MASCARELL REP A FITUR
EL PREMI ‘PUEBLO MÁGICO’
PEL SEU PATRIMONI

NULES
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EL CONSELL VALENCIÀ DE
CULTURA ES VA REUNIR AL
MUSEU ENRIQUE GINER
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EL SÒL INDUSTRIAL
CREIXERÀ EN 254.845
METRES QUADRATS
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Educatives reuneixen
300 participants
Nules va reunir de nou la comunitat
educativa de tot el territori valencià
en unes jornades per a famílies i docents que a més van homenatjar els
mestres que s’han jubilat. PÀGINA 7

Nules demana actuacions
urgents en el litoral sud
L’Ajuntament avalua en 600.000 euros els danys del temporal ‘Glòria’ que va afectar habitatges de primera línia

Unió per a netejar les platges

Molts veïns i veïnes van participar
en unes jornades de voluntariat
per a netejar les platges de Nules
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Tema del mes

Nules reivindica actuacions urgents en
el litoral sud després del pas del ‘Glòria’
L’Ajuntament avalua en més de 600.000 euros els danys d’un temporal marítim que va afectar l’interior d’alguns habitatges de primera línia

L

’Ajuntament de Nules
ha fet una estimació dels
danys ocasionats pel temporal Glòria a la zona marítima i avalua les pèrdues en un
total de 634.000 euros. En béns i
infraestructures de titularitat municipal la quantia s’estima en uns
479.000 euros, de fet hi ha danys
greus en el mobiliari urbà, jocs
infantils, enllumenat públic, clavegueram, en el servei municipal
d’aigua potable o en les comportes i motors de la Gola.
Quant als béns de titularitat
privada s’han comptabilitzat
120.000 euros en danys en uns
50 habitatges i 35.000 euros
són danys ocasionats al càmping Costa de Levante. Des de
l’Ajuntament també s’assenyala
que les platges han patit pèrdues
importants d’àrids i altres materials que serveixen per a la protecció del litoral, «hi ha danys
molt importants tant en espigons com en esculleres de protecció i en altres béns que es troben dins del Domini Públic Marítim; per tant, demanem al Servei
Provincial de Costes que realitze
els informes corresponents per
a procedir a la seua reposició o
reparació segons el cas», explica
l’alcalde, David García.
Davant aquesta situació, Nules
insta el Govern d’Espanya a declarar Zona Afectada Greument
per una Emergència de Protecció
Civil els municipis del litoral sud
que han patit les conseqüències
del Glòria. Així ho van acordar la
totalitat dels grups municipals
que formen la corporació municipal (CeN, PP, PSPV-PSPOE i Més
Nules) en la declaració institucional en defensa del litoral sud de
la província de Castelló que es va
aprovar en la sessió plenària ordinària del mes de gener.

el poblat marítim oferia imatges com aquesta durant els pitjors moments del temporal ‘Glòria’ a mitjans del darrer mes de gener.

U ORGANITZEN UNES JORNADES
DE VOLUNTARIAT PER A NETEJAR
LES PLATGES DE NULES

Amb el lema ‘Les nostres platges
ens donen molt. Ara ens necessiten’
l’Ajuntament de Nules va organitzar
unes jornades de voluntariat per a
netejar les platges amb gran participació.

nicipals d’aquestes poblacions
per tal que sol·liciten l’ajuda als
representants dels seus partits
polítics en el Congrés i en el Senat per a aconseguir una consignació en els Pressuposts Generals
de l’Estat per a l’any 2020 en la
qual figure una partida significativa amb la qual es puguen començar les obres de defensa de
tot el litoral sud de Castelló.
A més, se sol·licitarà a la Comissió Europea la concessió d’ajudes
del Fons de Solidaritat de la UE
per al restabliment immediat del
funcionament de les infraestructures i instal·lacions en els sectors
energètics, d’aigua potable, elimi-

nació d’aigües residuals, o les telecomunicacions; per a la neteja
de zones sinistrades, incloses les
zones naturals; o per a posar en
marxa les infraestructures de prevenció i mesures de protecció del
patrimoni cultural.
En la declaració institucional
també s’insta el Servei Provincial
de Costes a Castelló a restituir de
forma urgent els àrids i altres
materials de protecció, principalment espigons, que s’han perdut
o danyat en les platges de Nules
després del temporal marítim.
Aquests acords, entre d’altres
que preveu la declaració, es notificaran al Ministeri per a la

reiviNdicació uNàNime

«És una reivindicació compartida
per tots els partits amb representació municipal perquè es tracta
d’una necessitat que ens afecta
com a poble i que hem de reclamar. El temporal que hem patit
al gener posa de manifest la necessitat d’iniciar, de manera urgent, el Pla Integral de Defensa
de la costa sud de Castelló», comenta David García.
Cal recordar que aquest temporal ha afectat greument les
platges d’Almassora, Almenara,
Borriana, Xilxes, la Llosa, Moncofa i Nules. Per aquest motiu, en
la declaració institucional també s’insta els representants mu-

L’aigua va arribar ins a les ‘casetes’ de primera ila de la platja.
Transició Ecològica del Govern
d’Espanya; als portaveus dels
grups parlamentaris del Congrés
i del Senat; a la presidència de la
Generalitat valenciana; a la presidència de la Diputació de Castelló; al Servei Provincial de Costes a Castelló; i als ajuntaments
d’Almassora, Borriana, Moncofa,
Xilxes, la Llosa i Almenara.
accessos taLLats

A causa del temporal, el dimarts
21 de gener es va haver de tallar
per seguretat els accessos a primera línia; el camí de les Serratelles cap a Moncofa, el camí del
Cabeçol; i els camins de l’Asseit i
de les Palmeretes a més del pas
subterrani del Cabeçol.
L’alcalde explica també que
«feia molts anys que l’aigua de la

mar no entrava en els habitatges
de primera línia com ho ha fet
aquesta vegada, a més en aquests
dies es van haver de tallar carrers
i camins inundats pel desbordament de la Gola i per l’eixida de
la mar. Aquesta situació evidència la falta de mitjans i que és
imprescindible la construcció
d’espigons per a poder defensar
tant la nostra platja com el nostre patrimoni local». David García
afegeix que «si seguim així amb
aquests temporals que cada volta són més seguits no serà Costes
qui tire els habitatges, serà la mar
si el Govern no actua d’urgència».
«Nules s’està quedant sense platja
i exigim inversions i actuacions
urgents i una planificació per al
conjunt del litoral sud de la província de Castelló», conclou.
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Municipal
volen que els veïns
participen en
l’elaboració de la
programació festiva
festes@nules.es és l’adreça
electrònica creada per
l’Ajuntament de Nules perquè
totes les persones interessades
puguen aportar propostes per
a les festes que tindran lloc al
llarg d’aquest any 2020.
«La idea és fer partícip la
ciutadania de les diferents programacions de festes que organitza l’Ajuntament al llarg
de l’any, com són les festes de
Sant Roc, i les patronals en honor a sant Bartomeu i a la Mare de Déu de la Soledat. De manera que des de la Comissió de
Festes puguen estudiar aquestes propostes i començar així
a treballar en l’elaboració dels
diferents programes de festes»,
comenta sobre això el regidor
de Festes, Gabriel Torres.
Així doncs, cal assenyalar
que les festes en honor a sant
Roc que se celebren a les Platges de Nules tindran lloc els
dies del 8 al 16 d’agost; les
patronals en honor a sant
Bartomeu els dies del 21 al
30 d’agost, i les patronals en
honor a la Mare de Déu de la
Soledat es desenvoluparan els
dies del 2 a l’11 d’octubre.
fEsta dE LEs paELLEs

D’altra banda, també es vol
fer partícip la ciutadania de
l’organització de la Festa de
les Paelles, que enguany se celebrarà el dissabte 25 d’abril.
Així, les persones que vulguen fer propostes per a ser
incloses en la programació,
bé d’aquest any o d’altres edicions, ho poden fer escrivint a
l’adreça de correu electrònic
festes@nules.es.

