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col·lectiu LGTBI amb
‘KM per la diversitat’

Els veïns i veïnes de Nules es van sumar a la iniciativa ‘KM per la diversitat’ de LAMBDA i van participar en un
vídeo manifest municipal per a donar
suport al col·lectiu LGTBI. PÀG. 7

Nules es posa en marxa per
a guanyar sòl industrial
Es reprén després del confinament la urbanització de 254.845 m2

Una subvenció de
360.000 euros per
a Serveis Socials
El consistori nuler ha rebut
una subvenció de 363.620
euros de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a finançar despeses
del departament de Serveis
Socials municipal. PÀG. 5

Obrin l’estiu amb
les banderes
Qualitur i blava

L’alcalde de Nules, David García, i César Estañol, regidor d’Urbanisme, van estar presents en el sector 5 del polígon per a conéixer com s’han représ els treballs.

El secretari autonòmic de
Turisme, Francesc Colomer,
va lliurar el 23 de juny a
l’Ajuntament de Nules les
banderes Qualitur com a reconexement de la qualitat i
gestió mediambiental. PÀG. 3
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Treballen en un pla de
promoció del comerç local
per a reactivar el sector

El Ple es va celebrar al Saló Multifuncional per a poder mantindre la distància de seguretat pel coronavirus.

Nules aprova un pressupost per a
2020 de més de 15 milions d’euros
L’alcalde, David García, es va reunir amb representants d’Ashonul.

També aprova un reconeixement extrajudicial de 863.219,85 euros per a factures pendents

E

l Ple de l’Ajuntament de
Nules va aprovar en la
sessió ordinària del 25 de
juny el pressupost per al
present exercici 2020 amb un import de 15.307.787,87 euros.
L’alcalde, David García, comenta que «hem aprovat un pressupost elaborat pels tècnics municipals que ens permetrà, entre
altres qüestions, el pagament
pendent a proveïdors, a més
compleix la llei d’estabilitat pressupostària, garanteix els serveis
municipals que presta aquest
Ajuntament, i compta amb
el recolzament dels informes
d’intervenció. De fet, és un document més tècnic que polític que
ens permet fer front a l’actual situació del consistori amb el pagament de les factures pendents

i la gestió diària». En concret es
contemplen 1.311.744,62 euros
de crèdits no disponibles que permetrà a l’Ajuntament de Nules
complir amb la llei d’estabilitat
pressupostària.
D’altra banda, també s’ha aprovat un reconeixement extrajudicial de 863.219,85 euros per al
pagament de factures pendents
a proveïdors de 2019.
A més, s’ha aprovat la Relació
de Llocs de Treball per a aquest
exercici, que compta amb el recolzament del sis sindicats amb
representació en el consistori.
L’alcalde assenyala que «és un
pressupost realista i continuista
de la tasca que està portant a terme l’actual equip de govern. De
manera que, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Pro-

víncia (BOP) i si no es presenten
esmenes en unes setmanes entrarà en vigor i procedirem a pagar
als proveïdors».
El Ple també va aprovar una
retenció de crèdit del pressupost
municipal per a activar ajudes
per a la recuperació economica
després de la covid-19, així com
acceptar una subvenció de la Generalitat Valenciana per valor
d’11.159,56 euros per a ajudes en
matèria d’habitatge per a pal·liar
situacions d’especial vulnerabilitat pel coronavirus.
A més, es va demanar un nou
projecte Et Formem Nules II (una
escola taller) per a l’any 2021 amb
una subvenció de 240.206,40
euros, i una subvenció per a 2020
de 67.000 euros per a despeses de
Formació de Persones Adultes.

L’Ajuntament de Nules està treballant en un pla de promoció
del comerç local amb l’objectiu
de promocionar la compra de
proximitat una vegada activada
la nova normalitat.
Per aquest motiu l’alcalde,
David García, i la regidora de
Comerç, Susana Tusón, es van
reunir amb representants de la
junta de l’Associació de Comerç
Zona Centre (ACZ), «la idea és
aprovar, en les pròximes setmanes, aquest pla amb el que
es pretén ajudar al sector en
aquesta fase de recuperació, ja
que molts dels comerços han
estat tres mesos tancats el que
suposa una minva econòmica
important per a tots ells. Per
tant, anem a destinar diners a
promocionar la compra local»,
explica la regidora de Comerç,
Susana Tusón.

