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superen la retallada
d’actes pel pressupost

La programació cultural va ser l’eix
central de les celebracions patronals
d’octubre, les quals no van acusar
massa la retallada d’alguns actes per
la falta de pressupost. PÀGINES 4 I 5

Mascarell, d’època
La XIII Fira Medieval se supera amb milers de visitants i molts actes

La Reina de la Vila de Nules, Jèssica Gozalbo, i l’alcalde de Mascarell, Felipe Sánchez, obrin la ira amb el regidor Guillermo Latorre i l’alcalde de Nules, David García.
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El Fòrum Ciutadà
fomentarà la
participació de
la ciutadania
Nules ha creat un nou espai
perquè la ciutadania puga
debatre i proposar activitats
i millores a l’Ajuntament.
Naix així el Fòrum Ciutadà
de Nules, «amb el qual es pretén donar veu a les persones
que viuen a Nules perquè
les seues propostes de millora de la localitat arriben a
l’Ajuntament i puguen ser
estudiades», comenta la regidora de Participació Ciutadana, Rosa Ventura.
Es tracta d’un canal de comunicació entre el ciutadà
i l’Administració local, una
nova forma de treballar en
la qual la idea és escoltar els
veïns que vulguen aportar
propostes, de manera que
les que s’hagen consensuat
es traslladaran al Consell
d’Inclusió i Drets Socials
Aquesta iniciativa és una
de les accions emmarcades
en el Pla d’Inclusió Municipal. Les persones interessades
a formar part del Fòrum Ciutadà poden assistir als tallers
o contactar amb el departament de Serveis Socials.

Treballen en la
campanya de
Nadal per al
comerç local
Un any més Nules treballa en
la tradicional campanya nadalenca del comerç local que
preveu entre altres accions les
bases per a poder participar-hi
i que es varen acordar recentment entre l’Ajuntament de
Nules i els comerciants.
Entre les novetats que presentarà aquesta edició es troba
la disponibilitat de passaports
per als clients que efectuen
compres en qualsevol dels establiments adherits, «el passaport haurà d’estar segellat per
deu comerços o negocis diferents que tinguen el distintiu
d’establiment col·laborador»,
explica la regidora de Comerç,
Susana Tusón.
Una vegada omplit el passaport es depositarà en una
urna instal·lada als baixos
de l’ajuntament en horari
d’atenció al públic i el dia 6
de gener es realitzarà el sorteig. La campanya s’estendrà
de l’1 de desembre al 5 de gener. Els premis consistiran
en quatre vals de 500 euros
a consumir en un mínim de
cinc comerços adherits.

El Pla Especial per a
la Marjaleria entra
en la seua recta inal
d’aprovació
La Generalitat valenciana notiica de manera oicial a
l’Ajuntament de Nules l’inici d’aquest tràmit vinculant
L’alcalde de Nules, David García, amb el president provincial, Pepe Martí.

L’alcalde de Nules demana
al president de la Diputació
inversions per a l’any 2020
El Pla Especial podria salvar els habitatges que tenen expedients administratius.

E

l Pla Especial de la Marjaleria de Nules es troba en
la fase final de la tramitació administrativa per a
la seua aprovació. El Servei Territorial d’Urbanisme va notificar a
l’Ajuntament que, el 29 d’octubre,
aquest document --clau per al
futur dels habitatges edificats
en aquesta zona protegida--- va
ser remés al Servei d’Avaluació
Ambiental Estratègica perquè
n’emeta informe preceptiu a favor o en contra. Després d’anys
d’espera, en els quals les diverses
administracions locals --Nules i
també Borriana, amb la qual es
va plantejar l’elaboració d’un
text conjunt-- van prometre la re-

dacció del document urbanístic
com a única eixida a la situació
d’aquesta gran zona geogràfica,
la qual ocupa bona part del terme municipal entre l’AP-7 i la
platja. Ara, el consistori nuler
està a l’espera que la Conselleria
de Transició Ecològica informe
de manera favorable la proposta
redactada per l’empresa contractada amb aquest propòsit.
L’objectiu final és proposar
una modificació del Pla General,
en el qual es determinen els usos
autoritzats, les transformacions
i edificacions del sòl, els aprofitaments i usos de les declaracions
d’interés comunitari o els canvis
de cultiu, entre d’altres.

U comencen les obres del
pla edificant dels col·legis
pío xii i jaume i de nules

A inals d’octubre es van iniciar les obres
del Pla Ediicant als CEIP Pío XII i Jaume
I. Les actuacions consisteixen en la
construcció d’un gimnàs per un import
de 982.316,32 euros al CEIP Pío XII, i un

Nules formarà part de la línia de
subvencions del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat
valenciana, al qual s’ha sumat
enguany la Diputació de Castelló, amb la dotació de 147.000
euros, així ho va comunicar el
president de la Diputació, Pepe
Martí, a l’alcalde de Nules, David
García, en la reunió que van tindre el 6 de novembre.
Aquesta trobada va servir
perquè l’alcalde traslladara al
màxim responsable de la institució provincial les necessitats
de Nules, «va ser una reunió satisfactòria perquè se’ns va escoltar i hi ha voluntat d’atendre les
necessitats del nostre municipi,
de fet es tindrà en compte a Nules per a formar part del Fons de
Cooperació Municipal amb una
quantitat de 147.000 euros que
inclourem en el pressupost de
l’any 2020 per a inversions», comenta David García.

altre gimnàs i una escala d’emergència
al CEIP Jaume I amb 884.576, 93 euros.
També es beneiciarà del Pla Ediicant
l’escola infantil Los Gorriones, on està
previst realitzar una reforma integral

Des de l’Ajuntament de Nules s’ha demanat a la Diputació
més inversions per a Mascarell,
«volem seguir amb la restauració del recinte emmurallat i
tornar a optar a les subvencions
dels Fons Feder o bé a algun altre tipus de subvenció que ens
permeta dur a terme nous projectes com un centre museístic
o un passeig al voltant de les
muralles una vegada finalitzada
la restauració», apunta García.
També s’ha demanat el suport en assumptes que preocupen Nules com la defensa
del litoral de la zona sud de
Castelló, la posada en marxa
de l’Associació per a la Figura de Qualitat de la Clemenules o la problemàtica amb els
mosquits. A més, s’ha demanat
una línia de subvencions per a
arreglar camins rurals contigus amb els termes municipals
d’altres poblacions.

amb 470.755,67 euros. Mentre es fan
aquestes obres l’alumnat de 0 a 2 anys
es traslladarà a les aules prefabricades
(d) que s’estan instal·lant a les pistes
esportives prop de l’avinguda d’Europa.
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Mantenen els
preus públics de les
escoles de Nadal,
Pasqua i Estiu
L’Ajuntament de Nules va
aprovar en sessió plenària ordinària els preus públics de
l’Escola de Nadal d’enguany
i les escoles de Pasqua i Estiu
del proper 2020, de manera
que es mantenen els mateixos
preus que en anys anteriors.
Els preus públics aprovats
són 10 euros per a les escoles
de Nadal i Pasqua i 30 euros
per a l’Escola d’Estiu que té
una duració superior. A més,
hi ha descompte per a famílies nombroses, monoparentals o en situació d’atur.
El Ple també va aprovar demanar un préstec de
503.248,30 euros per a pagar
factures de despesa corrent
corresponents als sis primers
mesos de 2019. Amb aquest
préstec el que es pretén és que
l’Ajuntament es pose al dia en
el pagament a proveïdors.

Nules, la Vilavella i
les Alqueries, per la
recollida conjunta
de residus orgànics
Els ajuntaments de Nules,
les Alqueries i la Vilavella estudien compartir el servei de
recollida de residus orgànics
amb la intenció d’abaratir
despeses, de manera que
l’alcalde de Nules, David García; l’alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara, i l’alcaldessa
de la Vilavella, Carmen Navarro, juntament amb els seus
respectius regidors de Medi
Ambient, es van reunir a Nules
per a començar a treballar.
Es vol veure la viabilitat de
compartir despeses de cara
a l’entrada en vigor en l’any
2023 del contenidor marró
destinat a residus orgànics.
Cadascuna de les poblacions
estudiarà les necessitats del
seu municipi i plantejarà diferents propostes per a poder
començar a implantar aquest
servei l’any 2021.

La regidora Rosa Ventura, juntament amb els professionals de ‘Supera’t’.

Presenten el programa
‘Supera’t a Nules’,
dirigit a dones en
risc d’exclusió social

U LA PLATJA AMB BANDERA
BLAVA DE LES MARINES TÉ
JOCS INFANTILS NOUS

A la platja de les Marines s’han instal·lat
jocs infantils nous que ha concedit
Turisme Comunitat Valenciana.
També s’ha dotat les platges de
dutxes, passarel·les o papereres.