El sòl industrial del municipi creixerà
ins a 254.845 metres quadrats més
Comencen les obres d’urbanització del sector 5 amb una inversió de més de huit milions

L

a localitat de Nules ampliarà amb un total de
254.845 metres quadrats
el sòl industrial edificable
una vegada finalitzen les obres
d’urbanització dels sectors 5a
i 5b. De fet, a mitjan gener es
va signar l’inici d’aquesta important actuació que permetrà
l’ampliació d’algunes de les empreses d’aquesta zona industrial
i la instal·lació de noves.
L’agent urbanitzador és Grespania SA, que urbanitzarà un
total de 385.179 metres quadrats de sòl en la zona que va des
de les actuals instal·lacions de
l’empresa fins a les instal·lacions
d’Huhtamaki-Spain SL, i des de
l’antiga carretera nacional 340
fins a la línia fèrria València-Barcelona.
La inversió prevista per a
dur a terme aquesta actuació és de 8.318.089,34 euros
i d’unes indemnitzacions de
199.469,44 euros, «aquestes obres
d’urbanització no suposaran cap
cost per a l’Ajuntament de Nules
i dels 254.845 metres quadrats
de nou sòl industrial edificable
s’entregaran al consistori, sense
cost d’urbanització, 8.447,09 metres quadrats», explica el regidor
d’Urbanisme, César Estañol.
zonEs vErdEs i EquipamEnts

A més, es donaran 130.334 metres quadrats a altres administracions per a la construcció de
vials, zones verdes, equipaments
i altres infraestructures.
Des de l’Ajuntament de Nules s’assenyala la importància
d’aquesta actuació per al desen-

U PRESENTEN A CEVISAMA LA
MODERNITZACIÓ I ELS SERVEIS
NOUS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

volupament industrial tant de la
localitat com de la comarca de la
Plana Baixa, «es tracta d’una de
les actuacions més importants
que s’ha fet a la zona industrial
de Nules en els últims anys que
comporta una ampliació de sòl
industrial edificable necessària
per a l’ampliació d’algunes de
les empreses d’aquesta zona i
que per tant permetrà, per una
banda, millorar i modernitzar les
actuals empreses i, per altra, possibilitar també la instal·lació de
noves empreses», matisa l’alcalde
de Nules, David García.
Cal recordar que aquesta pro-

Nules va presentar a la Fira Cevisama les
actuacions de modernització i millora
fetes recentment als seus polígons
industrials, com la dotació de serveis de
telecomunicació nous.

posta de desenvolupament ja es
va plantejar l’any 2001 i ara s’ha
«agilitzat» després de quasi dues
dècades d’espera. En la seua major part es tracta de sòl rústic.
D’altra banda, el desenvolupament del polígon de la Mina continua a l’espera de rebre
l’autorització de Carreteres.
Ja s’han realitzat diverses gestions davant el Ministeri, com
la modificació del projecte segons els criteris precisats per
l’Administració estatal, però fins
ara sense resposta. L’alcalde afirma que «incompleixen terminis i
compromisos».

registren catorze
denúncies en els
controls de gossos
Els controls de l’ADN caní realitzats al llarg de l’any 2019
pels agents de la Policia Local
de Nules han donat positiu en
catorze mostres. En concret, els
controls s’han portat a terme
els mesos de maig a novembre
i s’hi han recollit un total de 91
mostres d’excrements. De manera que en aquest període els
agents de la Policia Local han
tramitat catorze denúncies a
propietaris de mascotes per no
tindre l’animal censat, per incompliment d’identificació animal o cens ADN, entre d’altres.
L’Ajuntament de Nules va començar al maig els controls de
gossos emmarcats en el nou
cens caní que inclou l’ADN.

més de 2.000 veïns
aproiten en 2019 el
conveni amb scude
Un total de 2.818 persones
es van beneficiar l’any 2019
del conveni signat entre
l’Ajuntament de Nules, la
Caixa Rural Sant Josep de Nules i el Club Scude mitjançant
el qual es facilita la pràctica
esportiva en les modalitats
de tenis, pàdel i frontenis a la
totalitat de la ciutadania. En
concret, es van registrar 1.350
persones usuàries de les pistes
de pàdel i 1.468 de les pistes
de tenis que pertanyen, entre
d’altres, a diferents col·lectius
locals. Gràcies a aquest conveni de l’any 2017, els veïns que
no són socis del Club Scude poden utilitzar les pistes, prèvia
reserva, en un horari establit.

Executen les obres de remodelació dels
carrer de l’assutzena i d’isaac peral
A mitjan gener van començar
a Nules les obres de remodelació dels carrers de l’Assutzena
i d’Isaac Peral per a millorar,
entre d’altres, l’accessibilitat
d’aquests vials. Es tracta d’una
actuació emmarcada en el Pla
135 de la Diputació Provincial
de Castelló que té una subvenció
de 105.900 euros.
«És una actuació finançada en la seua totalitat per
l’Administració provincial que
ens permetrà millorar especialment l’accessibilitat i seguretat dels vianants del carrer de
l’Assutzena i d’un tram del carrer
d’Isaac Peral amb l’adequació de
les voreres», comenta l’alcalde de

Nules i regidor d’Obres i Serveis,
David García.
En concret, al carrer de
l’Assutzena es reduirà l’amplària
de circulació de la calçada per la
qual discorre el trànsit i es deixarà aquest vial en un sentit amb
la finalitat d’ampliar les voreres
actuals; a més s’elevarà la plataforma única amb paviment empedrat en el tram que va des de
l’accés pel carrer del Pare Tomás
Lucas fins al carrer d’Isaac Peral
per a aconseguir major seguretat
dels vianants complint així amb
la normativa d’accessibilitat vigent, de manera que s’obtindrà
un nivell d’accessibilitat adaptat.
Per altra banda, al carrer

d’Isaac Peral, en el tram entre els
carrers de l’Assutzena i de Buenavista, se substituiran els paviments i els rastells desiguals i deteriorats de les voreres existents
per altres de nous sense modificar l’amplària actual del vial perquè no afecte l’estacionament i
la circulació de vehicles.
A més, el projecte inclou la renovació de la instal·lació d’aigua
potable que portarà a terme
l’empresa encarregada de la
gestió i manteniment del servei
d’aigua potable del municipi,
Facsa. I s’afegirà una nova xarxa de sanejament per a la recollida d’aigües pluvials en la part
d’actuació amb empedrat.

Les obres es continuen desenvolupant al ritme previst.
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Mascarell rep a Fitur el
premi ‘Pueblo Mágico’
per la valoració del
seu patrimoni històric
L’Ajuntament de Nules va promocionar la clemenules en
la Fira de Turisme entre diverses poblacions de Mèxic i Xile

M

ascarell va rebre el 24
de gener a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid
el Premio Pueblos Mágicos 2020
per la valoració del seu patrimoni històric que atorga la Asociación Pueblos Mágicos de España.
Es tracta d’un guardó que, en
aquesta primera edició, pretén
promocionar els territoris premiats a més de tindre’ls com a
referent per a la resta de municipis de la Xarxa de Pobles Màgics.
Així doncs, l’alcalde de Nules,
David García, i el regidor de Turisme, Guillermo Latorre, van ser
els encarregats de recollir aquest
premi de la mà del president de
l’Asociación Pueblos Mágicos
d’España, Francisco Martín, que
va estar acompanyat del president de l’Asociación Pueblos Mágicos de Chile, Félix Escobar.
«Per a nosaltres és un orgull
que es reconega el treball fet per
valorar el conjunt històric de
Mascarell, aquest tipus de reconeixement ens anima més si cal
a continuar treballant en la conservació, millora i promoció de
l’única població de la Comunitat
Valenciana totalment emmurallada», comenta l’alcalde de Nules, David García.
També es va presentar l’oferta
turística que ofereixen tant Mascarell com Nules, «hem presentat a Fitur projectes nous que en
breu posarem en marxa a Mascarell, com ara l’Oficina de Turisme o un Centre d’Interpretació

amb les peces trobades durant
les excavacions fetes en les obres
de conversió en zona de vianants, però també hem donat a
conéixer el patrimoni local amb
els seus museus, els búnquers o
el parc natural de l’Estany, entre d’altres, amb els quals volem
consolidar el turisme nacional i
treballar en una projecció internacional», explica el regidor de
Turisme, Guillermo Latorre.

L’alcalde, David García, i el regidor de Turisme, Guillemo Latorre, van recollir el premi ‘Pueblo Mágico’ per a Mascarell.

CONSELLERIA DE CULTURA

Tècnics visiten les
obres de Mascarell

NOVA PAVIMENTACIÓ

«Amb aquestes actuacions Mascarell fa un pas endavant en la seua
projecció turística que volem donar a conéixer a Fitur. En aquest
últim any Mascarell ha experimentat un canvi important amb
la nova pavimentació del seu nucli urbà que ens permetrà, més si
cal, potenciar el seu valor patrimonial», explica Latorre.
«Mascarell és l’únic poble de la
Comunitat Valenciana que manté la seua població plenament
emmurallada i ha conservat la
seua antiga distribució des del segle XIII, i des del 2019 s’ha fet un
important avanç per a la qualitat
de vida dels seus habitants i la
preservació del conjunt històric
gràcies a la conversió en zona de
vianants del recinte i al valor del
conjunt urbà que volem valorar
amb noves actuacions», assenyala el regidor de Turisme.
La clemenules també va ser
protagonista a Fitur, de fet des
de la Regidoria de Turisme es va
voler promocionar una vegada

U Tècnics de la Unitat de Patrimoni Històric Artístic de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports dels
serveis territorials de Castelló van
visitar les obres de pavimentació
de Mascarell per a fer un seguiment abans de la seua inalització.
En aquesta visita, l’arquitecta, Paula
Piñana, i l’arquitecta tècnica, Blanca
Gómez, van estar acompanyades
pel regidor de Mascarell, Guillermo
Latorre, i per l’arquitecta i directora
del projecte, Rosa Vicent.