L’alcalde també es va reunir amb representants de
l’Associació d’Hostalers de Nules (Ashonul), amb la intenció
de conèixer de primera ma les
necessitats actuals d’aquest important sector.
Entre les principals accions
que es vol posar en marxa està reprendre la Ruta de la Tapa que té lloc al mes de maig i
que va tindre que suspendre’s
per la situació derivada de la
covid-19. En aquest sentit si les
circumstàncies ho permeten
cap la possibilitat que se celebre després de l’època estival.
També s’ha informat al sector de l’hostaleria que es mantindrà, al llarg de tot l’any, la
flexibilitat en l’ampliació de terrasses, i de la bonificació del
cent per cent de la seua taxa en
l’exercici 2020.

Finalitzen les obres de remodelació dels
carrers de l’Assutzena i d’Isaac Peral

Els treballs de remodelació ja han acabar al carrer de l’Assutzena.

El darrer 18 de juny van finalitzar oficialment amb la signatura
de recepció de l’obra les actuacions de remodelació dels carrers
Assutzena i Isaac Peral, amb les
que s’ha millorat l’accessibilitat
d’aquests vials. Unes obres que
s’emmarquen en el Pla 135 de
la Diputació Provincial de Castelló i que han tingut un cost de
105.900 euros.
Davant açò, l’alcalde de Nules
i regidor d’Obres i Serveis, David
García, recorda que «aquesta actuació està finançada en la seua
totalitat per l’administració
provincial mitjançant el Pla 135
que ens ha permès millorar especialment l’accessibilitat i la se-

guretat dels vianants del carrer
Assutzena i d’un tram del carrer
Isaac Peral amb l’adequació de
les voreres».
Les obres van començar el
passat mes de gener i han consistit en reduir l’ample de circulació de la calçada del carrer
Assutzena per la que discorre el
trànsit deixant aquest vial en un
sentit amb la finalitat de poder
ampliar les voreres. També s’ha
elevat la plataforma única amb
paviment empedrat en el tram
que va des de l’accés pel carrer
Pare Tomás Lucas fins al carrer
Isaac Peral per a aconseguir
major seguretat dels vianants
complint així amb la normativa

d’accessibilitat vigent.
D’altra banda, en el carrer
Isaac Peral, en el tram entre els
carrers Assutzena i Buenavista,
s’han substituït els paviments i
les vorades desiguals i deteriorats
de les voreres per altres nous sense modificar l’ample del vial per
a que no afecte l’estacionament i
la circulació de vehicles.
A més, s’ha renovat la
instal·lació d’aigua potable i s’ha
afegit una nova xarxa de sanejament per a la recollida d’aigües
pluvials en la part d’actuació amb
empedrat a càrrec de l’empresa
encarregada de la gestió i manteniment del servei d’aigua potable del municipi, Facsa.
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El secretari autonòmic de Turisme lliura
les banderes Qualitur de les platges

Fomenten la
lectura en estiu
portant llibres a
l’Oicina de Turisme

Nules va inaugurar la nova temporada estival amb la hissada de la bandera blava i les banderes Qualitur

L’Ajuntament de Nules fomentarà la lectura també en
els mesos d’estiu facilitant el
servei de préstec de llibres a
la població resident en la zona marítima. En aquest sentit,
des de la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó faran arribar a l’Oficina de Turisme els llibres sol·licitats per les
persones usuàries evitant així
el desplaçament al poble.
De manera que, els tècnics
de la biblioteca informaran i
aconsellaran sobre els títols disponibles mitjançant l’adreça
de correu electrònic biblioteca@nules.es i el número de telèfon 964 67 06 35, una vegada
feta la sol·licitud del llibre al
dia següent es podrà recollir a
l’Oficina de Turisme de les platges. Aquest servei es prestarà al
llarg del mes de juliol.
La regidora de Biblioteca, Susana Tusón, comenta que «volem seguir fomentant la lectura a l’estiu facilitant el préstec
de llibres als residents a les platges. De fet, aquesta iniciativa es
posa en marxa perquè enguany
no es va a instal·lar la biblioplatja per raons derivades de la
covid-19 ja que no es poden garantir les mesures de seguretat
sanitària donat que els llibres
no poden estar a l’abast de les
persones usuàries com altres
anys. De tota manera estem
treballant en l’organització
d’alguna activitat lectora per
a públic menut i adult que es
realitzarà a les platges sempre
que es puguen complir les recomanacions sanitàries».
Encara que el préstec de llibres es farà al llarg de juliol,
els llibres es podran retornar a
l’Oficina de Turisme a l’agost i
els residents a Nules ho podran
fer també al mes de setembre a
la Biblioteca Municipal.

