar, saltar la corda: una 
miqueta més altet, una miqueta 
més altet, i la més valenta saltava 
per dalt, la que no queia de nas-
sos. També jugàvem a bou redó 

Imatge d’una antiga cavalcada de Reis Mags celebrada a Nules.

amb la corda. La corda li féiem un 
nuc, s’agarràvem totes a la corda i 
al mig estava el bou. A la que aga-
rrava eixia al mig i totes (canta) 
‘Bou redó de tres, quatre… el bou 
redó’. I al primer que agarrava 
eixia al mig i a rodar. Tots a rodar. 
Ahí jugàvem xics i xiques». 

Glòria Alagarda, que pertany a 
les generacions més joves que ara 
tenen fills menuts, recorda que 
«nosaltres quan féiem la carta de-
manàvem moltes coses, però ara 
encara en demanen més perquè 
veuen molta quantitat de publici-
tat en la televisió. Nosaltres tam-
poc teníem catàlegs per a vore, 
això implica el «açò, açò...», de ca-
da pàgina els agraden dues o tres 

coses. Nosaltres no en teníem… jo 
no recorde vore catàlegs. Recorde 
que eixien publicitats en la tele, 
les típiques: Nenuco, la Nancy, la 
Barbie o Playmobil». També expli-
ca que «véiem els joguets a la tele-
visió i després anàvem a la plaça 
però passàvem per diferents ten-
des. O bé per la tenda de Flich o la 
de Cardona. I era una emoció en-
trar a vore els joguets! N’arribaven 
de nous i deiem «ai, guarda-m’ho, 
eh, apunta-ho que este joguet 
m’agrada a mi». I encara tinc la 
imatge de vore el Baby Feber amb 
la seua motxilleta, tot el seu set, 
i després arriba el dia del Rei i jo  
«ai, el Baby Feber», una emoció de 
vore que era el mateix».

Una emoció com la que va viu-
re Maruja Tortes: «Mira, sí, que em 
van deixar un ninet de porcella-
na, que aleshores els tenia els que 
els tenia, vestidet molt bonic, i  
anàvem a ensenyar els Reis a casa 
els tios i tot, a vore, si et deixaven 
alguna cosa, ho agarraves. A casa 
mon tio Jaume, vam anar allí i jo 
amb el ninet, i el vaig traure per a 
vore perquè «ah, que bonic, a vo-
re, a vore!», em va caure i com era 
de porcellana…».

També ha canviat molt el fet 
d’escriure la carta als Reis. Vi-
cent Montagut recorda que «el 
que aleshores s’estilava, escriu-
re la carta als Reis, encara no hi 
havia ací el viatge del carter del 
Rei… els pares et dien que anaven 
a Castelló a tirar-ho a la bústia… 
escrivíem la carta sempre un poc 
dirigits des del que ja un poc els 
pares et ficaven al cap…».

I Flich conclou afegint que «si 
et portes bé, et deixen això, i si 
no no, però en acabant la sorpre-
sa és el que més agraeixen».

El Museu d’Història va acollir la mostra dedicada als joguets antics.

Tresors de la Nulespèdia ; Testimonis de jocs i joguets

Els CANVIs Als ANys 60

La Nulespèdia també va entre-
vistar Juan Fuertes, veí de la Vall 
d’Uixó que ha publicat un llibre 
sobre la història dels joguets 
a la Vall d’Uixó i que va oferir 
una xarrada durant l’exposició 
de joguets a Nules. Fuertes re-
corda que «la televisió ho va 
canviar tot als anys 60, molts 
xiquets d’eixa època encara 
tenim en el cervell cançonetes 
com ‘las muñecas de Famosa se 
dirigen...’ i tantes d’altres. Clar, 
això t’entrava per la vista, i en 
fi, quan destapaves els regals i 
veies allò allí era fantàstic».

També destaca que «el plàstic 
va ajudar molt a proletitzar el 
joguet, es van abaratir molt i ja 
estaven a l’abast de qualsevol fa-

Arriben la tele i el plàstic
mília. Jo soc nascut l’any 1960 i 
he viscut eixe naixement del 
plàstic, la fabricació de joguets 
molt més econòmica i l’aparició 
d’un joguet més resistent».

Fuertes diferència a més «el 
joc al carrer, que hui també està 
perdut pel trànsit rodat, que era 
compartir amb altres xiquets 
l’oci, mentre que el joguet era 
una cosa més íntima, ho tenies 
a casa. Podies jugar amb un 
amiguet, però ja et podies fer 
la teua fantasia, el teu cotxet, 
la teua nina, el teu món... i no 
necessitaves més gent. El joc en 
el carrer, doncs sí, necessitaves 
més participació, tota la cama-
raderia dels xiquets del carrer 
que participaven d’eixe joc».
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Desde octubre del 2015 prescri-
ben diversas deudas generadas 
entre 2005 y 2015 tras la modi-
ficación del artículo 1.964 del 
Código Civil. En su anterior 
redacción este artículo esta-
blecía que «La acción hipote-
caria prescribe a los 20 años, y 
las personales que no tengan 
señalado término especial de 
prescripción, a los 15».