Els tècnics de la Conselleria van visitar Mascarell per veure les obres.
més la clemenules i es va oferir
als visitants que es van acostar a
l’estand, com ara representants
de diferents municipis de Xile i
Mèxic, ja que l’Ajuntament de
Nules va aprofitar la seua estada a Fitur per a contactar amb
representants d’altres països. En
concret es va donar a conéixer la

clemenules a la secretària de Turisme de l’estat mexicà de Guanajuato, M. Teresa Matamoros
Montes; entre d’altres.
A Fitur també es van mantindre contactes amb el president
de la Diputació, José Martí, o el
secretari autonòmic de Turisme,
Francesc Colomer.

U «Les tècniques de la Conselleria
ens van mostrar la seua satisfacció
per l’acabat de la nova pavimentació que inalitzarà en breu. A més,
van poder veure la restauració del
pou de la plaça Major i conéixer el
projecte de la futura restauració
de la séquia. La idea és treballar
conjuntament per a preservar el
patrimoni que està apareixent en
aquestes obres com són el pou i la
séquia, de fet aquest govern local
hem apostat per la seua restauració», explica Guillermo Latorre.

Nules es compromet amb la defensa del
medi ambient amb una campanya anual
12 mesos 12 causes és el lema de
la campanya mediambiental que
l’Ajuntament de Nules desenvoluparà al llarg del present any
2020 amb l’objectiu de sensibilitzar el conjunt de la població en
temes relacionats amb la reducció de residus, reutilització i reciclatge, principalment.
De fet, la primera d’aquestes accions va tindre lloc el divendres 31
de gener amb motiu de la celebració del Dia de l’Arbre. «El Dia de
l’Arbre ens serveix de motivació
per a llançar aquesta campanya
que portarem a terme enguany.
Així, la primera de les actuacions
està relacionada amb la repoblació de diferents zones verdes de la

localitat a càrrec de l’alumnat de
Primària dels centres educatius.
La idea és repoblar espais com el
Jardí Botànic o l’Espai Verd Viu»,
va explicar el regidor de Medi Ambient, César Estañol.
Així doncs, «enguany hem volgut que els escolars de Nules es
desplacen a l’hort municipal, on
realitzem al llarg de l’any diferents tallers mediambientals amb
els quals es pretén revitalitzar
aquest espai», va afegir Estañol.
En la campanya hi haurà accions per a conscienciar en la
reducció del consum de plàstic;
també s’incorporaran papereres
de reciclatge en diferents espais
públics; es vol potenciar les ener-

gies renovables i dotar de punts
verds la població; a més també hi
haurà accions d’estalvi energètic
en els edificis públics; entre altres mesures que es desenvoluparan al llarg de l’any.
Des de la Regidoria de Medi
Ambient s’assenyala que es donarà molta visibilitat a aquest
tipus d’accions, de manera que
també s’implicaran altres regidories com Parcs i Jardins, Joventut o Festes. «La intenció
amb aquesta iniciativa és no
sols conscienciar la ciutadania
sinó també dur a terme accions
reals que ens ajuden a fer front a
l’actual situació de canvi climàtic», diu Estañol.

Els més joves van realitzar activitats a l’Espai Verd Viu el Dia de l’Arbre.
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Las últimas innovaciones impulsadas por Centros Residenciales Savia mejoran la atención de los residentes.

La digitalización facilita el trabajo a todo el personal del centro.

Centros Residenciales Savia desarrolla un
proyecto pionero de digitalización global
En la residencia de Valencia Campanar se han digitalizado todos los registros asistenciales y se ha modernizado el sistema de alarmas

C

entros Residencales Savia,
grupo líder en la Comunitat
Valenciana que gestiona actualmente 22 residencias de
la tercera edad con más de 2.650 plazas residenciales y una plantilla de
más de 1.300 empleados, ha desarrollado en colaboración con la empresa
valenciana Iseco Sistemas, un ambicioso proyecto de digitalización de
sus registros asistenciales y modernización de su sistema de alarmas.
Este proyecto, verdaderamente
pionero en el sector residencial en
España, ha supuesto dotar a todas
las estancias del centro (salas, comedores y habitaciones) con sistemas
táctiles de última generación que
permiten a todos sus profesionales
registrar digitalmente las tareas realizadas, eliminando de forma total
el uso de papel.
Estos sistemas táctiles se integran
con el módulo Plan de cuidados
de la herramienta informática Resiplus, estando así planificadas las
tareas de todos sus profesionales y

controlando en todo momento su
correcta realización en cada uno de
los tramos horarios establecidos.
También se ha desplegado fibra en
toda la residencia para disponer de
un sistema completamente monitorizado que aumenta la seguridad de
los residentes. Esta infraestructura
permite el uso de dispositivos móviles al personal de enfermería y facilita el registro de su actividad diaria.
CENTRO PILOTO

Este proyecto, referente en el sector
y cuyo centro piloto ha sido la residencia de Savia ubicada en la ciudad
de València, se enmarca dentro del
Plan Digital iniciado hace dos años
por la compañía, que ha permitido
además la digitalización completa
del proceso de selección, alta y formación de sus empleados y ahora la
digitalización global de sus registros
asistenciales. La intención de Savia
es extender este proyecto a toda su
red de centros a lo largo de los próximos meses.

Los sistemas táctiles de última generación permiten a los profesionales registrar sus tareas sin usar papel.
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Els representants del govern de Nules van fer d’amitrions dels membres del Consell Valencià de Cultura.

La reunió del CVC va tindre lloc a les dependències del Museu Enrique Giner.

Nules va ser amitrió del Consell Valencià de
Cultura, que es va reunir al Museu Enrique Giner
El president del CVC, Santiago Grisolía, va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament i se li va lliurar una medalla commemorativa de l’escultor nuler

L

a població de Nules va albergar el passat dimarts
14 de gener, per primera
vegada, una de les sessions
de treball del Consell Valencià
de Cultura (CVC), màxima institució de la Generalitat valenciana encarregada principalment
d’assessorar en matèries culturals i científiques.
El lloc elegit per a celebrar una
de les sessions de la Comissió de
Promoció Cultural del CVC va ser
el Museu de Medallística Enrique
Giner, fins on es van desplaçar el
president del CVC, Santiago Grisolía; el secretari, Jesús Huguet;
la vicepresidenta, Petra María
Pérez Alonso-Geta; la presidenta de la Comissió de Promoció
Cultural, Ascensión Figueres; la
secretària de la Comissió de Promoció Cultural, Irene Ballester,

i els membres del CVC, Amparo
Carbonell, Begoña Martínez Deltell, José Vicente Navarro Raga i
Ramon Roselló Ivars.
L’alcalde de Nules, David García, juntament amb altres membres de la corporació municipal
i de Sol Giner, filla adoptiva de
Nules i de l’escultor Enrique Giner, van ser els encarregats de
rebre la comitiva a la seua arribada al museu i d’acompanyarlos en la visita guiada feta per les
instal·lacions en la qual es van repassar les obres exposades.
El president del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía,
va signar en el llibre d’honor de
l’Ajuntament de Nules, i se li va
fer entrega d’una medalla commemorativa d’Enrique Giner.
La sessió es va celebrar a porta tancada per a tractar, en-

tre d’altres, el projecte per a
l’elaboració d’un inventari de
peces i escultures ja recuperades
de la Guerra Civil.
Des del CVC s’ha destacat que
«l’elecció de la població de Nules per a reunir-se la Comissió de
Promoció Cultural del Consell
Valencià de Cultura és per dues
raons importants, per una banda
per a visitar el Museu de Medallística Enrique Giner, únic en tot el
territori espanyol i un gran referent en el món de la medallística
i escultura; i per a celebrar una
de les sessions de la Comissió de
Promoció Cultural que curiosament està formada per persones
vinculades a aquesta zona ja que
alguns del seus membres som
de localitats de la comarca de la
Plana», va matisar el secretari del
CVC, Jesús Huguet.

U NULES REP UNA DONACIÓ
DE FOTOGRAFIES INÈDITES
D’ENRIQUE GINER DELS 50 I 70

José Tiebas Roig, que pertany a una
família de fotògrafs de València, ha
donat a l’Ajuntament de Nules 110
negatius i 25 fotograies sobre l’obra
de l’escultor Enrique Giner.

U TREBALLEN A DOCUMENTAR
ELS BLOCAUS PER A LA SEUA
RESTAURACIÓ I PRESERVACIÓ

U EL NET D’ENRIQUE GINER
VISITA MASCARELL I EL MUSEU
DE MEDALLÍSTICA

El Museu de Medallística Enrique Giner
va acollir la visita del net del mestre
nuler, Carlos Vaquer Giner, juntament
amb les netes i els nets d’ Ernesto Furió i
del doctor Juan José Barcia Goyanes.

L’Ajuntament de Nules està treballant
en la documentació de tots els blocaus
de la Guerra Civil que hi ha al terme
municipal. Es tracta d’un primer pas per a
portar a terme actuacions de restauració

i protecció amb les quals es vol valorar
aquest patrimoni local tan particular. En
concret, s’estan registrant els blocaus que
encara no constaven al consistori per a
sol·licitar a la Conselleria la seua protecció.

Crònica de Nules

Actualitat

FEBRER DE 2020

7

Societat

La regidora d’Educació, Rosa Ventura, amb l’equip organitzador de les IV Jornades Educatives.