U L’AJUNTAMENT INVERTEIX
MÉS DE 30.000 EUROS EN
ARREGLAR CAMINS RURALS

L’Ajuntament de Nules ha invertit
més de 30.000 euros en la reparació
d’alguns camins rurals del terme
municipal, en concret la travessa del
Pinet i el camí del Colmenar.

U REALITZEN MILLORES
EN LA SEGURETAT VIÀRIA A
L’AVINGUDA DE NYONS

S’han realitzat millores en la seguretat
viària a l’avinguda de Nyons, on s’ha
pintat un pas de zebra abans d’arribar
a la rotonda del Pilar i també s’ha fet
accessible la vorera.

En aquests Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral
es preveu atendre entre 50 i 70 dones ins a inal d’any

N

ules ha presentat el programa ‘Itineraris Integrats per a la Inserció
Sociolaboral de Persones
en situació de risc d’Exclusió Social’ que s’anomena ‘Supera’t a
Nules’ i que va dirigit a dones en
dificultats per a accedir al mercat laboral. De manera que, fins
al 31 de desembre es preveu atendre entre 50 i 70 dones.
Aquest programa està subvencionat per la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives
i es tracta d’una actuació cofinançada per la Unió Europea a
través del Programa Operatiu
del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Cal assenyalar que Nules ha sigut
una de les poblacions de la Comunitat Valenciana beneficiària
d’aquestes ajudes amb un import
total de 133.928,56 euros.
«Amb aquesta iniciativa promoguda pel departament de Serveis Socials es treballa de manera
individualitzada la inserció sociolaboral ajustant-se a les necessitats de cadascuna de les partici-

pants amb l’objectiu de millorar
la seua ocupabilitat», comenta la
regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Rosa Ventura.
Per a desenvolupar aquest
projecte s’ha contractat 10 professionals: dos psicòlegs, dos
treballadors socials, tres orientadors laborals, un formador per a
l’ocupació i dos administratius.
La coordinadora del projecte,
Francisca Muñoz, assenyala que
«el projecte de Nules és nou en relació amb els d’altres municipis
ja que cadascuna de les persones
participants estarà acompanyada
al llarg del procés per 3 o 4 professionals amb la finalitat de millorar les seues habilitats per a repercutir en la seua ocupabilitat».
Les fases dels itineraris són: derivació de Serveis Socials al programa; informació i acolliment
per l’equip de professionals; diagnòstic d’ocupabilitat i disseny
d’itinerari personalitzat; formació i desenvolupament personal;
participació activa; orientació i
recerca d’ocupació; inserció sociolaboral i seguiment.
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Nules gaudeix de les festes de la Soledat
tot i la retallada d’actes pel pressupost
La programació cultural va centrar l’atenció en les celebracions patronals d’octubre, on no van faltar els bous al carrer o la nit de la ‘torrà’

N

ules va viure del 3 al 14
d’octubre les celebracions dedicades a la patrona, la Mare de Déu de
la Soledat. Com ja va ocórrer a
l’agost, l’Ajuntament va haver
d’eliminar alguns actes prevists
en no poder disposar de la totalitat dels diners pressupostats per a
festes en no tindre el suport dels
grups de l’oposició per a aprovar
una modificació de crèdit.
No obstant això, la Regidoria
de Festes va treballar amb la Comissió de Festes i la Comissió del
Bou per a mantindre els actes
principals i «organitzar una programació en funció dels diners
de què disposem», matisa Gabriel
Torres, regidor de Festes.
Entre els actes dels quals es va
prescindir cal destacar les exhibicions de vaques, un acte cultural
amb l’Orquesta Laudística Daniel
Fortea, les flors per als participants en l’ofrena a la patrona, i
orquestres, entre d’altres.
També es va modificar la nit de
la torrà, i tal com es fa a Vila-real,
l’Ajuntament va facilitar la llenya
per a les penyes que volgueren torrar davant dels seus casals, una
iniciativa amb molt d’èxit.
Els nulers i nuleres van poder
gaudir així amb molts actes, com
les exhibicions taurines. Entre
aquestes van destacar dos bous
patrocinats per la penya taurina
Sant Joan, que enguany compleix
15 anys. També hi va haver espai
per a la cultura, amb el XXXVI
Festival de Bandes, la serenata a
la Mare de Déu o l’espectacle del
9 d’Octubre amb Música Viva.

U ELS MENUTS GAUDEIXEN AMB
CONTACONTES, TALLERS I UNA
ENTRADA DE BOUS INFANTIL

La processó amb la imatge de la Mare de Déu de la Soledat va tancar les festes.

La penya Narboneta va ser una de les moltes que participaren en la nit de la ‘torrà’.

La penya taurina Sant Joan va celebrar el seu 15é aniversari amb dos bous.

La Nit Taurina va ser un dels actes dedicats als aicionats als bous al carrer.

Els més menuts van ser uns dels grans
protagonistes de les festes patronals
d’octubre amb tota una sèrie de
propostes pensades per a ells. El dia en
el qual van gaudir més va ser sens dubte

que porte a la maleta’, patrocinat
per l’Associació Abraça’m Lactància i
Criança. Al mateix lloc, eixe matí KimoKap Projectes va organitzar un taller de
cosir solidari (d). I de vesprada, entrada

el diumenge 6, en el qual al migdia es
van reunir a la plaça de Fra Asensi Nebot
(e) per a escoltar al contacontes El Gran
Jordiet, el qual va oferir l’espectacle
‘De contes i llegendes i altres coses

de bous infantil a la plaça Major (c) amb
la col·laboració de Mediterráneo.
També hi va haver més activitats,
com un taller de la mocadorada amb
iguretes de massapà.
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La Unió Musical Vallduxense va ser la formació convidada en el XXXVI Festival de Bandes.

La serenata a la Mare de Déu, a càrrec de la Coral Sant Bartomeu, va ser un dels actes més emotius.

La Reina de la Vila, Jèssica Gozalbo, i la seua família, escolten les albades de Josep Aparisi ‘Apa’.

Música Viva va triomfar amb el concert del 9 d’Octubre, amb la col·laboració de Jordi Ballester.

La cort d’honor i les autoritats van assistir a missa a la residència Mare de Déu de la Soledat.

La reina i la corporació van visitar la Unitat de Respir de la Fundació Alzheimer Salomé Moliner.

U NULES COMMEMORA EL 9
D’OCTUBRE I LA FESTIVITAT DE
LA MARE DE DÉU DEL PILAR

Un any més durant la setmana de
festes patronals es va commemorar el
Dia de la Comunitat Valenciana, el 9
d’Octubre. Per segon any consecutiu es
va celebrar una processó cívica amb la

qual la societat nulera va eixir al carrer
a acompanyar la Reial Senyera que va
ser traslladada des de l’Ajuntament ins
a l’avinguda de Jaume I, on es va fer el
tradicional homenatge a Jaume I amb

la novetat d’una senyera gegant.
També va tindre lloc, el dia 12, la
tradicional formació de la Guàrdia Civil
a la plaça Major per a commemorar
la festivitat de la Mare de Déu del

Pilar. A l’acte van assistir l’alcalde de
Nules, David García, i l’alcaldessa de la
Vilavella, Carmen Navarro, juntament
amb els membres de les respectives
corporacions municipals.
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Análisis

La trampa de
las tarjetas
‘revolving’
RAMIRO

Navarro*

Según el Banco de España,
las tarjetas revolving son una
modalidad de tarjeta de crédito, cuya principal característica es el establecimiento de un
límite de crédito cuyo disponible coincide inicialmente
con dicho límite, que disminuye según se realizan cargos (compras, disposiciones
de efectivo, transferencias,
liquidaciones de intereses
y gastos y otros) y se repone
con abonos (pago de los recibos periódicos, devoluciones
de compras, etc.).
ALtOs IntErEsEs

El problema que se encuentran nuestros clientes, es que
siempre están endeudados
y nunca dejan de acumular
unos intereses altísimos, ya
que los intereses que aplican
las revolving oscilan entre el
20% y el 30%.
Más que como tarjetas de
crédito, las revolving funcionan como préstamos rápidos
o microcréditos. Para fomentar su uso, los bancos las han
ofrecido sin comisiones de
ningún tipo e incluso con un
porcentaje de descuento, para
hacer la oferta más atractiva.
EndEudAMIEntO

Sin embargo, lo que en principio puede parecer una fácil
solución a los problemas cotidianos, suele terminar en
una grave situación de endeudamiento donde el perjudicado puede llegar a hacer frente
al pago de unos intereses de
entre el 20% y 30% T.A.E., un
interés usurario y leonino que
provoca que el consumidor
llegue a abonar en concepto
de intereses entre un 50% y
70% del principal solicitado.