No obstante, tras la refor-
ma de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil que introdujo la Ley 
42/2015, de 5 de octubre(en 
vigor desde el 7 de octubre de 
2015) se establece que las ac-
ciones personales que no ten-
ga plazo especial prescriben a 
los cinco años.

Con la reforma se introdu-
ce la Disposición Transitoria 
Quinta que, para aquellas re-
laciones jurídicas ya existentes 
con anterioridad a la reforma, 
establece que el plazo máximo 
de prescripción será de cinco 
años desde la entrada en vigor 
de la Ley, de este modo, el pla-
zo para reclamar las deudas se 
extinguiría, como máximo, el 
7 de octubre de 2020.

Así, la medida de reducir el 
plazo de prescripción de las 
acciones personales hasta un 
tercio de la duración anterior 
a la reforma, sin duda, bene-
ficiará a los deudores perjudi-
cando a los acreedores. 

Son numerosas las relacio-
nes jurídicas que se han visto 
afectadas por este cambio nor-
mativo, como la acción de un 
comunero contra la comuni-
dad de propietarios, la acción 
de resolución del contrato por 
incumplimiento o la acción 
del arrendador de un inmue-
ble para la revisión de rentas.

INTERRupCIóN
Debemos tener en cuenta que 
los plazos de prescripción pue-
den ser interrumpidos me-
diante el envío de comunica-
ciones fehacientes, si bien, si 
transcurrido un año desde la 
reclamación extrajudicial el 
deudor no ha cumplido y el 
acreedor no ha reclamado ju-
dicialmente el cumplimiento, 
el plazo de prescripción segui-
rá computando. Estando próxi-
mo el citado plazo de prescrip-
ción, desde Ramiro Navarro 
Abogados le invitamos a evitar 
riesgos innecesarios revisando 
aquellas antiguas deudas que 
en su día no reclamó y nos po-
nemos a su entera disposición 
para reclamar lo que en justi-
cia le corresponde.

*Ramino Navarro Abogados

Cambios en la 
prescripción 
de deudas

DELIA
Fernández*

Análisis



Estimado-a, lector-a, diciembre 
se caracterizó por ser muy hú-
medo y con temperaturas cáli-
das en toda la Comunitat Va-
lenciana, poco habituales para 
estas fechas, en plena antesala 
de la Navidad.  

La temperatura media en 
nuestra comunidad fue de 
10,8ºC. Si echamos mano de 
hemeroteca, veremos que ha 
sido de 2,1ºC superior a la me-
dia de los últimos años, donde 
el valor medio era de 8,7ºC. 

En el capítulo de las precipi-
taciones, el valor acumulado 
del mes fue de 91,9 l/m2, lo 
cual supone un 84% superior 
a la media  de los últimos 30  
años, de 50 l/m2. En lo que res-
pecta a nuestro entorno más 
inmediato (Nules), diciembre 
dio sus primeros compases, del 
día 2 al 6, con un fuerte tem-
poral de Levante que batió con 
mucha fuerza toda nuestra lí-
nea de costa, dejando su parti-
cular huella. Nuestro querido 
Mare Nostrum, aunque sea pe-
queño si lo comparamos con 
el Océano Pacifico, cuando se 
enfada sabe sacar su genio.              

Del día 7 hasta final de mes, 
la situación fue de dominio  de 
las altas presiones, con estabi-
lidad en la atmósfera.

altas temperaturas
Hay que destacar que se regis-
traron picos  de temperaturas 
anormalmente elevadas en-
tre los días 18 y 28, teniendo 
su máximo exponente el día 
21, donde se registraron los 
25,7ºC de máxima. El motivo 
de estas anómalas temperatu-
ras fue el constante flujo de 
masas de aire de Poniente, ya 
cálidas en origen, y que aso-
ciadas a las perturbaciones de 
procedencia atlántica, atra-
vesaron el Océano Atlántico 
hasta llegar al continente eu-
ropeo, siendo la más afectada 
por  esta situación la penínsu-
la ibérica. En el capítulo de las 
mínimas, el día 28, con 3º C, 
fue el registro más extremo. 

La racha de viento más fuer-
te se registró el día 21, con 
72,4 km/h. Durante la segun-
da quincena las altas presiones 
sentaron sus reales sobre la 
península ibérica con picos de 
presión como el registrado el 
día 30 con 1.034,1 mb o hpa. 

*encargado de la estación 
meteorológica de Nules

Un diciembre 
inusualmente 
cálido 

JUAN ANTONIO
Pitarch
Tena*

Análisis

Agricultura

promouen el consum 
de clemenules en les 
campanades de Cap d’any
Els membres del Govern Munici-
pal de l’Ajuntament de Nules van 
gravar un vídeo amb motiu de 
les festes nadalenques per a pro-
moure el consum de clemenules 
en la nit de Cap d’Any i que van 
difondre per les xarxes socials.