L’alcalde, la regidora d’Educació i la inspectora d’Educació, Marisol González, amb els mestres homenatjats.

Les IV Jornades Educatives per a Famílies
i Docents reuneixen 300 participants
En la cloenda es va fer un reconeixement a les persones docents dels centres educatius de Nules que s’han jubilat el curs 2018-19

L

a comunitat educativa del
territori valencià es va reunir de nou a Nules els dies
24 i 25 de gener en el marc
de les IV Jornades Educatives per
a Famílies i Docents, que van estar inaugurades al Teatre Alcázar
per la regidora d’Educació, Rosa
Ventura; el diputat nacional,
Joan Baldoví; l’inspector territorial en cap de Castelló, Juan Corchado; i la coordinadora de les
Jornades, M. Carmen Romero.
La regidora d’Educació, Rosa
Ventura, comenta que «aquesta
quarta edició ha sigut un any
més tot un èxit de participació
amb més de 300 persones de diferents punts del territori valencià.
Estem treballant juntament amb
la comunitat educativa de Nules
perquè la nostra població siga un
referent del sector educatiu a la
Comunitat Valenciana».
Les jornades van tindre diverses ponències i experiències al
voltant de la sostenibilitat i la inclusió, com ara les anomenades
Emergència climàtica ¿cómo salimos de esta?; Reconstruir l’espai
del pati des de la coeducació i la
inclusió; Sensibilització i empoderament de la comunitat educativa com a base de la inclusió; o
Espai verd viu: una transformació física i social. També es van
presentar el Projecte de reciclatge creatiu, La cassola de Marta o
el Programa RETO.
Entre les persones que hi van
participar estan: Serafín Huertas Alcalá, tècnic del centre
d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana; Eva Solaz
Solaz; Pilar Ferrer Rallo, Vanesa
Cuesta Picazo i Rosa Maria Bel
Bel, representants de Recreacas;
Manuel Andrades Cordero; el nuler Javier Oliver Gavaldá, autor

L’alumnat del Taller d’Ocupació Nules V van col·laborar en l’acte promocional.

Els escolars van participar el 23 de gener en la promoció de les jornades.

El nuler Javier Oliver va ser un dels ponents de l’edició d’enguany.

Els xiquets i les xiquetes també es van fer escoltar durant la programació.

del llibre En búsqueda del éxito
educativo ; i representants del
CEIP Blasco de Alagón de Vilafranca, l’IES Gilabert de Centelles de
Nules; l’IES Bovalar de Castelló, o
el CEIP Rosa Serrano de València.
Com a novetat, es va programar una jornada matinera per
a fills i filles dels assistents que
es va organitzar el dissabte 25 a
l’Espai Verd Viu de Nules, on hi

les jornades el 23 de gener. Els escolars van realitzar cossiols que
es van penjar en una estructura
col·laborativa a la plaça Major,
en la qual també va participar
l’alumnat de jardineria del Taller
d’Ocupació Nules V, i tots van
gaudir amb una activitat conjunta amb danses i música en directe a càrrec del grup de tabaleters
i dolçainers de l’institut, sota la

va haver activitats i tallers gratuïts per als més menuts.
Un any més, per a promocionar les jornades es va fer un concurs per a la realització del cartell i logotip. Els guanyadors van
ser els alumnes de l’ESO de l’IES
Gilabert de Centelles, Noa Min
Martí Alpuente i Pablo Alepúz
Escolar. A més, l’alumnat de Primària i de l’IES van promocionar

direcció del mestre de Música de
l’IES, Claudi Ferrer.
En la cloenda es va fer a més
un reconeixement al docents del
centres educatius de la localitat
que s’han jubilat durant el curs
2018-2019: Mari Carmen Alcalá
Reboll, Carmen Doñate Martín,
Francisca Zaragoza Llanes, Marisol Miravell Gil, Elisa Franch Sales i María Jesús Pascual García.
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El temporal ‘Glòria’ va ajornar els actes
de sant Antoni, el patró dels animals
El dia previst només es va realitzar la passada dels bescuits i una setmana després va tindre lloc la desilada i benedicció de les mascotes

El rector, Manuel Álvaro Agorreta, va beneir els animals després de recordar la igura de sant Antoni.

Els veïns del carrer de Sant Antoni van repartir 2.000 coquetes durant el passacarrers.

N

ules va viure el darrer
mes de gener unes celebracions de Sant Antoni
marcades pels efectes del
temporal Glòria, que va obligar
a dividir en dos caps de setmana
consecutius els actes preparats
pels clavaris i veïns del carrer de
Sant Antoni, amb la col·laboració
d’Amics del Cavall.
La festa anava a celebrar-se el
diumenge 19 de gener, però la
forta pluja va fer que després de
la missa en honor a sant Antoni
a l’església parroquial s’ajornara
la cercavila. Només es va mantindre la tradició segons la qual
les clavariesses que fan la festa
després d’un any en el qual han
sigut les responsables de tindre
neta la capella del sant, donen el
relleu a les següents clavariesses
amb una original desfilada de
bescuits pel carrer, que aquesta
vegada es va realitzar a cobert.
Així, les clavariesses que han
fet la festa enguany han sigut Sefa Amat, M. José Gavara i les ger-

U MASCARELL VA CREMAR
LA FOGUERA I VA CELEBRAR UN
SOPAR DE PA I PORTA

El públic va admirar els cavalls que van participar en la desilada.

Les clavariesses d’enguany i del proper any es van passar els bescuits.

manes Rosa M. Ferrando i Adela
Ferrando. Ara han agafat el relleu
Fani Ferrandis, Tonica Rovira, Soledad Lara i M. Jesús Bruno.
La festa es va completar set
dies després, quan tot i el canvi
de data un gran nombre de veïns

i veïnes van acudir al Convent
amb els seus animals per a realitzar la cercavila fins a la capella
de Sant Antoni, on el rector, Manuel Álvaro Agorreta, va beneir
les mascotes i les clavariesses van
repartir les coquetes. Enguany

se’n van preparar 2.000 i per acabar es va disparar una traca.
Els genets muntats a cavall van
ser els que més expectació van
crear entre el públic, tot i que
pel canvi de data no hi van poder acudir més genets que tenien

previst vindre des de poblacions
properes. El pas dels cavalls per
l’estret carrer de Sant Antoni va
fer que els genets donaren bona
mostra de les seues habilitats després que gossos, gats, pardals o
tortugues reberen la benedicció.

Els veïns i veïnes de Mascarell també
van oferir el seu homenatge a sant
Antoni, que en aquest cas sí que es va
celebrar en la data prevista inicialment,
el dissabte 25 de gener, coincidint així

en el mateix cap de setmana amb els
actes de Nules. A Mascarell el temporal
no va llevar les ganes de festa i la
Comissió de Festes i l’Associació de
Veïns van unir forces per a preparar

una vesprada plena de tradicions i
germanor. Els actes van començar a
les 19.00 hores amb la missa en honor
a sant Antoni, i a continuació va tindre
lloc la cremada de la foguera que

s’havia preparat de matí i la cercavila dels
animals amb el repartiment de rotllos
i xocolata. Per acabar, es va celebrar un
multitudinari sopar de pa i porta al saló
multifuncional de Mascarell.
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U L’ASSOCIACIÓ D’AMES DE
CASA DE NULES VA CELEBRAR LA
FESTIVITAT DE LA SEUA PATRONA
Les veïnes de l’Associació d’Ames de
Casa de Nules van viure el dimecres
5 de febrer la festivitat de la seua
patrona, santa Àgueda. Com és la
seua tradició, van celebrar una missa
i posterior sopar de germanor que va
tindre lloc en la Caixa Rural de Nules.
Una nit per a retrobar-se, conversar en
bona companyia i conéixer les noves
activitats d’un grup tan actiu i dinàmic.

Víctor del Árbol obri Nules Negre
i tancarà el director Elio Quiroga

U ELS VEÏNS DEL CARRER DE
SANT BLAI VAN COMMEMORAR
LA SEUA FESTIVITAT

En la vesprada del dilluns 3 de febrer,
com és tradicional, van tindre lloc
els actes de celebració de Sant Blai,
organitzats pel veïnat del seu carrer,
amb una gran participació popular.

U NULES SERÀ LA SEU DE LA
XIII TROBADA INTERDIOCESANA
DE SETMANA SANTA L’ANY 2021

Nules serà la seu de la XIII Trobada
Interdiocesana de Germanors i Confraries
de Setmana Santa, el 13 de febrer de
2021. Xàtiva, organitzadora d’enguany,
va passar el testimoni a Nules.

U LA FIRA D’ARTESANS VA
OMPLIR EL MERCAT MUNICIPAL
DURANT EL CAP DE SETMANA

Música per a les famílies i productes
elaborats a mà com nines, bijuteria
i alimentació, van formar part de
l’agenda d’activitats culturals del cap
de setmana del 8 i 9 de febrer al Mercat.