Ana Moltó, durant la primera sessió de l’Escola d’Igualtat i Violència de Gènere.

Organitzen la primera
Escola Municipal
d’Igualtat i Prevenció
de Violència de Gènere

U LA MOSTRA ‘RETORN’
AGERMANA EL PATRIMONI DE
NULES I LA VILAVELLA

Des d’octubre es pot visitar al Museu
d’Història de la Vilavella la mostra
‘Retorn’, amb patrimoni local que ins
ara s’exposava a Nules i que s’ha cedit
per un període de quatre anys.

U LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE NULES IX AL CARRER I
GUANYA 50 NOUS SOCIS

La Biblioteca Municipal José Vte. Felip
Monlleó va guanyar 50 socis amb la
jornada ‘La Bíblio al carrer’, que va
organitzar Cosas & Musas el 27 d’octubre
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

U EXPOSICIÓ SOBRE SANT
VICENT FERRER DE L’ACADÈMIA
VALENCIANA DE LA LLENGUA

La Biblioteca Municipal va albergar
l’exposició itinerant de l’AVL ‘Sant
Vicent Ferrer, un valencià universal’,
amb la qual els visitants van poder
conéixer millor la igura del sant.

Ana Moltó va obrir la programació el 12 de novembre amb
una xarrada sobre com previndre aquesta problemàtica

L

’Ajuntament de Nules
organitza per primera
vegada una Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de Violència de Gènere amb
l’objectiu d’oferir una formació
bàsica en aquestes matèries amb
una metodologia àgil per a tota
la ciutadania.
La programació inclou xarrades i tallers que es desenvoluparan al llarg dels mesos de novembre a maig. La primera de les
sessions va tindre lloc el 12 de
novembre i s’hi va tractar el tema
Principi d’igualtat. Sistema sexegènere. Eines per a previndre i
detectar la violència de gènere,
a càrrec d’Ana Moltó Molina, experta en polítiques d’igualtat.
«El que volem oferir és un aprenentatge participatiu amb recursos audiovisuals, hi haurà nou
sessions en les quals es podrà
analitzar la realitat social amb
una mirada igualitària i participar en el desenvolupament
d’una societat igual per a homes

i dones i sense violències. De fet
cada participant podrà fer un
projecte d’igualtat bé per a una
associació, negoci o per la seua
vida», explica la regidora de Polítiques Inclusives, Rosa Ventura.
El cicle continuarà el 10 de
desembre amb Noves formes de
masculinitat’ per Pedro Briones;
el 9 de gener Esperanza Meléndez Marfil parlarà sobre ‘Cultivant relacions igualitàries; i una
altra de les ponències tindrà lloc
el 28 de gener i tractarà sobre
‘Elements tòxics per a la salut.
Les hormones i el cos. Com ens
afecten als hòmens i a les dones’
a càrrec de Marta Bausà.
L’escola s’impartirà en horari
de 19.00 a 21.00 hores a l’edifici
de l’antiga Cambra Agrària. Les
inscripcions són gratuïtes i les
persones interessades poden
apuntar-s’hi a l’adreça igualtat@nules.es o telefonant al
964670001 ext. 423. A més, en
finalitzar el curs es lliuraran diplomes de participació.

rEcLAMAcIón

Desde Ramiro Navarro Abogados le animamos a que, a
la luz de la más reciente jurisprudencia en la presente
materia, tanto por parte de
las distintas Audiencias Provinciales, como por parte del
Tribunal Supremo, consulte
con nosotros para estudiar sin
compromiso la posibilidad de
reclamar la nulidad de su crédito revolving y conseguir así
la devolución de la totalidad
de los intereses usurarios
abonados de más, incluso en
aquellos casos en los que se
hubiera satisfecho o cancelado la deuda hace años.
*ramiro navarro Abogados

Premis del I concurs de Fotograia Platges de nules
L’Ajuntament de Nules va lliurar
els premis del I Concurs de Fotografia Platges de Nules que va
reunir 46 participants que van
presentar 218 fotografies.
El concurs compta amb dos categories anomenades Arquitectura i Social, així doncs en la primera es van presentar 136 fotografies sent el primer premi per a
Porches de Jaime Sánchez-Rubio
Ruiz, el segon per al treball que
porta per lema Sintiendo la brisa del mar de José Cintas Albiol i
el tercer per a De puertas al mar

d’Agustín Marmaneu Romero.
En la categoria Social el primer
premi va ser per a Jaime SánchezRubio Ruiz per la fotografia Pescadores, el segon per a Ángel Sánchez Doménech pel seu treball
anomenat Casetes dimonis Farolets i el tercer premi es va lliurar
a Carme Ripollés Martínez per la
fotografia Cucanya.
El jurat va valorar la tècnica
fotogràfica, la creativitat i el contingut a més de la importància
històrica, patrimonial i social del
conjunt urbanístic de Les Casetes.

Els autors de les millors fotograies van recollir els seus guardons.

Crònica de Nules

Societat

NOVEMBRE DE 2019

Els carrers de Mascarell van rebre visitants fantàstics i van viure desilades espectaculars.

7

L’alcalde i el regidor de Mascarell van agrair la presència de la Confraria de Sta. M. Magdalena de Castelló.

Mascarell va retornar a l’època medieval amb una
programació per a tots els públics i moltes novetats
La XIII Fira Medieval fa un gran pas per a ser referent a la província amb una aposta pels espectacles de recreació històrica avalats per historiadors

M

ascarell va tornar el cap
de setmana del 15 al 17
de novembre a l’època
medieval amb més de
90 espectacles, activitats, productes artesanals i exhibicions que
van convertir aquest recinte totalment emmurallat en un gran
atractiu per als milers de visitants
que van recórrer els seus carrers
durant la XIII Fira Medieval.
L’acte inaugural va tindre lloc
amb un espectacle eqüestre i
circense que va comptar amb la
presència de l’alcalde de Nules,
David García; la Reina de la Vila
de Nules, Jèssica Gozalbo, i les dames de la cort d’honor; l’alcalde
de Mascarell, Felipe Sánchez, i
el regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, a més de la resta de
membres de la corporació municipal i autoritats locals.
El regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, explica que enguany
s’han canviat algunes ubicacions i s’ha apostat per la recreació
històrica en els diferents espectacles lúdics, culturals i històrics
avalats per historiadors i cronistes perquè els espectadors coneguen la història de Mascarell i els
voltants, amb la col·laboració de
l’empresa Culthisme. «Volem donar-li l’impuls definitiu perquè
siga la fira de recreació històrica
referent a la nostra província».

turiSME

Nou mata-segells
de Mascarell

Gilabert de Centelles (e) va ser un dels protagonistes dels nombrosos espectacles que van atraure un nombrós públic.
Cadascuna de les jornades va
començar amb una visita teatralitzada a Mascarell, a més els visitants van trobar desfilades itinerants, espectacles de circ, exhibicions d’aus, tornejos medievals i
parades de diversos productes.
Per altra banda, aquesta tretzena edició va estrenar un logotip
identificatiu, la web www.mascarellmedieval.com, i el compte
d’Instagram @mascarellmedieval, a més de donar-li rellevància
a un personatge històric molt significatiu per a Mascarell i Nules
com és Gilabert de Centelles. La
Fira va tancar la nit de diumenge
amb un castell de focs piromusical que va il·luminar la nit.

U ES RENOVA EL CONSELL
SOCIAL DE MASCARELL PER A
LA NOVA LEGISLATURA

El darrer octubre es va celebrar la
primera reunió de la present legislatura
del Consell Social de Mascarell que
va servir, entre d’altres, per a renovar
alguns dels seus membres.

U Correus va posar en circulació el
12 de novembre a la seua oicina de
Nules un nou mata-segells turístic
dedicat al Conjunt Emmurallat de
Mascarell. Una imatge de la muralla és la protagonista en aquest mata-segells que estarà disponible de
manera permanent a l’oficina del
carrer de Colom. Els mata-segells
turístics s’emmarquen en una campanya de Correus per a col·laborar
amb la difussió d’imatges de llocs
històrics o turístics de diverses localitats mitjançant els enviaments
postals. Els mata-segells han adquirit un gran valor pel seu impacte en
el col·leccionisme ilatèlic.
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Cuida’t

S’ha de ser
constants
amb l’esport
MIGUEL

Casino*

Abans de l’inici de la marxa es va llegir un manifest per la vida a la plaça Major.

Els participants en la marxa van posar en un divertit fotoreclam.