E

l secretari autonòmic de
Turisme, Francesc Colomer, va lliurar el 23 de juny
a l’alcalde de Nules, David
García, les banderes Qualitur que
atorga Turisme Comunitat Valenciana com a reconeixement de la
qualitat i gestió mediambiental.
L’acte va tindre lloc a la platja
del Bovalar on es va hissar la bandera i va tindre la presència de la
regidora de Platges, M. José Esteban, i d’altres regidors de la Corporació Municipal. En concret, el
secretari autonòmic de Turisme
va agrair personalment als representants de l’Ajuntament de
Nules l’esforç fet al llarg de l’any
per a mantindre en les millors
condicions tant les instal·lacions
com els serveis de les platges del
Bovalar i de les Marines «amb
aquestes banderes s’està creant
una marca de qualitat que en
aquest any tan complicat mereix
un reconeixement més gran», comenta Colomer.
Així doncs, l’alcalde de Nules, David García, ressalta que
«aquest distintiu és la recompensa al treball fet per molta gent i
pel personal de diferents departaments municipals. Anem a seguir treballant en aquesta direcció per a que les platges de Nules,
any enrere any, tinguen el reconeixement que es mereixen».
D’altra banda, la bandera blava de la platja de les Marines ja
oneja després de la seua hissada
que va tindre lloc també el 23 de
juny. Al respecte la regidora de
Platges, M. José Esteban, assenyala que «la platja de les Marines ha
sigut guardonada per segon any
consecutiu amb el distintiu internacional Bandera Blava que
atorga la Fundació per l’Educació
Ambiental (FEE) gràcies a l’esforç

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer (d), mostra la bandera Qualitur amb l’alcalde i regidors de Nules.

U LA PLATJA DE LES MARINES
JA DISPOSA D’UN CIRCUIT
BIOSALUDABLE RENOVAT

La Platja de les Marines compta amb un
circuit biosaludable totalment renovat
que permet tant als residents en la zona
marítima com als visitants la pràctica de
l’esport a l’aire lliure.

de diferents corporacions municipals. No obstant això, ara una
de les nostres prioritats és treballar en les platges de Bovalar
i de l’Alcúdia per a que també
compten amb aquest distintiu».
De fet, es tracta d’un guardó
amb el que es reconeix l’elevada
qualitat de l’aigua així com
l’excel·lència en els serveis que es
presten a les persones usuàries i
la conservació del medi natural.
Les Platges de Nules tenen a
més altres distintius de reconeixement de qualitat per la
gestió de les seues platges. Així,
a més de la bandera blava de la
Platja de les Marines i de les banderes Qualitur de les platges de
Bovalar i de les Marines també
compta amb les banderes ISO
9001, de qualitat en la gestió dels
serveis, i ISO 14001, referent als
impactes medi ambientals.

U MILLORA DE LA ZONA DE LES
PALMERES DE LA PLATJA AMB EL
PROGRAMA ‘ET FORMEM’
Així de bonica es veu ara la zona de les
palmeres de la platja de Nules, després
del treball de l’alumnat treballador de la
iniciativa ‘Et Formem’ que ha gestionat
l’Ajuntament amb el servei Labora de la
Generalitat Valenciana. Amb esta acció
es millora a més l’ocupabilitat de 10
veïnes i veïns, s’aconsegueix disposar
d’espais públics més nets i alhora es
cuida de l’entorn natural més pròxim.
Encara que les activitats principals que
desenvolupa l’alumnat del programa ‘Et
Formem’ estan relacionades amb treballs
auxiliars en jardins, vivers i centres de
jardineria, també forma part del seu
aprenentatge l’adequació de diferents
espais públics o immobles municipals,
com van ser les millores al mobiliari urbà
com els bancs i les papereres ubicades
al carrer i la plaça Major.

U COMENCEN ELS TREBALLS
DE REPARACIÓ I REGENERACIÓ A
LA PLATJA DEL BOVALAR

Estan en marxa les tasques de
renaturalització i regeneració a la
platja del Bovalar. A la primera fase,
s’instal·la el mallatge preparant el
terreny per a plantar la vegetació.
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El regidor César Estañol i Sergio López van presentar la nova aplicació.

L’alcalde, David García, i el regidor d’Urbanisme, César Estañol, van visitar les obres d’urbanització dels sectors 5a i 5b.