El Teatre Alcázar projecta el divendres 14 de febrer la pel·lícula ‘La estrategia del pequinés’

N

ules torna a ser seu del
Festival Castelló Negre
(FCN), un dels més reconeguts a escala nacional
de literatura del gènere negre i
policíac. En concret, Nules Negre té lloc en aquesta localitat els
dies del 7 al 14 de febrer.
És la quarta vegada que
s’inclou Nules en aquest festival,
que se celebra a la província des
de 2010 i que enguany compleix
el seu desé aniversari, en el qual
participen Castelló, Vila-real, Benicàssim, Peníscola i Orpesa.
«Es tracta d’un esdeveniment
cultural de gran importància no
sols a la província de Castelló,
per la qual cosa és un orgull que
Nules siga una de les sis localitats castellonenques que formen
aquesta edició del Festival Castelló Negre. És una oportunitat
per als nostres veïns i veïnes, i
per als de la resta de municipis
de la comarca de la Plana Baixa
gaudir de diferents activitats gratuïtes en les quals rebrem la visita d’importants autors d’aquest
gènere literari. A més, en aquesta edició tenim una programació variada que inclou literatura, il·lustració, arts escèniques i
cinema», explica la regidora de
Biblioteca, Susana Tusón.

Victor del Árbol va obrir la programació de Nules Negre amb Cosas&Musas.
La primera activitat va tindre
lloc el 7 de febrer a la Biblioteca
Municipal, i va estar protagonitzada per l’escriptor reconegut a
escala internacional Víctor del
Árbol, que va presentar en el
Club de Lectura Cosas & Musas la
seua obra Antes de los años terribles. L’acte va servir també per a
commemorar el quart aniversari
d’aquest club de lectura.
El dissabte la Biblioteca Municipal va acollir un microteatre amb
Vicente Marco i Marina Lomar,
i l’autora Inés Plana va visitar la
Biblioteca Municipal el 12 de febrer per a participar en el Club

de Lectura Cosas&Musas. Dins
de les activitats per als més joves,
l’il·lustrador Fran Ferriz compartirà els seus coneixements amb
l’alumnat d’art de l’IES Gilabert
de Centelles el 14 de febrer i protagonitzarà una activitat dirigida
als escolars d’entre 8 i 12 anys el
mateix divendres a la Biblioteca.
L’activitat més important també es desenvoluparà el divendres
14, un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula La estrategia
del pequinés, al Teatre Alcázar
i amb la presència del seu director, Elio Quiroga, i un dels seus
actors, Pepe Jové.

Opinión

‘Les Casetes’, tan humildes y fuertes
DIRECTIVA DE LA

Asociación de Vecinos
Virgen del Carmen

El escritor Manuel Vicent nos
evocaba estos días en su columna de El País sus recuerdos de
veraneo en una sencilla casa de
primera línea de playa que, tras
más de un siglo de existencia,
ha resistido todos los envites
del Mediterráneo «gracias a su
sencillez y humildad, de la que
deriva su increíble fortaleza».

Los vecinos de Nules nos hemos sentido absolutamente
identificados con la magistral
descripción de nuestro coterráneo Manuel Vicent, pues hay que
experimentar las sensaciones de
vivir frente al mar con humildad
y sencillez para entender el valor
etnológico centenario de las casas de primera línea de playa de
Nules, Les Casetes, y la armonía
con que estas casas coexisten con
nuestro mar.
A pesar de la degradación
crónica que padece el litoral de
Nules desde la construcción del

puerto de Burriana en los años
veinte del siglo pasado, y de la
virulencia de la borrasca Gloria,
Les Casetes de la playa de Nules no han sufrido ningún daño
destacable. Ahí están, con su
sencillez y fortaleza, venerando
durante casi un siglo a nuestro
mar Mediterráneo, a pesar de las
políticas restrictivas que vienen
sufriendo, y del abandono y desprotección de la costa por parte
de las administraciones públicas
competentes.
No obstante, esta deficiente
protección de nuestra costa sí

que viene causando severos daños en nuestro litoral y ha provocado en los últimos noventa años
la pérdida de más de 190.000 m2
de término municipal de Nules
junto al litoral, incluyendo su
barrera de dunas móviles que es
un ecosistema crítico y siempre
respetado por los nulenses, y que
resulta imprescindible recuperar
a través de la protección y regeneración de nuestra costa.
DEFENSA DEL LITORAL

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y
Generalitat valenciana, ¿a qué esperan para defender el litoral de
Nules, a que se pierda completamente el ecosistema litoral y arrase con nuestro patrimonio vivo?

No prioricen sus actuaciones
de defensa del litoral atendiendo solamente a los intereses
económicos, causante muchas
veces de impactantes especulaciones urbanísticas, consideren
también en sus prioridades los
otros dos pilares del desarrollo
sostenible en el que se afirma la
playa de Nules: el ambiental y
el sociocultural. Defiendan también lo humilde, lo sencillo, lo
que tiene un fuerte componente cultural e histórico frente a
esa codicia del tsunami económico, sean congruentes con
sus valores y creencias. En sus
políticas coherentes depositamos los vecinos de Nules nuestra confianza, nuestro legado y
nuestro futuro.
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Un nuler a Auschwitz

Trastornos de
la articulación
de mandíbula

Amadeo Alagarda Ballester va passar mesos en el camp d’extermini i després de ser lliberat va viure a França
JUAN CARLOS

«El meu pare ens va protegir molt
de tot el que havia viscut perquè
érem menuts», relata Richard Alagarda en rememorar la història
del seu progenitor, Amadeo Alagarda Ballester, nascut a Nules i
forner d’ofici. Un home que mai
va imaginar l’odissea que el destí
li tenia reservada. Les seues quatre
condecoracions semblen poc en
comparar-les amb el fet d’haver
sobreviviscut a dues guerres i al
seu pas per dos dels camps de concentració i extermini més terribles de l’Alemanya nazi. Resulta
lògic que s’estimara més no parlar-ne, sobretot quan els seus fills,
Richard i Françoise, eren menuts.
La seua neboda Julia recorda
comentar en família que l’oncle
Amadeo no va tornar igual després d’allò. «Com he d’estar bé,
després de tot el que he vist i el
que m’han obligat a fer?», diu que
es preguntava Amadeo les poques
vegades que accedia a parlar-ne.
La Guerra Civil va agafar Amadeo amb 21 anys i va ser cridat a
files. Com a republicà d’esquerres
es va implicar en el bandol lleial
a la República. Durant el conflicte va plantar cara al feixisme i als
nazis a Terol o Guadarrama. «Feia
molt de fred a l’hivern i no tenien
massa material», explica Richard.
Després de la derrota es va exiliar a França, on va ingressar
al camp de refugiats de SaintCyprien, prop dels Pirineus. Però
el país veí no estava preparat per
acollir tanta gent i l’escassesa feia
mal fins el punt que havia de dormir al ras. La II Guerra Mundial li
va presentar l’oportunitat d’eixir
d’allí. El Govern francés donava
l’opció d’allistar-se per a fer front
a la invasió alemanya. «Tenia fe
en la seua ideologia», comenta Richard, que repeteix la frase amb la
qual son pare justificava la decissió d’anar de nou a la guerra: «No
hem lluitat tres anys per a quedarnos així». Va passar a formar en el

U m. soledat arnau ja és
doctora en filosofia per la
uned amb ‘cum laude’

Fuentes
Soláns*

Fotograia del registre d’Amadeo Alagarda Ballester al camp d’extermini d’Auschwitz.

L’any 1957 Amadeo va ser condecorat juntament amb altres presos.
22 Regiment de Marxa de Voluntaris Estrangers fins que al juny de
1940 el va atrapar la derrota.
El van capturar a la regió del
Somme, al nord de França, i va
ser enviat a Bremen, a un stalag
on la Gestapo el va sotmetre a
«brutals» interrogatoris i des d’on
van decretar la seua deportació a
Auschwitz-Birkenau como a pres
polític. Amadeo hi va ingressar
el 18 de juliol de 1941, just quan
el franquisme celebrava els cinc

anys del colp d’Estat. Les casualitats van marcar la seua vida; una
d’aquestes el va traure d’aquella
fàbrica de mort. Després de
mesos intern, un oficial que parlava castellà va reconéixer el seu
accent i li va dir que aquell no era
el camp en el qual havia d’estar,
que eixe era per a altre tipus de
deportats. Els nazis ja planificaven la solució final.
El 28 de febrer de 1942 va arribar a Mauthausen, el camp dels

La nulera M. Soledad Arnau Ripollés és
ja doctora en Filosoia per la UNED i a
més amb la més alta qualiicació: ‘Cum
Laude’ per unanimitat, amb ‘Estudis
crítics de i des de la diversitat funcional’.