Més de 700 persones participen en
la VII Marxa contra el càncer de pit
La programació de la Setmana Rosa també va incloure una xarrada sobre com afrontar aquesta malaltia

E

l darrer diumenge 20
d’octubre la setena edició de la Marxa contra
el càncer de pit va concloure els actes organitzats pel
Projecte Rosa, l’Associació per la
Igualtat a Nules (ADIN) i les regidories de Sanitat i Igualtat de
l’Ajuntament de Nules, amb la
col·laboració de Nebot-Carreguí,
Distribuciones Hermanos Navarro i Caixa Rural Nules.
Una programació que es va posar en marxa dimecres amb la
col·locació del llaç rosa al balcó
de l’ajuntament. Posteriorment,
divendres la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó va
acollir la xarrada Com afrontar
el càncer de pit, a càrrec de Laura Camacho Guerrero, doctora
en Psicologia per la Universitat
Jaume I de Castelló.
Per acabar, diumenge va tindre
lloc una multitudinària marxa,
amb la participació d’unes 700
persones, incloses moltes famílies al complet, a les quals no va
dsisuadir la pluja que va acompanyar el matí.
Abans que els membres del
Club de Patinatge Taurons obriren una marxa que va tancar la
xaranga Telotokotó, es va llegir
un manifest per la vida i els participants van poder fer-se una foto
en un simpàtic fotoreclam.

U LA XIII TROBADA DE BOIXETS
REUNEIX 443 PUNTAIRES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Nules va albergar el 17 de novembre la
XIII Trobada de Boixets en la qual van
participar 443 puntaires de diferents
poblacions de la Comunitat Valenciana,
com ara Nules, l’Alcora, Algar de
Palancia, Almenara, Almassora, les
Alqueries, Betxí, Vila-real, la Vall d’Uixó,
la Vilavella, Quart de les Valls, Viver,
Barraques, Castelló, Grau de Castelló,
Benicàssim, Borriol, Sogorb, Meliana,
Moncofa, Museros, Orpesa, Sagunt o
Sant Joan de Moró.

Unes 700 persones van participar en la setena edició de la ‘Marxa contra el càncer de pit’ de Nules.

Potser si no has fet esport en
la teua vida pensaràs que ja és
tard, però no és cert, sempre estem a temps de millorar, i com
abans comencem, millor.
El que sí que has de tindre
en compte en fer esport és
buscar alguna cosa que et motive, encara que siga un poc. Jo
sempre aconselle que siga en
companyia d’algú, ja que així
serà mes difícil buscar una
excusa per a deixar de realitzar-lo. Perquè cal tindreu clar:
l’esport que realment té beneficis per a la salut és el que no
es realitza només un dia, sinó
amb el que creem una rutina i
la mantenim en el temps.
Podem intentar realitzar
una vida més activa en general, fent a peu els trajectes pel
poble o pujant a casa per les
escales en lloc de fer-ho amb
l’ascensor. Prova d’augmentar
aquesta rutina d’activitat progressivament, sense fer canvis
bruscs, ja que no es pot aconseguir en un dia el que s’ha perdut en 20 anys, cal ser pacient.
Com a mínim l’Organització
Mundial de la Salut recomana fer dues hores i mitja
d’activitat física setmanal
per a aconseguir beneficis
considerables, i que almenys
la realitzem en tres dies diferents (uns 45 minuts al dia). Si
realitzem més activitat, més
beneficis obtindrem. I és important també realitzar algun
tipus d’activitat de força, ja siga amb peses, gomes o simplement el teu pes corporal.
ESPORT I MALALTIA

Els membres del club de patinatge Taurons van ser els encarregats d’obrir la marxa d’enguany.

Aquestes recomanacions són
per a gent sana, però què passa si es pateix alguna dolència? El primer que has de tindre clar si aquest és el teu cas,
és que el pitjor que pots fer és
quedar-te quiet, s’ha demostrat que l’activitat física millora el pronòstic i l’evolució
d’infinitat de patologies, com
les hèrnies discals, l’artrosi, les
malalties cardíaques i fins i tot
el càncer. També hem de saber
que les recomanacions varien
segons la patologia i la persona, així que el millor que pots
fer és consultar amb el professional sanitari de referència,
que en aquest cas seria el fisioterapeuta, perquè puga planificar-te un programa d’exercici
individualitzat i adaptat a les
teues condicions.
Si vols viure i no només sobreviure ja ho saps, comença a
moure’t, no esperes a demà.
*Fisioterapeuta
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U L’ORQUESTA LAUDÍSTICA
DANIEL FORTEA ACTUA A ALGETE
EN EL MEMORIAL RAFAEL PILLADO

El 26 d’octubre l’Orquesta Laudística Daniel Fortea va actuar a
Algete, dins del festival que la població madrilenya organitza
anualment amb l’orquestra ‘La sol mi’ en memòria del músic
local Rafael Pillado. L’orquestra nulera va estrenar quatre
obres, amb la novetat del trombonista David Grifo.

U L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES CANTALOBOS VA
CELEBRAR LA SEUA FESTA ANUAL

L’Associació de Jubilats i Pensionistes Cantalobos va celebrar
la seua festa anual que es va tancar el 10 de novembre amb un
dinar al Local Multifuncional, on es va fer un reconeixement
als socis de 80 anys i es van lliurar els premis dels campionats.
També es va celebrar una missa pels socis difunts.

U PEPA CASES REP EL GUARDÓ
D’ARTS DE CARRER DELS PREMIS
DE LES ARTS ESCÈNIQUES

La producció ‘Volat’, de la companyia de la ballarina i
coreògrafa de Nules Pepa Cases (dreta) va ser guardonada
en la categoria d’Arts de Carrer dins dels Premis de les Arts
Escèniques Valencianes, en la gala que va tindre lloc el
darrer 14 d’octubre al Teatre Principal d’Alacant.

U EL MUSEU D’HISTÒRIA ACULL
LA REPRESENTACIÓ DE L’OBRA
‘EL TESTAMENT DE MARIA’

El 19 d’octubre el Museu d’Història de Nules va acollir la
representació de l’obra ‘El testament de Maria’, protagonitzada
per l’actriu Pepa Miralles i dirigida per l’actor local Jordi
Ballester. Amb iniciatives com aquesta l’Ajuntament vol
dinamitzar un espai emblemàtic com és el Museu d’Història.

U NOVA DESFILADA DE MODA
SOLIDÀRIA DE MANS UNIDES
AL SALÓ MULTIFUNCIONAL

Mans Unides de Nules va organitzar el diumenge 3 de
novembre al Saló Multifuncional una nova desilada
solidària de moda i complements, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i Caixa Rural Nules, a més dels comerços
Canem, Colors, Lolan Baby, Johnny i Xiquets.

U AECC NULES ORGANITZA UNA
ALTRA EDICIÓ DE ‘TU CARA ME
SUENA’ AMB LA BANDA JUVENIL

El diumenge 27 d’octubre el Teatre Alcázar va ser l’escenari
d’una nova edició de ‘Tu cara me suena’ a càrrec de la
Banda Juvenil de l’Associació Musical Artística Nulense i en
beneici de l’AECC, amb la col·laboració de l’ Obra Social de
Caixa Rural Nules, Río Tinto, Huhtamaki, Keraben i Issa.
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les fotograies que van formar part de la mostra permeten recordar com era el cementiri fa més de mig segle.

una exposició mostra l’evolució
amb quins joguets es
del cementeri municipal de Nules divertien els nostres

les nines han canviat però continuen sent un dels joguets més volguts.

La mostra fotogràica es va poder visitar amb motiu de la festivitat de Tots Sants

a

mb motiu de la festivitat
de Tots Sants que va tindre lloc el darrer 1 de novembre es va organitzar
una exposició fotogràfica que es
va poder visitar durant eixos dies
a l’entrada del cementiri municipal, amb el títol ‘Nules: escenaris de reconstrucció. 80 anys de
regions devastades, 1939-2019.
Tradició de Tots Sants’.
«Es tracta d’un document històric únic en el qual els visitants
van poder veure amb imatges
l’evolució al llarg dels anys del
cementiri», comenta la regidora
de Cementiri, Susana Tusón.
A més, des de l’Ajuntament
de Nules es van portar a terme
diferents actuacions de millora
i condicionament d’aquest immoble com ara la instal·lació de
la font en el tram de Sant Eliseu;
la reparació del sostre d’entrada
al depòsit; reparació i substitució
de bancs; reparació d’escales mòbils; cornises i marquesines per
goteres; o també s’ha posat en

aquesta imatge ens porta als primers anys de l’actual cementiri nuler.
funcionament l’enllumenat dels
trams de Sant Eliseu i Santa Benilde; i s’ha pintat l’entrada i recepció del cementiri i de la part
externa d’entrada.
Altres treballs que s’han realitzat han sigut de jardineria,
a càrrec dels alumnes-treballa-

dors del programa Et Formem,
i s’han repintat també les places
d’aparcament.
També hi va haver horari especial del cementiri municipal del
28 de desembre a l’1 de novembre i servei especial de transport
urbà per a tots aquests dies.