La idea era conscienciar la po-
blació perquè es realitzaren les 
campanades amb 12 gallets de 
clemenules, per aquest motiu en 
el vídeo s’explicaven les caracte-
rístiques i beneficis saludables 
d’aquesta varietat de clementina.

D e s  d e  l a  R e g i d o r i a 
d’Agricultura s’assenyala a més 

que l’Ajuntament de Nules fa 
anys que treballa en iniciatives 
semblants per a valorar la cleme-
nules també en dates tan espe-
cials com aquesta. 

Cal destacar que altres ciutats 
de la província també han posat 
en marxa iniciatives per a pro-
moure el consum de clemenules 
en les darreres festes de l’any. 
Així, en la Cavalcada de Reis 
d’Almassora es van repartir 3.000 
clemenules i l’Ajuntament de 
Vila-real va repartir 2.000 bosses 
amb dues clemenules per a cele-
brar les campanades. l’equip de govern va fer un vídeo per a fomentar el consum de clemenules.
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la plataforma vol iniciar ja els contactes 
amb els nous responsables d’agricultura
Demanen reunions amb el ministre Luis Planas i la consellera Mireia Mollà, i volen lliurar les signatures de suport

l a Plataforma per la Digni-
tat del Llaurador té previst 
reclamar com abans millor 
reunions amb els princi-

pals responsables d’agricultura a 
escala autonòmica i nacional per 
continuar defensant les seues rei-
vindicacions.

D’una banda, els membres de 
la Plataforma han esperat fins 
ara que es produïra la forma-
ció del nou Govern d’Espanya, 
per a conéixer qui assumiria de 
manera definitiva el Ministeri 
d’Agricultura. Ara aquesta incòg-
nita ja s’ha aclarit, amb la conti-
nuïtat del valencià Luis Planas.

Sobre això, el portaveu de la 
Plataforma, César Estañol, ha 
declarat que «finalment segueix 
el mateix ministre que estava en 
funcions, així que almenys ara 
ja sabem a qui dirigir-nos per a 
demanar reunions i sobretot so-
lucions per a les necessitats dels 
citricultors».

D’altra banda, Estañol recorda 
que a l’inici de l’actual legislatu-
ra pel que fa al govern valencià, 
la Plataforma va dirigir una carta 
al president de la Generalitat va-
lenciana, Ximo Puig, per a dema-
nar-li una reunió i poder tractar 
els temes que els interessen a més 
d’aprofitar per a lliurar-li les des-
enes de milers de signatures que 
donen suport a les reivindicacio-
ns de la Plataforma i que conti-
nuen augmentant dia rere dia. 

El darrer octubre el delegat del 
Consell a la província de Castelló 
va comunicar que com s’estava 
pendent de les eleccions i de la 
formació del Govern espanyol, 

els integrants de la plataforma per la Dignitat del llaurador van mantindre una reunió el 7 de gener.

calia esperar fins al 10 de novem-
bre per a des d’eixe moment po-
sar-se en marxa.

Però Estañol assenyala que «ja 
han passat un parell de mesos i 
continuem sense notícies de la 
Generalitat valenciana».

Així, en la darrera reunió de la 
Plataforma, que es va celebrar el 
dimarts 7 de gener, es va acordar 
«esperar fins a la fi de gener per 
veure si hi ha novetats, i en cas 
contrari estudiariem les possi-
bles mesures a prendre des de la 
Plataforma».

Estañol també explica que 
«com a part del sector citrícola, 
volem reunir-nos amb la conse-
llera d’Agricultura, Mireia Mollà. 
Volem veure com es treballa du-
rant aquesta legislatura per a de-
fendre els agricultors valencians, 
però des del passat novembre 
esperem mantindre una reunió 
amb ella i fins ara no ens han dit 
res, la qual cosa no ens sembla 
correcta per a tindre una bona 
comunicació, sobretot perquè ja 
fa uns set mesos de la formació 
del nou govern valencià».

Critiquen que fins 
ara la Conselleria no 
haja respost a les seues 
peticions per a plantejar 
les seues reivindicacions

U



Uns 70 joves participen en 
l’Escola Esportiva de Nadal 

A Nules els més joves poden 
triar entre dues grans ofertes 
d’activitat durant les vacances 
escolars de Nadal, ja que des 
de fa diversos anys a la pro-
gramació de l’Escola de Nadal, 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància, se sumen les acti-
vitats incloses dins de l’Escola 
Esportiva de Nadal, la qual té 
cada vegada una major parti-
cipació.