U vicente flich, organista
titular de l’arxiprestal de
sant jaume de vila-real

espanyols, on va estar al recinte
principal fins que el van derivar
al subcamp d’Steyr. Allí el van utilitzar com a mà d’obra esclava per
a fabricar motors d’avió i armes.
Un bombardeig aliat va inutilitzar les instal·lacions en 1944 i el
van tornar al camp central, on va
estar fins a l’alliberament el 5 de
maig de 1945. Pesava uns 45 quilos. «No haguera pogut aguantar
uns mesos més», diu el seu fill.
El va acollir una família espanyola de Castres, prop de Toulousse, on va conéixer la seua dona, Julieta Villuendas, filla d’emigrants
espanyols. Amb ella va formar una
família i Françoise i Richard li van
donar quatre nets. Va morir l’any
2005 amb 89 anys.
Al camp de Matthausen també
hi va estar Vicente Herrero Bartomeu, nascut a Nules el 16 de
març de 1915. La Conselleria de
Justícia els lliurarà dues mencions honorífiques el proper maig
i l’Ajuntament de Nules vol
col·locar, en els seus últims domicilis coneguts a Nules, llambordes de coure per a recordar-los i
que la història no es repetisca.

Rubén García

El nuler Vicente Flich Albert és el
nou organista titular de l’església
arxiprestal de Sant Jaume de
Vila-real, que té dos orgues històrics
que es conserven en perfecte estat.

Llamamos articulación de la
mandíbula o ATM a la articulación de la mandíbula con el
cráneo. Esta articulación actúa como una bisagra que nos
permite los movimientos de
apertura y cierre de la boca.
Las causas mas frecuentes de
estos trastornos son: bruxismo
(apretar los dientes), estrés, lesiones y traumatismos en la
mandíbula, artritis reumatoide
y otras enfermedades que produzcan inflamación en la mandíbula, y mala oclusión, que se
produce cuando hay pérdida
de piezas dentales o malposición de esta. Estas alteraciones
pueden manifestarse con dolor
en la mandíbula, cara o cuello,
dolor al abrir o cerrar la boca,
dificultad al masticar e incluso
dolores de cabeza y oídos.
Siempre que podamos debemos prevenir estos trastornos
mandibulares evitando malposiciones del cuello, reponiendo
dientes perdidos corrigiendo la
mala posición de estos y evitando malos hábitos (como comerse las uñas y el consumo excesivo de chicle). El tratamiento
conservador se realiza cuando
las alteraciones en la articulación temporomandibular son
leves, y consiste en fisioterapia
y fundamentalmente en la colocación de férulas de descarga
o miorrelajantes.
Una de las causas más frecuentes de las lesiones de la
ATM es el bruxismo (apretar
y rechinar los dientes). Se calcula que más de un 70% de la
población española lo padece y
se hace generalmente cuando
estamos dormidos, de manera
inconsciente y se debe fundamentalmente a una situación
de estrés. Esta situación lleva a
un desgaste de los dientes, reduciendo su tamaño y provocando sensibilidad al frío y a
ciertos alimentos.
La férula de descarga relajará la articulación de la mandíbula y evitará el desgaste de los
dientes. Estas férulas son personalizadas, de un material rígido y adaptadas a la boca del
paciente. Nunca deben usarse
protectores deportivos blandos ya que podrían aumentar
el apretamiento de los dientes
y agravar el problema.
Otras medidas que nos ayudarán a mejorar la patología
son masticar despacio, evitar
alimentos duros, evitar abrir
mucho la boca, ingerir los alimentos en trozos pequeños y
una dieta semiblanda.
*Odontólogo
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Agricultura

Nules dona suport a la manifestació a
València en defensa de l’agricultura

El tiempo

‘Gloria’, la
tormenta
perfecta

La Junta de Govern Local aprova una declaració institucional per a donar suport a la reivindicació del 14 de febrer
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

N

ules dona tot el seu suport a la mobilització
massiva del divendres
14 de febrer, convocada
a la ciutat de València per la totalitat de les associacions agràries
de la Comunitat Valenciana per
a denunciar la situació «asfixiant
i desesperada» del sector primari
espanyol i urgir les diverses administracions a actuar pel futur
del camp i de l’Espanya buida.
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Nules va aprovar el dimecres 12 de febrer una
declaració de suport per a aquesta concentració i, a més, el consistori posa autobusos a disposició de qui vulga acudir divendres
a la capital del Túria per a sumarse a aquestes reivindicacions.
Els autobusos prendran
l’eixida divendres des de les 8.30
hores, davant el Jardí Botànic,
i qui vulga pot apuntar-s’hi durant el matí de dijous de 9.00 a
14.00 hores a l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania.
L’Ajuntament de Nules també
se suma a la manifestació com a
integrant de la Plataforma per
la Dignitat del Llaurador, que el
dimarts 11 de febrer va realitzar
una reunió a l’antiga Cambra
Agrària per a preparar la seua
participació en la manifestació.
Els productors han decidit eixir
al carrer i han posat en marxa tota una sèrie de reivindicacions
a escala nacional perquè escolten les seues demandes també a
Brusel·les, que és l’encarregada
de dictar les polítiques agràries
europees.

L’any passat ja es van organitzar diverses manifestacions en defensa de la citricultura, com la que va tindre lloc a València.

La Plataforma per la
Dignitat del Llaurador
s’uneix a la concentració
i es posen autobusos
per a acudir-hi

U

Castelló estarà molt present
en la protesta a València, que comença a les 10.00 hores des de la
plaça de Sant Agustí. Els organitzadors, amb cooperatives, ajuntaments i la Plataforma per la
Dignitat del Llaurador, integrada per 17 municipis, canalitzen
la «gran demanda» de persones
que volen assistir-hi.
El president de la Federació
Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló (Fepac-Asaja), José Vicente Guinot, assenyala que
«les previsions s’estan desbor-

dant». Es preveu que una trentena d’autobusos vagen a València
des de Nules, Borriana, Almassora, les Alqueries, Betxí o Moncofa, amb uns 2.000 castellonencs.
«Ens alegrem d’aquesta reacció.
L’any passat vam fer un pas endavant per l’abandonament de la
citricultura. La gent estava molt
desesperada. Enguany els preus
son millors, però la reducció de
la producció de clemenules no ha
compensat», afirma el portaveu
de la Plataforma per la Dignitat
del Llaurador, César Estañol.

Reunió de la Plataforma per
la Dignitat del Llaurador
al Congrés dels Diputats
La Plataforma per la Dignitat del
Llaurador va participar el dilluns
10 de febrer a Madrid en una reunió amb els representants de
diverses associacions del sector primari espanyol i diversos
partits polítics, tant del Govern
d’Espanya com de l’oposició, al
Congrés dels diputats.
L’objectiu d’aquesta trobada,
en la qual la Plataforma va estar
convidada per Anseprim (Associació Nacional del Sector Primari), era tractar de forjar noves
aliances per a poder modificar
les polítiques que penalitzen la

nostra citricultura en particular
i l’agricultura en general.
Durant la reunió, els membres
de la Plataforma van poder presentar les reivindicacions concretes del sector citrícola valencià, i a més van comprobar com
aquestes peticions coincideixen
amb les que portaven les diverses associacions agrícoles, ramaderes i de la pesca que també hi
van participar.
Des de la Plataforma es considera que cal «no escatimar esforços en la defensa del nostre
camp i els nostres agricultors».

El portaveu de la Plataforma, César Estañol, amb altres membres a Madrid.

Estimado-a, lector-a, el que
suscribe, a sus 57 primaveras
y con 41 años dedicados ininterrumpidamente a la observación meteorológica en Nules
como colaborador de la AEMET
jamás había tenido la ocasión
de visualizar una tormenta de
características descomunales,
como la llamada Gloria.
A lo largo y ancho de la península ibérica, su ola de devastación fue brutal. En la
línea de costa, playas, paseos
marítimos, incluso viviendas,
desaparecieron engullidas por
un inofensivo Mare Nostrum,
que en algunos puntos dio picos de olas de 8 a 10 metros
con vientos huracanados.
Si nos desplazamos hacia
el interior, sin perder de vista la línea de costa, las fuertes
inundaciones fueron la tónica
dominante en los ríos. Y ¿qué
me dicen de las fortísimas nevadas, que alcanzaron los casi
2 metros de espesor?
¿Ustedes creen que esta situación de carácter meteorológico es normal? Sinceramente, creo que no. Mi teoría
es que el cambio climático,
nos ha servido un suave aperitivo, lo peor está por venir.
La borrasca Gloria tiene sus
orígenes en el Océano Atlántico, siendo conducida por un
chorro polar, con un ramal
que se descuelga hacia el sureste de la península ibérica.
Dicha perturbación registró
presiones mínimas en superficie, de entre 1.005 y 1.010
hPa, relativamente altas para
una baja en superficie. Pero
jugó una importante baza el
anticiclón de Centroeuropa,
con una orientación de Oeste a Este. Se reforzó, pasando
de 1.030 a 1.050 hPa en pocos
días, descolgándose hasta contactar con la península ibérica
y con una borrasca en el Mediterráneo occidental.
Esto creó un fuerte gradiente de presión y entraron
en juego tres masas de aire: la
polar, conducida por la Gloria
atlántica, entró por el Norte,
fría y seca; otra de origen subtropical, cálida y húmeda, que
se coló por el Sur; y otra de origen mediterráneo. Gloria se
erigió en directora de orquesta: la tormenta perfecta.
*Encargado de la estación meteorológica de Nules
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Antonio Risalde i Cristina Sorribes entrenen el juvenil del Benicató.