majors quan eren nens?
L’Ajuntament de Nules, mitjançant les regidories de Comerç, Tradicions i Museus, està organitzant una exposició
amb la qual es pretén recopilar
joguets dels anys 50 als 70 perquè el públic puga compartir
la il·lusió, imaginació i somnis
dels nostres avantpassats.
La mostra, anomenada Jocs
i joguets d’antany, s’emmarca
en la programació nadalenca
que es desenvoluparà al desembre i es podrà visitar al Museu
d’Història de Nules.
«Es tracta d’una exposició
emotiva i molt cuidada que ha
sigut dissenyada per a evocar
records i contextualitzar i donar a conéixer altres èpoques a
través dels joguets i jocs. El que
volem a més és tindre la participació ciutadana, de manera
que també es farà una trobada
en la qual les persones majors
puguen compartir amb els més
menuts històries relacionades

amb els seus joguets», explica
la regidora de Tradicions, Susana Tusón. De fet, les persones interessades a aportar-hi
joguets i documentació poden
fer-ho fins al 25 de novembre
cridan al telèfon 696626522.
La mostra ja té la col·laboració
de Nules-pèdia, que realitzarà
entrevistes que es retransmetran en l’exposició; dels comerços Plásticos Salvador i Dulce Bebé de la Vall d’Uixó amb
la cessió temporal de joguets
i fotografies; o de l’Associació
Cultural la Corretjola.
Des de la Regidoria de Museus, el regidor Guillermo Latorre assenyala que, «Nules farà un recorregut per la història
local mitjançant els joguets
exposats, serà una mostra que
inclourà a més relats de com
jugàvem. Aquesta exposició
servirà també per a dinamitzar
el patrimoni local ja que tindrà
lloc al Museu d’Història».

Análisis
RICARDO

Yáñez*

Algunas veces el coleccionismo
de la historia postal de nuestros
pueblos y ciudades nos ofrece
alguna que otra curiosidad, que
puede ser motivo también de
controversia, según quién y cómo la interprete.
Hoy traigo a esta sección una
carta, de las varias que tengo de
los años 50 del pasado siglo, e incluso del reinado de Alfonso XII
o de las dos repúblicas.
Se trata en este caso de una
carta impresa publicitaria, del
balneario ‘Termas Galofre’, de la
‘Villavieja de Nules (Castellón)’,
tal como reza la misiva, la cual
va dirigida a una persona que
reside en Benicarló.
El sobre, como se puede ver,
es publicitario de las citadas ter-

Una carta con nombre polémico
mas, impreso y en color azulado,
que por aquel entonces era uno
de los colores admitidos; lleva
adherido un sello de Franco de facial 10 cts verde, emisión de 1943,
con matasellos de Nules de 3 de
noviembre de 1945 y con matasellos de llegada a Benicarló de 6 de
noviembre de 1945.
Cabe destacar, por cierto, que
en aquella época Villavieja no disponía de oficina de Correos, y la
correspondencia era recogida por
un cartero rural en Nules y distribuida allí, y viceversa.
‘VillaVieja de Nules’

Lo curioso y que puede llamar
la atención es que, desde el reinado de Alfonso XII hasta bien
entrados los años 60 y 70, tenemos testimonios de varias cartas

o tarjetas postales, destinadas
a personas que se hallaban en
tratamientos en los balnearios
de Villavieja, algunas de ellas
enviadas desde ‘carterías de
iniciativa particular’, como las
de Jérica o Altura, así como de
ciudades y poblaciones importantes, todas con el mismo denominador, ‘Villavieja de Nules
(Castellón)’.
Con ello no pretendo iniciar
una polémica sobre un tema
que para mí y mucha gente no
tiene importancia, pero quizás
otros no lo vean así.
Pero la historia postal está ahí
y no se puede obviar lo que se escribió hace cerca de cien años.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas
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Kimo Projectes va guardonar la
solidaritat amb els IV Nuki Premis
L’acte de lliurament va comptar amb l’actuació del grup de ball Swing i Au Castelló

El Saló Multifuncional va acollir la segona edició de les jornades.

Les II Jornades sobre
Violència Filioparental
dupliquen la participació
Els guardonats que van poder acudir a rebre els seus premis es van fer la foto de família a l’escenari del Teatre Alcázar.

L

’associació local Kimo
Projectes Nules Ajuda Solidària ha convertit ja en
una tradició els seus Nuki
Premis Solidaris. La quarta edició
d’aquests guardons va tindre lloc
el 9 de novembre al Teatre Alcázar, on es va viure una vesprada
d’emocions en la qual va tindre
el seu reconeixement la solidaritat de molta gent de Nules i
també d’altres poblacions que
col·laboren amb aquesta associació. Així que no es van poder evitar algunes llàgrimes... però totes
d’alegria i emoció.
L’acte va comptar amb el grup
de ball Swing i Au Castellón, el
qual va actuar de manera desinteressada i va aconseguir que el
públic ballara amb ells, abans de
tancar la festa al mercat municipal, on els seus professionals els
van oferir una picadeta.

U DONEN A CONÉIXER ALTRES
CULTURES AMB LA IV TROBADA
GASTRONÒMICA I INTERCULTURAL

Enguany els premiats van ser:
David García i Adrián Sorribes,
Nuki Premi cooperatiu pel seu
suport durant els darrers 4 anys.
Inma Martínez, de Moncofa, per
cosir kimo kaps i ninotets.
Club Atletisme Noulas, p e r
comptar amb Kimo Projectes Nules en totes les seues curses.
Elicia Olmos, per cosir i teixir
amb la seua filla, Nuria Rubio.
Quinta del 95, pel donatiu de
la recaptació solidària de la fes-

ta d’estiu per a la investigació de
l’Atròfia Muscular Espinal (AME).
Isabel Ferrandis, p e r c o s i r
coixins del cor.
Juani Planelles i Pilar Dualde, per
ser sempre el suport i ajuda de
l’associació.
Montse Vilalta, per teixir corones
per a dones, xiquetes i xiquets.
La guerrera Esther Fernández,
per demostrar que Sí se puede.
Manolita Juan, per cosir sense
descans coixins del cor i mascaretes, i ensenyar a més a altres
costureres.
Labors Merxe, per cosir, juntament amb els seus clients, moltíssims coixins del cor.
Q uique, de ‘ Tot en M arcs’ ,
per confeccionar els trofeus
d’aquesta gala tots els anys.
I per acabar, Jaime, de Cazarettos, pel seu donatiu i per demostrar que sempre es pot.

El 19 d’octubre Nules va albergar la
quarta Trobada-Intercanvi Gastronòmic
i Intercultural amb la qual es vol
donar a conéixer les cultures d’altres
nacionalitats de persones que

resideixen a Nules, a més de potenciar
la integració i el respecte a la diversitat.
La trobada va ser organitzada pel
departament de Serveis Socials, en
concret per l’Oicina d’Atenció a les

La gala es va celebrar
al Teatre Alcázar amb
la presència de bona
part de les persones
premiades enguany
U

Per segon any consecutiu Nules
va albergar el 14 de novembre
unes Jornades sobre Violència
Filioparental, Delinqüència
Juvenil i Protecció de Menors,
amb les quals pretén ser punt
de trobada de professionals de
diferents àmbits i fòrum de debat sobre aquest tipus de violència domèstica.
«La intenció dels organitzadors d’aquesta jornada, la Policia Local i l’Ajuntament de
Nules, és entre d’altres donar
visibilitat a un problema de la
nostra societat actual que en la
majoria dels casos està encara
silenciat», comenta l’alcalde de
Nules, David García.
Així doncs, l’acte inaugural va comptar entre d’altres
amb la subdirectora general
d’Infància i Adolescència, Gemma Plaza, que va assenyalar la
importància de les temàtiques
que tracten aquestes jornades.
En només dues edicions aquesta iniciativa s’ha convertit en un
referent no sols a la Comunitat
Valenciana sinó també a la resta del territori nacional i ara ha

Persones Migrades (Pangea) que
treballa amb la població migrant i la
seua integració. Els visitants van poder
tastar plats típics de nou països i la
recaptació es va destinar a Creu Roja

tingut més de 130 participants,
el doble de l’any passat, procedents de diverses poblacions de
Castelló i València, fins i tot de
Múrcia i Eivissa.
Al llarg de la jornada, que
va tindre lloc al Saló Multifuncional, es van exposar diversos
punts de vista, tant judicials i
policials com sanitaris i educatius. Entre els ponents van
estar la vicepresidenta de SEVIFIP i directora del Centre de Menors Cabanyal, M. José Ridaura;
el fiscal de menors de Castelló,
Carlos Vicente Escorihuela; la
vicedegana per València del
Col·legi de Criminòlegs de la
Comunitat Valenciana, M. Cristina Gutiérrez; la coordinadora
del projecte ‘Conviviendo Castellón’ de Fundación Amigó; el
doctor en Psicologia Social de
la Universitat de València, José
Vicente Esteve; la coordinadora de la comissió de l’Aula de
Convivència de l’IES Gilabert
de Centelles de Nules, Laura
Panís, o la cap d’estudis de l’IES
Gilabert de Centelles de Nules,
M. Jesús Expósito.