Així, enguany van ser uns 70 
escolars els que es van inscriu-
re per a gaudir amb la progra-
mació de l’Escola Esportiva de 
Nadal. Aquesta vegada les nom-
broses activitats es van desen-

volupar els dies 23, 26, 27 i 30 
de desembre i 2 i 3 de gener. 
Els joves inscrits van practi-
car diversos esports a l’Estadi 
Noulas Antonio Pérez Balada, 
a la Piscina Municipal, i al Po-
liesportiu Municipal. Entre les 
diferents activitats que van rea-
litzar també hi va haver eixides 
en bicicleta a Mascarell o a la 
Vilavella, i a més van fer sende-
risme, entre d’altres.

«Aquesta Escola Esportiva de 
Nadal s’organitza perquè els 
xiquets i les xiquetes puguen 
gaudir de les vacances practi-
cant esport», va explicar el regi-
dor d’Esports, Gabriel Torres.

Els alumnes de l’Escola Esportiva de Nadal van visitar Mascarell.

Els joves participants van realitzar diverses eixides amb bicicleta.

Manuel Peris guanya la XII Sant 
Silvestre Noulas amb 500 atletes
Marta Oliver va ser la millor corredora local, mentre ‘Contra el canvi climàtic’ la millor disfressa

La primera local, Marta Oliver, entre Belén Arjona i Cristina Orenga; i Manuel Peris, entre Raúl Yagüe i Diego Piqueras.

L a XII Sant Silvestre Noulas 
es va superar amb la par-
ticipació de més de mig 
miler de corredors i corre-

dores entre les proves infantils i 
la cursa dels adults. A més, per 
segon any consecutiu es va ce-
lebrar una prova per a persones 
amb diversitat funcional, amb 
els integrants d’Estem.

En la cursa dels majors va 
guanyar l’atleta local del Playas 
de Castellón Manuel Peris, que 
a més va voler creuar la línia 
d’arribada acompanyat pel seu 
avi. Després d’ell van arribar el 
seu company al Playas Sami Ne-
ffat i Fernando Martínez, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar la corredora Júlia Font, 
a qui va seguir la nulera Marta 
Oliver i Nuria Conejos.

El podi local masculí el van 
completar Raúl Yagüe i Diego Pi-
queras, mentre que en el femení 
Marta va estar acompanyada per 
Elena Arjona i Cristina Orenga.

El premi a la millor disfressa, 
el seu pes en taronjes obsequi de 
Nulexport, va ser per al grup de 
corredors nulers ‘Contra el canvi 
climàtic’, que també van guanyar 
en les Sant Silvestre de la Vilavella 
i les Alqueries. 

Els corredors ‘Contra el canvi climàtic’, premi a la millor disfressa.

Els més menuts aplaudeixen els corredors d’Estem en creuar la meta.
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la pilota torna al ceip  
nou pedro alcázar amb la 
visita de pedro ‘el surdo’

U

Els alumnes de quart de Primària del  
CEIP Nou Pedro Alcázar van rebre la 
visita d’un jugador professional de 
l’escala i corda, Pedro López, conegut 
com Pedro ‘el Surdo’, acompanyat 
del tècnic de la Federació Valenciana 
de Pilota i jugador professional, José 
Marti ‘Peluco’. Els alumnes van exercir 
de periodistes, formulant una sèrie 
de preguntes sobre el món de la 
pilota i la vida profesional de Pedro. 
Seguidament van passar a la part 
pràctica, consistint en un escalfament, 
seguit de sis partides simultànies 2x2, 
de la modalitat de raspall. 



EDWIN TIERNEY

laia ferrandis guanya el 
bronze en la copa d’espanya 
de judo infantil femení

U La nulera Laia Ferrandis va guanyar la medalla de bronze en 
la Copa d’Espanya de Judo, en la categoria infantil femení 
fins a 44 quilos, celebrada a Tenerife. A més, també ha sigut 
tercera en una competició internacional celebrada fa poc a 
Tortosa. Uns magnífics resultats per a la jove judoka.

vega rubio es proclama 
campiona provincial de 
proves combinades sub-14

U La jove atleta nulera Vega Rubio Romero es va proclamar 
campiona provincial de proves combinades sub-14 en la 
competició que es va disputar el cap de setmana del 21 i 
22 de desembre a Castelló.  Vega va sumar 2.053 punts en el 
tetratló, pels 1.937 de la segona classificada.
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el club de gimnàstica 
balkan va celebrar el seu 
segon festival de nadal

U Després d’un intens any dedicat a 
fomentar la gimnàstica rítmica entre els 
més joves, el club Balkan de Nules va 
tancar el 2019 amb la celebració de la 

segona edició del seu Festival de Nadal, 
que va tindre lloc el diumenge 22 de 
desembre al Poliesportiu Municipal amb la 
participació de més de 50 gimnastes.

el cf nules celebra el 
iii memorial antonio pérez 
balada i el campus de porters

U El CF Nules va organitzar el dissabte 
28 de desembre la tercera edició del 
Memorial Antonio Pérez Balada a 
l’estadi Noulas. En categoria benjamí 
de segon any l’equip del CF Nules 

(esquerra) va arribar fins a la final, on 
va perdre per 1-3 davant el Nuevo 
Salesianos Burriana, que va guanyar 
el torneig. En tercer lloc va quedar el 
Club la Vall i en quart el CD Castellón. 