Raúl Torrano dirigeix l’equip infantil del Benicató.

L’escoleta del Benicató està entrenada per Cristina Sorribes.

CF Nules i CEF Benicató mantenen viva
la lama del futbol base a la localitat
El CF Nules té aquesta temporada un planter format per uns 200 jugadors mentre el CF Benicató ha recuperat els equips juvenil i infantil

U

na temporada més, el CF
Nules i el CEF Benicató
fan realitat el somni dels
joves que volen gaudir
de jugar a futbol al seu poble.
El CF Nules es manté en constant creixement i ja té 13 equips
amb 202 futbolistes. El primer
equip lluita de nou en Regional
Preferent (Grup I), però la novetat és l’amateur B de Segona Regional, que ara va quart.
En futbol-11 el referent és el
juvenil A, que després de pujar a
Preferent porta una gran campanya i es sisé, mentre el juvenil B brilla en Segona Regional i l’infantil
A es mou en la zona mitja-alta
amb jugadors de primer any.
En futbol-8, l’aleví A continua
amb la seua formació i l’aleví B
és segon a la lliga. El benjamí A
manté el nivell després de ser subcampió l’any passat, i el benjamí
B continua fent-se a la categoria,
nova per a ells i molt exigent. El
prebenjamí de primer any és líder i apunta a una gran generació
que caldrà seguir, mentre el prebenjamí de segon any continua la
seua progressió i és huité.
Com en el CEF Benicató, el
treball de base del CF Nules comença amb l’escoleta, on els més
menuts treballen per a familiaritzar-se amb l’esport del futbol.
El primer equip del Benicató es
manté enguany en Segona Regional (Grup III), i després d’un mal
inici està consolidant el seu joc
amb una trajectòria ascendent.
El juvenil està sent el conjunt
que més alegries dona a l’afició
del Benicató. Un equip que s’ha
recuperat després de dos anys sense juvenil, amb un planter que té
molt de futur per endavant.
Per acabar, també s’ha recuperat l’infantil, amb els alevins de
la darrera temporada, i el club
vol que aquest conjunt participe
enguany en algun torneig.

El nou conjunt amateur del CF Nules està entrenat per Cristian Rodríguez.

El juvenil A del CF Nules està dirigit per Vilar i Sanahuja.

Manu Collado és l’entrenador del juvenil B del CF Nules.

El cadet del CF Nules està a càrrec de Jaime Vélez, Rafa Vilar i Nacho Tornador.

Kevin Navarro i Miquel Fernàndez dirigeixen l’infantil del CF Nules.

Adrián Menéndez i Jesús Dualde són els entrenadors de l’aleví A del CF Nules.
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El president del club, Javier Sorribes, dirigeix el primer equip del Benicató.

Cristian Rodríguez i Izan Millán entrenen l’aleví B del CF Nules.

Codrut Aioanei, Ferran Bodí i Víctor Bertomeu dirigeixen el primer equip del CF Nules.

Emilio Roig és l’entrenador del benjamí A del CF Nules.

Víctor Ortí i Héctor Valls entrenen el benjamí B del CF Nules.

Abel Oliver i Sergio Schmith són els tècnics de l’equip prebenjamí A del CF Nules.

El prebenjamí B del CF Nules està a càrrec d’Antonio Garrido i Víctor Bertomeu.

U L’ALMASSORA BM GUANYA
A NULES LA FINAL DE SEGONA
AUTONÒMICA JUVENIL FEMENINA

U EL CLUB TRINOULAS REUNEIX
120 XIQUETS I XIQUETES EN UNA
NOVA TROBADA DE NATACIÓ

La Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana
va escollir el poliesportiu de Nules per a celebrar les
inals juvenils de Segona Autonòmica de la zona nord.
En categoria femenina va guanyar el Club Almassora
Balonmano, que té diverses jugadores de Nules.
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El club Trinoulas va celebrar el dissabte 1 de gener a la
Piscina Municipal una nova edició de la seua Trobada
de Natació, en la qual van participar al voltant de 120
xiquets i xiquetes de diversos clubs provincials i categories
benjamins, multiesport i resta de categories.
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Més Nules

Una marcha
Una foto
por el futuro de más para el
la agricultura presidente

La paraula
donada i ara
oblidada

Al final, a
pagar-ho
pebrereta

A

E

finales del 2018 y principios
del 2019 se convocaron en varias poblaciones de la Comunitat Valenciana, especialmente
en la Plana de Castellón, concentraciones y manifestaciones para protestar
por la situación del sector citrícola y
pedir al Gobierno de España y de la
Unión Europea que tomasen medidas
para revertir la situación que castigaba
y castiga duramente a los agricultores
españoles y, muy especialmente, a los
citricultores valencianos.
Llegaron varias campañas electorales (autonómicas, dos generales y europeas) y todos los partidos políticos
asumieron compromisos que, de momento, no se han materializado en
ninguna medida en positivo ni se ha
dado por parte de los responsables políticos cumplimiento a lo solicitado, en
forma de manifiesto, por la Plataforma
per la Dignitat del Llaurador.
Desde Centrats en Nules (CeN) ya lamentamos hace unas semanas el nombramiento del señor Luis Planas, nuevamente, como Ministro de Agricultura del Gobierno de España al haber
demostrado en su anterior etapa no tener ningún tipo de interés por defender los intereses de los agricultores de
nuestro país, frente a los intereses de
otros eslabones de la cadena alimentaria o de terceros países.
MANIFESTACIÓN

Ante la crisis de rentabilidad en las
producciones, el incesante aumento
de los costes de producción, la discriminación de la PAC hacia los cultivos
mediterráneos y la utilización de la
agricultura valenciana como moneda
de cambio en los acuerdos de la Unión
Europea con terceros países, las organizaciones profesionales agrarias han
convocado una tractorada y manifestación para el próximo viernes 14 de
febrero en València.
La marcha se iniciará a partir de las
10.00 horas en el Paseo de la Alameda
de València y finalizará en la Plaza del
Temple, a las puertas de la Delegación
del Gobierno.
DECLARACIÓN DE APOYO

El Ayuntamiento de Nules, por medio
de la Junta de Gobierno Local conformada por los concejales de nuestro
grupo municipal, ha aprobado una declaración en apoyo de la manifestación
y animamos a la ciudadanía a sumarse
en esta nueva movilización e instamos
a las administraciones competentes
a tomar las medidas que, de una vez
por todas, dignifiquen al sector citrícola. La sociedad civil ha de permanecer
unida ante esta problemática que es
de vital importancia para el futuro de
nuestras tierras y pueblos, y exigente
ante los retos que se presentan, como
los acuerdos comerciales que están negociando en Europa con América del
Sur (mercosur) y que supondrá mayor
entrada de fruta procedente de países
terceros a los países de la Unión.

PP

E

l 26 de enero el presidente del Gobierno se desplazaba hasta la costa de Castellón para hacerse una
foto. Necesitaba incluir en su book personal la imagen de un litoral devastado por el paso de la borrasca Gloria. Y hacerlo con él como protagonista.
Porque eso ha sido todo, una foto.
La provincia de Castellón, las pérdidas históricas de nuestra costa y nuestro interior no han generado el menor
impacto sobre el presidente. Poco podemos esperar de quien nada dijo. Mucho
menos de quien nada hace. El objetivo
era hacerse la foto, pasearse sobre las
gravas y exhibir, una vez más, su soberbia infinita. La que alimenta su ego pero
no resuelve nuestros problemas. Porque
Nules sigue esperando la defensa en forma de espigones prometida desde hace
años y nunca ejecutada.
La nuestra es una historia común. La
que nuestros abuelos y los abuelos de
nuestros abuelos levantaron a base de
esfuerzo con construcciones sencillas
y humildes a las puertas del mar. Entonces la línea de oleaje estaba mucho
más alejada. Un siglo después, la regresión ha hecho estragos hasta situarla a
menos de 20 metros de Les Casetes.
Y hoy seguimos esperando a que Sánchez actúe. Porque de poco nos sirve que
utilice nuestros paseos a modo de pasarela Cibeles si las necesidades urgentes
no se asisten. Y Gloria no ha hecho más
que agudizar el problema y evidenciar
que el castigo sufrido durante demasiados años por nuestra costa no merece
acabar enterrando nuestra historia.
Porque desde el PP de Nules siempre
hemos creído en la implacable perseverancia y tesón de nuestros vecinos. Y por
ello la asociación Virgen del Carmen es
un baluarte que abandera la protección
de una costa que es un valor patrimonial único y singular que no merece
acabar soterrado bajo la arena por la
felonía de quien nos gobierna.
Sánchez hizo lo que pretendía. Se hizo las fotos y se largó. Cumplió su objetivo. Nosotros no debemos abandonar
el nuestro. Hemos de ser beligerantes
y dejarnos la piel en el intento. Porque
Sánchez pasará, como lo ha hecho de
nuestras playas, pero la regresión persistirá. Y solo si estamos unidos, si somos capaces de exigir la inversión que
frene la destrucción de nuestro patrimonio, lograremos el objetivo.
Nules bien lo vale. Es el único motivo
que importa. Es el que vertebra nuestra gestión y alienta nuestro trabajo.
Quienes quieran sumarse a este trabajo de equipo son bienvenidos. Quienes
prefieran deconstruir nuestro litoral y
dejar al albur de la naturaleza la regresión de nuestras playas, pueden llamar
a las puertas de Compromís, el socio
con el que gobierna David García.
Nosotros preferimos trabajar por el
futuro, la prosperidad y el desarrollo.
Garantizar la calidad de vida de nuestros abuelos, de nuestros nietos. Porque no podremos construir el futuro si
no creemos en el valor del pasado.