Nules. El 30 d’octubre l’Ajuntament
va fer un reconeixement públic als
participants, originaris del Marroc,
Algèria, Gàmbia, Veneçuela, l’Argentina,
el Pakistan, Romania i les Ames de Casa.
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Agricultura

Dediquen una jornada al control biològic
de plagues i la seua aplicació citrícola

Análisis

Octubre en
manga corta
y escasa lluvia

La sessió va ser organitzada per la Fundació Cajamar Comunitat Valenciana a l’Ediici Natiu el 12 de novembre
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

U L’AJUNTAMENT DE NULES CREA
UN ESPAI PER AL LLAURADOR
LOCAL AL MERCAT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Nules ha impulsat una
iniciativa amb la qual es pretén donar
suport al llaurador local. Aquells que ho
demanen poden vendre els dimecres
els seus productes al Mercat Municipal.

trol biològic en el marc de la
gestió integrada de plagues com
a principal eina de control, per
a fer un ús sostenible i racional
dels productes fitosanitaris i donar així resposta al Reial Decret
1311/2012.
La jornada va tindre la participació de prop d’un centenar
de persones, i van participar en
l’obertura la presidenta de Caixa
Rural Nules, Marisol Ballester, i
el regidor d’Agricultura, César
Estañol. Aquest va destacar que
«l’agricultura és el passat de Nules i la Plana Baixa, i també serà el
futur, tot i el complicat moment
que travessem ara». Així, per a

superar-lo, va reclamar «unitat»
i una «aposta per la qualitat, la
qual volem fomentar amb iniciatives com aquesta jornada».
Carlos Baixauli, del Centre
d’Experiències Cajamar, va actuar com a moderador, donant
pas en primer lloc a Fco. José Beitia, de la Unitat d’Entomologia de
l’IVIA, que va parlar sobre la mosca de la fruita. Per la seua banda,
César Monzó va tractar l’ús de les
cobertes vegetals, mentre que Alejandro Tena va centrar la seua intervenció en l’exemple del Trioza
Erytreae. Per acabar, José Catalán
va parlar sobre la gestió integrada del trips de l’orquídia.

La jornada va tindre una gran participació a l’antiga Cambra Agrària.

D

avant la importància
econòmica i mediambiental del cultiu i producció ecològica i de la
seua aplicació en els cítrics, el 12
de novembre es va organitzar a
l’Edifici Natiu, l’antiga Cambra
Agrària de Nules, en col·laboració
amb la Fundació Cajamar de la
Comunitat Valenciana, una jornada dedicada al control biològic
de plagues i la seua aplicació en
la producció citrícola.
L’aplicació de la lluita biològica
ha suposat un gran èxit en el control de plagues i en l’economia
del cultiu, a més d’aportar un
important valor afegit a les pro-

duccions i suposar un gran avanç
per a la salut i el medi ambient.
Davant els nous reptes als quals
s’enfronta el sector, com l’èxit
dels cultius orgànics i l’aparició
de noves plagues i malalties víriques, aquestes estratègies poden
suposar un impuls definitiu cap
a una producció sostenible.
Per això la jornada, que es va
emmarcar en el Programa de Formació financiat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament
Rural, pretenia donar a conéixer
les diverses estratègies de con-

Promocionen el consum de taronja de proximitat
La Plataforma per la Dignitat del
Llaurador reprén la seua activitat
reivindicativa i posa en marxa
noves accions com la campanya
per a promocionar el consum
de taronja de proximitat que va
presentar el 18 de novembre a
l’antiga Cambra Agrària.
‘Mengem taronja valenciana: és
sana, lliure de plagues, compleix
les normatives, és la nostra, la millor’, és el lema amb el qual es vol
conscienciar el consumidor mitjançant aquesta campanya amb
la qual es busca a més la diferenciació davant altres taronges que
hi ha al mercat.
Des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador s’assenyala
que «ens trobem ja en campanya
citrícola i hem de conscienciar
primer el nostre consumidor per

Estimado-a lector-a; de momento, la atmósfera parece
estar relativamente tranquila
en nuestro entorno más inmediato, y toquemos madera por
si acaso. Lo vengo a decir porque septiembre suele hacer
gala del refrán que nos dice
‘Septiembre, o seca las fuentes, o se lleva los puentes’.
En esta ocasión, más bien
sería aplicable lo de ‘o se lleva
los puentes’, ya que las situaciones de gota fría y Dana (Depresión asociada a los niveles
altos de la atmósfera) se han
dejado sentir con muchísima
virulencia sobre la línea de
costa del arco mediterráneo.
Octubre, en cambio, se ha
mostrado meteorológicamente más tranquilo y bonachón
en nuestro entorno más inmediato. De hecho, salvo casos
puntuales en los que se han
registrado precipitaciones de
carácter débil, la atmósfera se
ha mostrado tranquila. Ahora
bien; gotas frías y Danas nos
han rondado muy de cerca,
pero sin llegar el agua al río.
TEMPERATURAS

Octubre, eso sí, se ha mostrado más díscolo y con estridencias en el capítulo de las temperaturas, que se han mostrado bastante más elevadas de
lo habitual, con valores por
encima del promedio climático normal. Los valores más
elevados se alcanzaron los
días 1 y 22, cuando se alcanzaron los 30,5º y 32,5º, respectivamente.
La precipitación registrada
durante este mes ha sido de
tan solo 15,5 L/m2, siendo el
día de máxima precipitación
el 22, con 14,2 L/m2.
AVES MIGRATORIAS

Representants de Nules, Moncofa, la Vilavella, Artana, Borriana, Almassora, Onda, Betxí, la Vall d’Uixó, Nulexport i Fepac-Asaja.
a arribar després a l’europeu,
amb aquesta campanya la Plataforma fa un pas més des de la
unió de tots els actors del sector

representats en la Plataforma per
la Dignitat del Llaurador», matisa
el seu portaveu, César Estañol.
Cadascun dels 17 municipis re-

presentants en la Plataforma promocionarà aquesta campanya
entre els seus veïns i veïnes amb
cartelleria en llocs públics.

Habitualmente, la colonia de
aves migratorias asentada sobre la población de Nules, como son la golondrina común
y el avión común, inician su
viaje de retorno a sus cuarteles de invierno en el Norte de
Africa sobre el 15 de septiembre. Pero este año, debido a
las temperaturas tan cálidas
registradas, retrasaron su viaje de partida, iniciando su migración a finales de mes.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Esports

U el cb burriana s’imposa
al Taronja baskeT nules en el
primer Trofeu de la soledaT

Una de les novetats de les festes patronals d’octubre va ser
la celebració del primer Trofeu Mare de Déu de la Soledat
de bàsquet, el qual va enfrontar el nou Taronja Basket Nules
amb el CB Burriana. Aquests darrers, amb alguns jugadors
nulers en les seues iles, es van emportar el trofeu.

U francisco josé molina
guanya el xv Trofeu mare de
déu de la soledaT de pesca

El club de pesca esportiva El Galfí va organitzar el diumenge
13 d’octubre al parc de l’Estany el concurs de pesca
provincial aigua dolça XV Trofeu Mare de Déu de la Soledat.
Fco. José Molina va guanyar i també va obtindre la peça
major. José Luis Rubio va ser segon i Ramón Canós, tercer.

U javier neboT és Tercer en
el circuiT TriaTló dipuTació
2019 i el Trinoulas és segon

L’esportista del Trinoulas Javier Nebot Roig s’ha classiicat
tercer de la general i primer junior del Circuit Triatló
Diputació de Castelló, on el club nuler ha sigut segon en la
classiicació per clubs. A més, Diego Piqueras Losilla ha sigut
segon júnior i Diego Piqueras Soriano, segon veterà.

U doble campionaT de la
comuniTaT valenciana per al
nuler alberTo rodríguez

Alberto Rodríguez tanca una altra espectacular temporada. El
nuler va fer la preparació d’enguany amb Sento Olombrada,
professional de la IFBB, i ha fet un gran salt. A Madrid va ser
tercer en categoria open i després es va proclamar campió de
la Comunitat Valenciana en culturisme i ‘classic physique’.