En benjamí de primer any va ser 
molt superior el Villarreal CF, que va 
guanyar la final al Platges de Moncofa 
per 6-0. Tercer es va classificar el CD 
Onda i quart el CF Nules (dreta). Van 

lliurar els trofeus el regidor d’Esports, 
Gabriel Torres, i M. Carmen Pérez, neta 
de l’homenatjat. El CF Nules també 
va organitzar un Campus de Porters 
durant les festes nadalenques.

pedro gómez guanya un concurs de nadal molt disputat 
del club de columbicultura sant josep de nules
U

El Club de Columbicultura Sant Josep 
de Nules va celebrar el seu Concurs 
de Nadal, amb cinc proves molt 
disputades. Els tres primers coloms van 

empatar i per sorteig va guanyar Pedro 
Gómez (centre), amb Agustí Oya segon 
i Miguel Ripollés tercer. Va lliurar els 
trofeus la presidenta, Maite Romero.
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Territorial Sènior Masculí Fanal Handbol Nules.

Cadet Femení Peusans Nules Almassora Balonmano

Aleví Mixt Peluquería Mayte Alegre.

Infantil Masculí Llunart Jardineria.

L’equip Benjamí Mixt reuneix els jugadors més joves del club.

Cadet Masculí Enrique Solá e Hijos-Ford Nules.

Club Handbol Nules, un projecte que 
compleix deu anys en un gran moment
La temporada 2009-10 un grup de 16 joves de la localitat va impulsar la creació del club perquè aquest esport no es perdera

D es que en la temporada 
2009-10 un grup d’amics 
es va reunir per a crear 
un equip d’handbol, 

i evitar així que aquest esport 
desapareguera a Nules, fins ara, 
han passat ja deu temporades en 
les quals l’handbol no ha fet més 
que veure créixer la seua massa 
social i els seus èxits. 

En aquella època inicial, 16 jo-
ves de la localitat es van unir per 
a rememorar els bons moments 
de la seua infància practicant 
aquest esport i provar que noves 
generacions pogueren reviure’ls. 
Hui, són més de 120 persones de 
totes les edats les que conformen 
el Club Handbol Nules.

Amb huit equips repartits en 
diverses categories, l’handbol es 
consolida com una de les princi-
pals ofertes esportives de la po-
blació, i segons el president de 
l’entitat, Héctor García, el seu 
èxit es deu «a la forta aposta del 
club, des dels seus inicis, per la 
igualtat, i al fet que és un dels 
pocs esports locals que aposta per 
la línia femenina i per la inclusió 
de xiquets i xiquetes amb pocs re-
cursos, per a la qual cosa el club 
compta amb les Beques AMC per 
a estudiants-esportistes.

Aquesta manera de treballar 
es tradueix en dos equips mixtos 
en categories benjamí i aleví, un 
d’infantil masculí, un de juvenil 
femení i dos equips, un de mas-
culí i un de femení, tant en cate-
goria cadet com en sènior. Desta-
ca el cadet femení, que enguany 
competeix en categoria Autonò-
mica amb els 20 millors equips de 
la Comunitat, fent un bon paper i 
lluitant per la permanència.

Per a Héctor García, «aquests 
números són positius, però 
l’objectiu continua sent el ma-
teix, que cap menor es quede 
sense fer esport per manca de re-
cursos, i completar totes les cate-
gories en totes dues línies».

Juvenil Femení Club Almassora Balonmano.

Territorial Sènior Femení Medinul Nules Almassora.
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Ya estamos inmersos en el 2020, 
y desde el grupo municipal de 
Centrats en Nules (CeN) esta-
mos trabajando en las distintas 

áreas de gobierno de nuestro Ayunta-
miento para realizar inversiones y ac-
tuaciones de interés para Nules, con 
ilusión y ganas de materializar varios 
de los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía. 

Obras en marcha
El nuevo año ha empezado con varias 
obras en marcha para la mejora de va-
rios centros educativos de la localidad 
(CEIP Jaime I, CEIP Pio XII y CEIP Lope de 
Vega), y está previsto se inicie en próxi-
mos días las relativas al centro infantil 
Los Gorriones y durante este año se ini-
ciarán las del CEIP Cervantes. Por otro 
lado, las obras de repavimentación en 
Mascarell se encuentran ya en la última 
fase y en unas semanas los vecinos y visi-
tantes podrán disfrutar de un Mascarell 
renovado en una apuesta decidida por 
este enclave turístico de primer orden. 