n la passada legislatura PSOE, Esquerra Unida, Compromís, CCD
i IPN formarem un govern de
majories on la premissa era fer
les coses pensant en la gent del poble
de Nules. La gent com a eix fonamental
de les accions de govern. Accions que
anaren encaminades a ajudar els veïns
i veïnes del poble.
Amb aquesta premissa s’iniciaren
diferents accions que buscaven poder
ajudar la gent del poble en el seu dia
a dia. Un dels problemes que afrontarem de cara va ser el problema de les
vivendes del Grupo 1º de Mayo. Aquest
grup de vivendes està constituït per
cinc blocs amb tres escales per bloc.
Problemes amb l’estructura de les edificacions i l’aparició d’aluminosi feia
que s’haguera d’actuar per part dels
propietaris. Ací començava un camí
que encara no ha finalitzat.
La falta d’implicació de part dels
propietaris esdevingué en la necessitat que l’Ajuntament dictara ordres
d’execució subsidiària on assumirà en
primera instància les obres i després es
traslladarà l’import corresponent als
propietaris (de vegades bancs que es
desentenien de la situació).
AJUDES AUTONÒMIQUES

Des d’Urbanisme es va optar per demanar ajudes autonòmiques per a que
la factura (inevitable) fora menor. Es
contracta a un arquitecte de Nules i es
prepara un estudi d’actuacions necessàries. Hem de pensar que en aquestes
vivendes viuen una majoria de persones majors amb ingressos de la pensió,
així com famílies amb alquilers de renda baixa.
SENSE SUBVENCIÓ

Hui hi ha un nou equip de govern, un
en el que no està el PSOE, i pareix que
la premissa de ficar per davant de les
prioritats les persones, tampoc. La subvenció autonòmica no ha sigut concedida i la resposta del nou equip de
govern de Més Nules (Esquerra Unida
i Compromís), que té la competència
de Vivenda, i CeN (CCD, IPN) no tenen
resposta per als veïns i veïnes. Diuen
desconèixer el cas i que de moment cadascú que s’arregle lo seu.

T

indre polítics que practiquen la
falsa promesa en període electoral, la palmadeta al muscle
buida de contingut, fa que les
nostres poblacions patisquen grans
conflictes motivats per la frustració de
la mentida. Ho hem vist en moltes ocasions. Velles fòrmules, vella política.
Des de Més Nules hem intentat que
estes formes canviaren. La realitat ens
porta a camins difícils i pedregosos,
però el que necessiten els nostres veïns
no és una falsa il·lusió, sino solucions
concretes. Si no és així, qui ho paga?
Els més necessitats, com sempre.
Prometre abans de les eleccions municipals als veïns del grup 1r de maig
que l’ajuntament els pagaria les reformes necessàries de les seues vivendes
que no cobrira una subvenció d’un organisme superior a l’Ajuntament, i que
encara no estava atorgada, ho podem
resumir en dues frases: o es va vendre
la pell de l’os abans de matar-lo, o es
va mentir intencionadament. I les dues
són irresponsables i perilloses.
La nefasta gestió del pacte de
l’equip de govern que aboca al PSOE a
l’oposició no ajuda a resoldre els problemes: ni els que crearen els seus regidors també en forma de promesa de
xec sense fons, ni ajuda a negociar amb
força amb altres administracions per
resoldre necessitats reals dels veïns, ni
ajuda a la gestió diària, tal com estan
instal·lats ells també en el xantatge
dels pressupostos, perquè no permeten
que es paguen les factures dels xicotets
empresaris, havent diners, per un formulisme legal.
BOICOT

Els actuals gestors de l’Ajuntament
hauran de fer el possible per buscar solucions, ja hi ha reunions concertades
amb l’autoritat competent, però necessiten ja d’una vegada que el PSOE de
Nules ajude unint-se a fer més força i
no boicotejar més, sobretot si són causants de la gestió anterior. Boicotejar el
poble perjudica principalment els més
necessitats, i en el cas de la gestió del
grup 1r de Maig, en lloc de tirar pedres
a la pròpia teulada per a fer partidisme, haurien d’arrimar el muscle.
AJUDAR A LA GESTIÓ

DISCAPACITAT

En l’anterior legislatura es va contractar una empresa de serveis especialitzada en treballadors amb discapacitat. A traves d’aquesta empresa veïns
i veïnes amb discapacitat de Nules podien treballar en tasques municipals.
Així, dues persones venien realitzant
treballs de manteniment del Pàrking
i obrint els patis de les escoles els caps
de setmana.
La mala gestió en la licitació
d’aquests serveis ha donat per finalitzada la relació amb l’empresa, i com a
resultat, dues persones a l’atur. El pitjor, que l’alcalde els va mentir durant
tot el procés i encara no ha demanat
disculpes.

Com férem l’anterior legislatura, ens
vàrem oferir a ajudar a la gestió de Nules, perquè ens vàrem presentar a les
eleccions per a resoldre les necessitats
dels veïns de Nules. Mai no hem fet
una crítica dins o fora de la gestió sense aportar la nostra proposta de solució. Però ja fa massa temps que estem
veient com es confon política amb partidisme, com es fan numerets sense
sentit al plenari, i com no s’argumenta
propositivament. L’ambient comença
a ser tediós i fa que els nostres veïns es
desinteressen de la nostra gestió i de
la de l’oposició.
Prou de vella política. Treballem per
les persones, perquè si no ens impliquem, ho pagarà pebrereta.
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Agenda
cantalobos celebra un
sopar ball per sant valentí
el dissabte 15 de febrer

tallers i globotada solidaris
al mercat el 15 de febrer pel
dia del càncer infantil

jornada de portes obertes
del col·legi ntra. sra. de la
consolació el 24 de febrer

l’1 de març tindrà lloc el
cinqué 5k nules, dins del
circuit cada volta +dones

el diumenge 8 de març mans
unides organitza el i marató
de ioga i pilates solidari

U L’Associació de Jubilats i Pensionistes Cantalobos de Nules ja
ho té tot preparat per al seu Sopar Ball de Sant Valentí, que se
celebra el dissabte 15 de febrer
al Saló Multifuncional amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Nules. Per a reservar taules es pot
telefonar als números 640 537
200 i 655 933 727.

U El dissabte 15 de febrer, Dia Internacional del Càncer Infantil,
el Mercat Municipal de Nules acollirà de 17.30 a 19.30 hores diversos tallers solidaris organitzats
per Kimo Projectes Nules, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Nules i Modas Avenida. La programació es completarà amb una
divertida globotada.

U El 24 de febrer a les 17.30 hores tindrà lloc al Col·legi Ntra. Sra.
de la Consolació la VI Jornada de
Portes Obertes, per a aquelles families que vulguen conéixer el
Projecte Educatiu mitjançant tallers. A més, del 3 al 6 de març hi
haurà visites guiades. Inscripció
a la web ‘www.consolacionnules.
com’ o en el telèfon 964 670 158.

U Este proper diumenge 1 de
març torna l’atletisme popular
amb l’organització del V 5k Nules, que prendrà l’eixida a les
9.30 hores des de l’avinguda del
Marqués de Santa Cruz. La prova
serà puntuable per al VI Circuit
5k Cada volta +Dones Diputació
de Castelló. Inscripció oberta a la
pàgina web ‘www.42ypico.es’.

U Fes esport per un motiu solidari! El diumenge 8 de març Mans
Unides organitza al Multifuncional el primer Marató de Ioga i Pilats, en el qual es podrà participar
amb un donatiu de quatre euros.
Des de les 9.30 hores i durant tot
el matí hi haurà sessions de ioga
i pilates, a més de ioga infantil de
10.30 a 11.30 hores.

FARMÀCIES FEBRER
aNa MaRÍa PaLENCIaNO sÁIZ
C/ MaJOR, 70: 2-7-12-17-22-27
CaRMEN NaVaRRO VaLERO
PURÍssIMa, 85: DIEs 3-8-13-18-23-28

Llistat de productes a reciclar a l’ECOPARC
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

1. Envasos buits de ito-sanitaris.
2. Envasos plens de ito-sanitaris.
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’electrodomèstics, 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.

ELVIRa VELasCO NaVas
sT. BaRTOMEU, 2: DIEs 4-9-14-19-24-29
ENCaRNaCIÓN RaMBLa
aV. DIaGONaL, 4: DIEs 5-10-15-20-25
M. ÁNGELEs GaLVER
C/ MaJOR, 60: DIEs 1-6-11-16-21-26

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.

HORARIS BUS
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:
7.49-8.39-10.09-11.0912.09-13.09. 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.