U scude-nules celebra el
xxvii Trofeu fesTes paTronals
i el i open inTernacional

El club Scude-Nules va tindre molta activitat durant les darreres setmanes.
Primer va acollir el XXVII Trofeu Festes Patronals de Tenis, el qual va concloure el
12 d’octubre amb les inals (esquerra). En categoria masculina el valencià Pablo
Montañés va guanyar el primer cap de sèrie, Adrián Expósito, per 7-6, 6-2 i 6-3,
mentre que en categoria femenina la japonesa Mina Matsuba es va imposar a

l’algeriana Houria Boukholda per 6-3 i 6-2. A més, del 27 d’octubre al 3 de novembre
es va celebrar el primer Open Internacional de Tenis Masculí ATP Nules 15.000 $,
dins del Circuit Castelló ATP Spain. En la gran inal de diumenge (dreta) l’ucraïnés
Georgii Kravchenko va guanyar el suís Johan Nikles per 6-4 i 6-2. El dia abans, la
parella formada per Arthur Fery i Emilien Voisin va ser campiona en dobles.
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CeN

PP

PSPV-PSOE

Més Nules

Nules, una
apuesta en
valor

Trabajar por
Nules, saldar
deudas

El gobierno
de Nules en
un titular

Més Nules,
treballant pel
poble

S

an pasado cinco meses desde que
los vecinos de Nules decidieran
la composición de la nueva corporación municipal. Cinco meses en los que hemos exigido transparencia, rigor y responsabilidad en la gestión
municipal. Lo vamos a seguir haciendo,
reclamando a quien gobierna que pague
lo que debe, y que salga de los despachos
para resolver los problemas que una política de selfis genera a la ciudadanía.
Creemos que la gestión de un municipio no se puede administrar desde Instagram. Hace falta esfuerzo, tesón, sacrificio, compromiso y responsabilidad. Por
eso hemos exigido al alcalde que pague
lo que debe. Miles de euros por servicios
recibidos que el ayuntamiento todavía
no ha saldado. Cientos de facturas de autónomos, Pymes y empresas que creyeron que si el alcalde les contrataba era
porque cobrarían.
Pero como quienes gobiernan han
gastado a espuertas y sin mesura, a falta
de liquidez, ahora toca contratar préstamos. Los intereses derivados de una nefasta gestión, ya los pagará el pueblo.
Así administra el alcalde y sus socios.
A golpe de créditos, porque la norma
básica, la que cualquier familia aplica,
de no gastar aquello que no se tiene, la
desconocen. Y las consecuencias de esta
irresponsable gestión las financian los
ciudadanos de sus bolsillos.
Desde el PP hemos exigido transparencia y responsabilidad. Esos conceptos que durante más de cuatro años reclamamos a quienes eran socios íntimos
y hoy se muestran despechados. Porque
Nules merece un presupuesto inversor,
realista y que genere crecimiento.
El Partido Popular va a seguir al lado
de los vecinos de Nules, reclamando lo
que es de justicia: pagar a quienes han
prestado servicios y han sido contratados por este ayuntamiento. Y exigir que
frente a quienes han desatado su deseo
recaudador, se imponga el sentido común y se invierta en las familias.
Porque en 2020 se anuncia crisis que
el PSPV ha decidido que la enfrentemos a
golpe de subida de impuestos. Los vecinos
de Nules pagaremos un 20% más por las
basuras porque el PSPV que está al frente
del Consorcio de Residuos ha originado
un agujero de 3,2 millones de euros.
Incapaces de gestionar, las familias verán incrementada la tasa en cerca de 14
euros que abonaremos en un momento
en que todos los indicadores advierten de
una desaceleración económica. Más de
532 familias de Nules lo sufren ya en sus
propias carnes. El paro que con el PP caía
en picado, sube como la espuma en manos de la izquierda socialista. Y la mejor
fórmula que se les ocurre a los socialistas
para enfrentar esta complicada situación
económica es echar mano al bolsillo de
las familias no para generarles ahorros,
sino para cobrar a costa de ellas.
Nos tendrán para trabajar por Nules,
para proteger a las familias, para inyectar ahorros donde otros imponen hachazos fiscales. Para gestionar con responsabilidad. Por Nules.

H

o les ha pasado en este tiempo de
redes sociales y noticias rápidas
que se les anuncia un gran titular y cuando pinchan y leen resulta no ser nada? Pues esto nos pasa con
el gobierno en Nules, se anuncian grandes titulares y luego se quedan en nada.
Y es que los anuncios de novedades se
suceden semana tras semana pero los resultados parecen no cuajar nunca. Solo
los proyectos de la anterior legislatura
van viendo la luz (Planes Edificant en las
escuelas, la pavimentación de Mascarell,
la mejora de los polígonos industriales,
los talleres de empleo…) pero nada nuevo en esta legislatura. ¿Qué pasará cuando se acabe la inercia de estos proyectos?
Pues de momento no podemos saberlo
porque estamos en noviembre y no hay
un borrador de presupuestos que estudiar. Y es que el equipo de gobierno no
tiene intención de aprobar ningún presupuesto, ya se habla por los pasillos del
Ayuntamiento de que se van a prorrogar
los presupuestos. El equipo de gobierno
en minoría tiene sus planes para llevar a
cabo y no va a negociar con nadie.
El hecho de no querer negociar es preocupante por las modificaciones presupuestarias que serán necesarias. Las
amortizaciones de nuevos préstamos y
la bajada de ingresos con la liberación
de la AP-7 deberán encajarse en los presupuestos del 2020. Pero también quizás no se quieran negociar por la falta
de margen para hacerlo, es decir, no
hay nada que ofrecer a los partidos en
la oposición para poder recabar apoyos
para su aprobación. Los pasillos hablan
y parece ser que el remanente presupuestario no dará para poder negociar.
Las facturas se acumulan y no sabemos
a cuánto ascenderán. Luego los contratos ya firmados para el 2020 por el equipo de gobierno tampoco dejaran margen en el Capítulo 2 de ‘Gasto corriente’
para poder negociar nada.
Y así el equipo de gobierno con el
alcalde al frente espera buenas noticias de las administraciones europea,
estatal, autonómica y provincial de
las subvenciones y ayudas de oxígeno
a un presupuesto del 2020 que parece
flaquear antes de siquiera presentarse
en público. Aquellas administraciones
que son atacadas constantemente desde el equipo de Centrados y MésNules
diciendo que se olvidan de Nules. Las
mismas que están financiando las obras
de nuestros colegios, polígonos o Mascarell. Las mismas que han anunciado
para Nules una inyección de 147.000€
del Fondo de Cooperación Municipal financiado por la Generalitat del Botànic
o la Diputación de Castellón, hoy gestionada por socialistas y Compromís.
La cuesta de enero va a ser una prueba difícil de superar para este equipo de
gobierno que no puede por sí solo aprobar el presupuesto y que está empeñado
en ir en solitario. Un gobierno que sabe
perfectamente buscar culpables pero
no mirarse en el espejo. Un gobierno
que solo sabe lanzar titulares y luego
no hay nada que los respalde.

N

omencen les converses amb
l’equip de govern per treballar
els nous pressupostos 2020.
Més Nules a l’igual que tota la
legislatura anterior , aposta clarament
per uns pressupostos de marcat caràcter social i que donen un impuls definitiu a l’economia del nostre poble.
Apostarem per la transversalitat en
les regidories i prioritzarem les necessitats i urgències de les persones i dels
col·lectius més desfavorits amb ajudes a les associacions que treballen en
aquest camp, on es consoliden definitivament els departaments de serveis
socials base e Igualtat (amb ajudes directes i la contractació de personal).
Treballarem per afavorir col·lectius
com la infància, la joventut, les persones amb diversitat funcional i a les persones majors
També hi ha que destacar la importància de les obres menors i les actuacions en accessibilitat , sostenibilitat i
habitabilitat, amb l’objectiu de millorar i de ficar ‘en valor’ el nostre poble,
la nostra platja i Mascarell.
Una de les nostres prioritats és el
foment de l’ocupació amb programes
per al foment d’ocupació local.
Creant unes partides especifiques
per ajudar a la contractació de treballadors i treballadores amb aportació municipal (Et Formem, Taller Ocupació,
Empuju, Encujum, T’Avalem, Encorp i
Encolp) i també la creació d’ajudes municipals per a facilitar l’empredurisme
i la promoció econòmica de les seues
empreses als nostres veïns i veïnes.
Més Nules aposta per una ciutat
educadora i compromesa amb el
medi ambient, Jornades educatives,
col·laboració amb els projectes educatius als centres i sobre tot la gestió del
l’espai Verd i Viu.
Per consolidar les polítiques socials i
d’igualtat, per l ocupació, per les nostres arrels i la nostra cultura i sobretot pel control de gasto i la bona gestió
dels recursos del nostre municipi.
Per uns pressupostos participatius, ja
qui volem fer esment especial al Reglament de Participació Ciutadana aprovat
en l’anterior legislatura, dotant específicament amb contingut econòmic aquest
Reglament, tal i com preveu el mateix
amb un percentatge del pressupost
municipal, perquè totes i tots, veïnes i
veïns de Nules prèvia consulta popular
puguem decidir en què i com invertir
aquesta partida pel bé del municipi.
Han de ser pressupostos valents però
realistes, sense deixar-nos intimidar
per l’assetjament sistemàtic i covard
dels grups de l’oposició, no són de fiar,
algun dels quals des de no fa molt i uns
altres des de fa més es dediquen a torpedinar la institució, oblidant on varen
estar no fa tant de temps, mirant al cel i
quan els pixen la cara dient que plou.
Fidel reflex dels fets esdevinguts en
els últims mesos que ens han portat a
unes noves i catastròfiques eleccions
generals per l’absurd orgull dels uns i
els altres.