En los próximos días se empezarán 
también las obras de repavimentación 
de la calle Azucena y de parte de la Calle 
Isaac Peral, a cargo del Plan 135 de la Di-
putación de Castellón. A su vez estamos 
estudiando diferentes calles y caminos 
rurales para mejorar durante este ejer-
cicio con fondos propios y subvenciones 
de la Diputación y Generalitat.

empleO Y emprendimientO
Este mes ha dado comienzo el V Taller 
de Empleo de Nules por el cual un to-
tal de 30 desempleados han iniciado 
un contrato de alumnos-trabajadores 
dentro de los módulos de carpintería, 
jardinería y obra. El taller tendrá una 
duración de un año y serán muchas las 
actuaciones para el mantenimiento y 
mejora que se realizarán en nuestro 
pueblo. 

También se ha dado inicio a la III edi-
ción del Hervidero de Empresas de Nu-
les por el cual un total de 10 empren-
dedores recibirán el apoyo para que 
sus ideas de negocio se conviertan en 
realidad, en nuestra decidida apuesta 
por apoyar el emprendimiento y la di-
namización de la economía local. 

mejOras en pOlígOnOs
Recientemente hemos finalizado actua-
ciones para la mejora de tres polígonos 
industriales de la localidad: La Mina, 
Senda Mitjana y Vía Augusta. Este im-
pulso a los polígonos industriales ha 
sido posible gracias a las subvenciones 
del Instituto Valenciano de Competiti-
vidad Empresarial  (IVACE).

Por otro lado, el pasado 14 de ene-
ro firmamos el acta de replanteo para 
iniciar las obras de urbanización del 
Sector 5, lo cual permitirá ampliar el 
suelo industrial de Nules entre las in-
dustrias Grespania y Huhtamaki, faci-
litando la llegada de nuevas empresas 
a  nuestra localidad y la ampliación de 
algunas existentes, lo que repercutirá 
en creación de puestos de trabajo. 

Un 2020 
de trabajo 
por Nules

CeN

en el año 2019 el hoy alcalde de 
Nules, David García, junto a su 
socio y compañero, el socialista 
Adrián Sorribes, llevaron a nues-

tro municipio a un malgasto innecesa-
rio. Más de 500.000 euros de facturas 
pendientes de pago afloraron el pasado 
diciembre en una muestra, una más, 
de absoluta irresponsabilidad política.

Sorprenden las declaraciones del al-
calde a una emisora de ámbito provin-
cial, Ràdio Vila-real, en las que recono-
cía que no fue capaz de advertir que él 
y sus socios, en pleno año electoral, gas-
taban por encima de lo previsto. Era lo 
oportuno, «hacer las mejores cosas posi-
bles antes del 26 de mayo, no después».

El malgasto «uno lo puede ver pero si 
no tiene las facturas sobre la mesa no 
tienes ese dato cierto». Lo dice el conce-
jal de Hacienda de Nules que a su vez 
es el alcalde que nos administra, nos 
gobierna. Toda una muestra de respon-
sabilidad.

El año 2020 arranca sin presupuesto y 
con medio millón de facturas pendien-
tes de pago que este año seguirán aflo-
rando. Sin un proyecto de futuro para 
aprovechar las fortalezas de nuestra lo-
calidad. Bloqueado por un alcalde que 
ahora ya no compadrea con su antaño 
socio, Adrián Sorribes, al que acusa de 
haber doblegado a Nules a los pies de su 
partido, el PSPV. Como si él no hubiera 
sido cómplice de este castigo.

Hoy nuestro municipio se asfixia en 
manos de su verdugo. Debemos más 
de 500.000 euros a proveedores y des-
de septiembre se desconoce el importe 
de las pendientes. Los autónomos y pe-
queños comercios soportan las deudas 
de un alcalde que ha lastrado nuestro 
futuro desde 2015 y que pretende, sin 
complejos, seguir cosechando apoyos 
que respalden su desmesura.

sin presupuestO
Sin presupuesto, con deudas, pero con 
ganas de trabajar por nuestro pueblo, 
afrontamos 2020. Un año en el que los 
indicadores económicos amenazan con 
una desaceleración ya presente. Dema-
siados meses encadenados de caídas y 
bloqueos que dibujan un 2020 compli-
cado. Se hunde la venta de vehículos, 
crece el paro y la inestabilidad de un 
presidente del Gobierno hedonista, apo-
yado por pro etarras e independentistas, 
nos sitúan en un escenario difícil.

Nosotros estaremos por el esfuerzo, 
por el compromiso y el servicio a nues-
tros vecinos. Tenderemos la mano para 
trabajar, no para hacernos selfis. Porque 
Nules tiene demasiadas fortalezas como 
para que una amalgama de irresponsa-
bles conviertan en tierra yerma la rique-
za de una localidad que cultiva riqueza.  
La clemenules, ese emblema que nos 
identifica, que describe nuestro ca-
rácter luchador y sacrificado, que de-
muestra nuestro orgullo, que merece 
abanderar nuestra tierra por encima 
de quienes, incapaces de gestionar, en-
tierran nuestras virtudes. Seguiremos 
luchando, lo llevamos en la sangre.

Medio millón 
de facturas 
pendientes

PP

Que el partit socialista està 
en un dels seus millors mo-
ments és més que evident. I 
que la nostra presència en la 

gestió pública és obligatòria, també. 
Un exemple d’això és que, gràcies 
al grup municipal socialista de Nu-
les s’ha aconseguit impulsar un dels 
projectes més reivindicats pels veïns i 
per les veïnes de la localitat: la remo-
delació i millora del Centre de Salut, 
les obres del qual ja han sigut licita-
des per la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública que gestiona la 
socialista Ana Barceló. Es tracta d’un 
projecte que portem reivindicant du-
rant anys i que gràcies al govern so-
cialista de Ximo Puig serà prompte 
una realitat.

És una gran notícia ja que és una 
demanda que vam fer la passada le-
gislatura des del consistori i que els 
dirigents autonòmics van escoltar. 
Hem d’agrair que el departament 
que dirigeix Barceló haja escoltat les 
peticions que li vam fer en el seu mo-
ment.

Ara, la nostra ciutat rep l’herència 
de la bona feina que es va realitzar 
l’anterior mandat quan vam tramitar 
tota la documentació per a fer aques-
tes reformes en l’ambulatori per a 
millorar les condicions en les quals 
treballen els professionals sanitaris 
de Nules i que, d’aquesta manera, 
també es puga mantindre la correcta 
atenció a la ciutadania.

diputació de castelló
En la mateixa línia, la Diputació del 
canvi oferix la possibilitat de demanar 
una bestreta a interés 0, per això  Nules 
ha demanat ara un 30% de la recapta-
ció que és un total de 343.801,36 euros. 
L’Ajuntament ha demanat el pagament 
de la recaptació en quatre terminis.
Totes les institucions governades pels 
socialistes avancen cap a les persones, 
però a Nules vivim un bloqueig polític 
per part d’un partit  minoritari que no 
mira pel poble.

cOntractació 
Perquè, a diferència d’uns altres, som 
un partit que treballa pel benestar de 
la ciutadania. Mentre nosaltres treba-
llem, altres es dediquen a pagar fa-
vors, com ho està fent l’alcalde de Nu-
les, que ha contractat el seu col·lega 
de partit a Alfafar, Jesús Muñoz Pei-
dró, que no va aconseguir cap escó 
però que ara portarà les xarxes socials 
de l’Ajuntament de Nules durant un 
període d’un any per la quantitat de 
13.068 euros. 

L’alcalde de Nules no ha explicat 
fins ara la motivació d’aquesta con-
tractació per la qual cosa, tot pareix 
que es tracte d’una mena de paga-
ment polític. 

Així és, el partit socialista millo-
ra l’assitència sanitaria i Centrats en 
Nules fan valer la dita de ‘favor, amb 
favor es paga’. Centrats, centrats no 
pareixen.

Salut i gestió 
es mereix 
Nules

PSPV-PSOE

per desgràcia si d’alguna llengua 
som analfabets els valencians, 
és precisament del valencià. 
Queda prou demostrat que 

l’oficialitat de les dues llengües, el 
castellà i el valencià no és paritária, és 
asimètrica, per tant cal compensar la 
desigualtat no sols amb bones inten-
cions sinó amb fets.

En el nostre municipi, en l’anterior 
legislatura s’havia notat el canvi grà-
cies a la constància del regidor de Cul-
tura i Normalització Lingüística del 
nostre grup municipal de Més Nules. 
Però comencem a notar una deriva, 
potser involuntària, que novament 
tendeix a oblidar la nostra llengua, el 
valencià. Som optimistes però no som 
ingenus.

Des de Més Nules no consentirem 
una reculada en l’ús generalitzat de la 
nostra llengua a tots els nivells, no po-
dem ni hem de permetre que s’allunye 
de les institucions, mitjans de comuni-
cació, etc. Per exemple, a la Biblioteca 
Municipal ‘José Vicente Felip Monlleó’ 
hauria d’existir una secció digna de lli-
bres en valencià, tant amb obres de re-
ferència com amb novetats, no tan sols 
amb contes infantils i juvenils.

No oblidem tampoc el sector comerç 
i de restauració, que hauria de mostrar 
el ventall dels seus productes i cartes 
en valencià. No estem demanant que 
qui no vulga la defense, estem exigint 
una Normalització Lingüística més fa-
vorable i activa.

Un altre tema bàsic i urgent és dema-
nar l’ús com a mínim oral en valencià 
a tots els funcionaris que atenen el pú-
blic, ja siga en l’àmbit municipal, com 
en l’àmbit sanitari, judicial, en definiti-
va en tots els àmbits del País Valencià.