iempre hemos tenido claro que
Nules es un municipio con un
valor y potencial increíble, y estamos trabajando para sacarle el
máximo partido posible.
Contamos con Mascarell, un pueblo
amurallado único en toda la Comunitat Valenciana, y que puede convertirse en un enclave turístico de primer
orden. Por ello el Ayuntamiento de
Nules, en colaboración con los fondos
feder europeos, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, está acometiendo una importante inversión que ya se encuentra en la fase de
finalización, de pavimentación de los
viales de Mascarell y que incluye renovación de servicios y soterramiento de
líneas eléctricas. Dentro de esta actuación se ha restaurado el antiguo pozo
de la Plaza Mayor y en breve se empezará con la antigua acequia junto a la
muralla. Una apuesta firme por la recuperación y puesta en valor de nuestro
patrimonio que no acabará aquí y que
irá acompañada en el futuro con otras
actuaciones en Mascarell y Nules.

‘MENGEM TARONJA VALENCIANA’

CeN quiere sumarse y apoyar públicamente la campaña emprendida recientemente por la Plataforma per la
Dignitat del Llaurador, que busca promocionar el consumo de naranjas y
mandarinas de proximidad, de nuestra
tierra, de nuestro municipio, frente a
productos de otros países. Nuestra naranja, lo tenemos claro: es sana, libre
de plagas, cumple con todas las normativas y es nuestra, la mejor.

Ya trabajamos en los
presupuestos para 2020 y
estamos abiertos a sus ideas

U

Reiteramos nuevamente nuestro
apoyo y reconocimiento a todos los
agricultores que trabajan día a día
por salvar nuestra citricultura, pese a
los tratados comerciales de la Unión
Europea con países terceros que están
ahogando al sector primario español y
al valenciano en particular.
Desde el equipo de gobierno municipal ya estamos trabajando en la
confección de los presupuestos municipales para el ejercicio 2020 y por
tanto en planificar la gestión municipal, desde las diferentes áreas, para el
próximo año. Dentro de este proceso
indicamos que estamos abiertos a que
cualquier ciudadano nos pueda plantear sus ideas o propuestas al respecto, para tenerlo en cuenta y estudiar
posibles actuaciones para el futuro de
nuestro pueblo porque creemos firmemente que entre todos vamos a mejorar Nules. Nos pueden encontrar en el
Ayuntamiento de Nules o a través de
las redes sociales.
#Seguim #AnemNules
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Agenda
EL CLUB TAURINO NULES CELEBRA
LA XXVIII SETMANA CULTURAL
DEL 19 AL 24 DE NOVEMBRE

L’AECC ORGANITZA EL 23 DE
NOVEMBRE EL XIII FESTIVAL DE
BALL AL SALÓ MULTIFUNCIONAL

AL NOVEMBRE TORNEN LES
CLASSES DE DEFENSA PERSONAL
PER A DONES AL POLIESPORTIU

LA PENYA TAURINA SANT JOAN
ORGANITZA EL 30 DE NOVEMBRE
UNA XARRADA AMB ‘JOSELITO’

EL 14 DE DESEMBRE ES LLIUREN
ELS TROFEUS DEL VII CIRCUIT DE
CARRERES POPULARS DE NULES

U El Club Taurino Nules organitza del 19 al 24 de novembre
la seua XXVIII Setmana Cultural
Taurina. Entre la programació,
destaca el divendres 22 una taula
redona sobre ‘La dona i el bou’, i
el dissabte 23 un col·loqui amb el
ramader Antonio Rubio i el torero Rafael Cerro, en tots dos casos
a les 20.00 hores a la Biblioteca.

U El Saló Multifuncional de Nules serà l’escenari el proper dissabte 23 de novembre, des de les
18.00 hores, de la tretzena edició
del tradicional Festival de Ball en
benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Entre d’altres
hi participaran Ritmo Latino,
Show Dance, Marina Lluna, Pyc
Dance i Eva Quintana.

U El mes de novembre tornen les
classes de defensa personal per a
dones, on poden participar totes
aquelles que ho desitgen i siguen
majors de 14 anys. Es pagarà un
preu simbòlic de 5 € en benefici
de l’associació ADIN (Associació
de Dones per la Igualtat de Nules). Les classes són al poliesportiu els dies 18, 20, 25 i 27.

U La penya taurina Sant Joan
continua celebrant el seu 15é
aniversari. El proper dissabte 30
de novembre organitzaran una
xarrada taurina al Saló Multifuncional, amb l’assistència i participació del torero i ramader José
Miguel Arroyo Joselito, Medalla
d’Or al Mèrit en les Belles Arts.
Serà a les 18.30 hores.

U El Saló Multifuncional acollirà el proper dissabte 14 de
desembre des de les 20.00 hores
l’acte de lliurament de trofeus
del VII Circuit de Carreres Populars de Nules. A més, els finishers
d’enguany rebran un obsequi
per haver completat un mínim
de quatre proves de les cinc que
han format el circuit.

FARMÀCIES NOVEMBRE

Llistat de productes a reciclar a l’ECOPARC
1. Envasos buits de itosanitaris.
2. Envasos plens de itosanitaris.
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 lubriicant 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, radiograies.
12. Extintors, bombona
càmping.
13. Tubs fosforescents, bombetes 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’electrodomès-tics, des
de neveres, llavadores...
ins termos, plaques de
cocció, tv, monitors,
ordinadors, microones, planxes, xicotets
aparells elèctrics... en i,
tot el que són electrodomèstics, 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
anteriors grups, com
per exemple matalassos, somiers, sofàs,
butaques, cadires,
plàstic dur de qualsevol
tipus, joguets, etc.

HORARIS BUS

ANA MARÍA PALENCIANO SÁIZ
C/ MAJOR, 70: 2-4-9-14-19-24-29

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

CARMEN NAVARRO VALERO
PURÍSSIMA, 85: DIES 5-10-15-20-25-30

de DILLUNS a DIVENDRES
excepte festius
(1 D’OCTUBRE A 31 MAIG)

ELVIRA VELASCO NAVAS
ST. BARTOMEU, 2: DIES 1-6-11-16-21-26
ENCARNACIÓN RAMBLA
AV. DIAGONAL, 4: DIES 7-12-17-22-27
M. ÁNGELES GALVER
C/ MAJOR, 60: DIES 3-8-13-18-23-28

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 consistori i la localitat, agenda i notícies. A més, és possible seguir l’actualitat municipal a través del peril
oicial de Twitter ‘@NulesInfo’ i en el de Facebook.

TRANSPORT URBÀ:

Mascarell: 7.45 - 8.35
- 10.05 - 11.05 - 12.05
- 13.05. Santa Bárbara:
7.49-8.39-10.09-11.0912.09-13.09. Cementeri:
10.15-11.15-12.15.
Ambulatori: 7.56-8.4510.16-11.16-12.16-13.16.
Pujà: 7.59-10.19-12.19

SERVEI PLATGES: de
DILLUNS a DIVENDRES
excepte festius
(1 D’OCTUBRE A 31 MAIG)
Jardi-RENFE: 8.00-10.3012.30. Far: 8.13-10.4312.43. L’Estany: 8.2010.50-12.50. Jardi-RENFE:
8.30-11.00-13.00

TELÈFONS I TRENS
Ajuntament:
Casal Jove:
Cultura, Agricultura i
Medi Ambient:
Policia Local:

964 670 001
964 659 301

964 670 001
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.