Parlar i escriure en la nostra llengua 
no ens fa ni més ni menys llauradors 
ni cosmopolites, com alguns encara 
pretenen distingir-nos, al contrari ens 
fa més rics i més lliures, sobretot da-
vant els feroços atacs d’una dreta i una 
ultra dreta reaccionàries, instal·lades 
en massa institucions això sí, amb la 
legitimitat que els han donat els seus 
votants, la mateixa legitimitat que ens 
han donat els nostres.

Tot això és perfectament possible 
dins el marc legal vigent al País Va-
lencià, i qui així no ho reconega té un 
greu problema.

una priOritat
Per al nostre grup Més Nules, ha sigut, 
és i serà una prioritat la defensa i uti-
lització en tots els àmbits de la nostra 
llengua, estarem vigilants per a evi-
tar dins de les nostres possibilitats i 
competències qualsevol reculada en 
l’aconseguit. Si els valencians no som 
capaços d’estimar el valencià i valorar-
lo, no esperem que vinguen de fora a 
fer-ho. Eixe és el perill real.

Veníem d’anys molt foscos per a la 
nostra llengua i tradicions valencia-
nes en el nostre municipi, i si aquest 
escrit a algú li sembla un avís per a na-
vegants, no sols ho sembla, ho és.

La nostra 
llengua, el 
valencià

Més Nules



Agenda

la festivitat de sant antoni 
tindrà lloc el 19 de gener amb 
la benedicció dels animals

El diumenge 19 de gener Nu-
les celebrarà de nou la tradicio-
nal festivitat de Sant Antoni. Està 
previst que des de les 12.15 hores 
comence la concentració de mas-
cotes a la plaça del Convent per 
a realitzar la cercavila fins a la 
capella de Sant Antoni, on es be-
neiran els animals i tindrà lloc el 
repartiment de les coquetes.

U

les iv jornades educatives 
per a famílies i docents se 
celebren el 24 i 25 de gener

Els dies 24 i 25 de gener el 
Teatre Alcázar acollirà la quarta 
edició de les Jornades Educatives 
per a Famílies i Docents de Nules. 
Inscripció fins al 19 de gener en 
http://bit.ly/2PCn2Nh (docents) i 
http://bit.ly/35hsH22 (no docents). 
Com a novetat, l’Espai Verd Viu 
acollirà els fills i filles dels ins-
crits que no siguen de Nules.

U

marta bausà intervindrà en 
la quarta sessió de l’escola 
municipal d’igualtat 

El proper dimarts 28 de ge-
ner tindrà lloc la quarta sessió 
de la primera Escola Municipal 
d’Igualtat i Prevenció de Violèn-
cia de Gènere de Nules, des de les 
19.00 hores a l’Edifici Natiu. Mar-
ta Bausà parlarà sobre ‘Elements 
tòxics per a la salut. Les hormo-
nes i el cos, com ens afecten als 
hòmens i a les dones’.

U

el club de lectura cosas & 
musas convida l’escriptor 
víctor del árbol el 7 de febrer

El Club de Lectura Cosas & 
Musas ha convidat per a la seua 
propera sessió l’escriptor Víctor 
del Árbol. L’autor de Barcelona 
parlarà de la seua novel·la Antes 
de los años terribles el divendres 
7 de febrer, des de les 20.00 hores 
a la Biblioteca Municipal José Vi-
cente Felip Monlleó i dins de la 
programació de Nules Negre.

U

l’associació musical artística 
nulense convoca el i curs de 
direcció musical aman

L’Associació Musical Artística 
Nulense ha convocat el primer 
Curs de Direcció Musical AMAN, 
que serà impartit per Francisco 
Melero del 28 de febrer a l’1 de 
març i conclourà amb un concert 
de la Banda Artística Nulense. La 
inscripció, limitada a 10 places, 
fins al 26 de gener en https://for-
ms.gle/ompEw4JEb28GDbaw5.

U

Llistat de productes a reciclar a l’Ecoparc

  1. Envasos buits de fito-sani-
taris.

  2. Envasos plens de fito-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-

brificant 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-
      diografies.
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... fins 
termos, plaques de cocció, 
tv, monitors, ordinadors, 
microones, planxes, xi-
cotets aparells elèctrics... en 
fi, tot el que són electro-
domèstics, imatge i so.

21. Vidre.
22. Plàstic.
23. Roba en bon estat i
      envellida.
24. I per fi 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
Oficina 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 GeneR
  

aNa MaRÍa PaLENCIaNO sÁIZ
C/ MaJOR, 70: 3-8-13-18-23-28

CaRMEN NaVaRRO VaLERO
PURÍssIMa, 85: DIEs 4-9-14-19-24-29

ELVIRa VELasCO NaVas
sT. BaRTOMEU, 2: DIEs 5-10-15-20-25-30

ENCaRNaCIÓN RaMBLa
aV. DIaGONaL, 4: DIEs 1-6-11-16-21-26-31

M. ÁNGELEs GaLVER
C/ MaJOR, 60: DIEs 2-7-12-17-22-27

 HoRARIs BUs
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