Reprenen les obres per a guanyar
254.845 m2 de sòl industrial
Els treballs d’urbanització dels sectors 5a i 5b, aturats per la covid-19, ja estan en marxa

L

es obres d’urbanització
dels sectors 5a i 5b s’han
reprès després de la seua
paralització motivada per
la situació derivada de la covid19. Precisament, el 30 de juny
l’alcalde de Nules, David García,
i el regidor d’Urbanisme, César
Estañol, van visitar les obres per
a conéixer de la ma dels tècnics
responsables la seua evolució.
Així doncs, amb aquesta actuació Nules ampliarà amb un total
de 254.845 metres quadrats el sòl
industrial edificable, que permetrà l’ampliació d’algunes de les
empreses d’aquesta zona industrial i la instal·lació de noves.
«Hem volgut vore el desenvolupament d’aquesta obra tant
important per al nostre municipi, que suposarà l’ampliació de
sòl industrial edificable neces-

U LA POLICÍA LOCAL POSA EN
MARXA UNA CAMPANYA ESPECIAL
DE CONTROL DE VELOCITAT
L’Ajuntament de Nules va iniciar el 6
de juliol una campanya especial de
control de velocitat per les principals
vies i accessos tant de Nules, Mascarell
com de la zona marítima. Aquesta
campanya, que porta a terme la Policia
Local, estarà activa al llarg dels mesos
d’estiu gràcies a la cessió per part de
la Direcció General de Tràic (DGT)
d’un radar mòbil. La Policia Local de
Nules compta amb un calendari anual
de campanyes per a la millora de la
seguretat vial, aquesta en concret està
enfocada al control de la velocitat i a la
vigilància d’aquells punts o trams on
s’observa excessos de velocitat. L’alcalde
i regidor de Seguretat i Policia Local,
David García, recorda que «la velocitat
excessiva és un factor determinant en
l’increment de la gravetat d’un accident».

sària per a l’ampliació d’algunes
de les empreses d’aquest polígon. De fet, es tracta d’una de
les actuacions més importants
que s’ha fet a la zona industrial
de Nules en els últims anys», comenta el regidor d’Urbanisme,
César Estañol.
PRESSUPOST

La inversió prevista per a dur
a terme aquesta actuació és de
8.318.089,34 euros, i 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 Grespania fins a les instal·lacions de
l’empresa Huhtamaki-Spain, SL,
i des de l’antiga carretera nacional 340 fins a la línia fèrria València-Barcelona. «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, uns 8.447,09
metres quadrats. També es donaran 130.334 metres quadrats a
altres administracions per a la
construcció de vials, zones verdes, equipaments i altres infraestructures», explica l’alcalde de
Nules, David García.
Des de l’Ajuntament es reitera
la importància d’aquesta actuació per al desenvolupament industrial tant de la localitat com
de la comarca de la Plana Baixa,
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.

Nules és pionera en la
província en convertir-se
en una ‘smart city’
El primer tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Local de Nules, César Estañol, va
presentar el 7 de juliol un pla
de reactivació del consum local
2020 que contempla l’ajuda a la
digitalització i l’adaptació del
sector serveis a la nova normalitat. L’edil, que va estar acompanyat del CEO de WifiClub,
Sergio López, va explicar que
«l’objectiu d’aquesta iniciativa
és digitalitzar el municipi per a
ajudar al comerç local a vendre
més, fidelitzar millor i captar
nous clients. Cosa que farem mitjançant una aplicació que per-

metrà a l’usuari connectar-se en
els llocs públics i establiments
privats como els comerços i restaurants i conéixer en temps
real les seues novetats, avantatges exclusives i promocions
més rellevants».
L’Ajuntament de Nules
ha acordat la implantació
de l’app Wificlub, una de les
startups impulsades pel focus
d’empreses de Nules Natiu, en
totes les instal·lacions públiques i la promoció d’aquest
servei per a que també restaurants, bars i els comerços de la
localitat puguen implantar-lo.

L’Ajuntament construirà nous nínxols en el cementeri municipal.

Construeixen 168 nous
nínxols per al cementeri
amb 121.705 euros
L’Ajuntament de Nules està
construint 168 nous nínxols
al cementeri municipal, una
actuació que s’emmarca en el
programa d’ampliació del cementeri i que compta amb una
inversió de 121.705,13 euros.
En concret, l’obra d’aquests
nínxols s’està fent en els mòduls
IX-A i IX-B del cementeri municipal i s’estan executant les dos
fases previstes al mateix temps,
per tant es preveu la seua finalització al mes d’octubre.

«En breu el consistori podrà
oferir als veïns i a les veïnes
que ho necessiten nous nínxols
gràcies a aquesta actuació en la
que l’Ajuntament va a invertir
més de 120.000 euros a càrrec
del Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana. De fet, un dels objectius de
l’actual govern local és dotar
de més nínxols al cementeri
municipal segons la demanda de la ciutadania», comenta
l’alcalde, David García.
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Una subvenció de
més de 360.000
euros per als
Serveis Socials
L’Ajuntament de Nules ha rebut una subvenció de 363.620
euros de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana per a finançar les despeses
derivades del funcionament
del departament, serveis i programes de Serveis Socials que
ofereix el consistori.
En concret, s’han assignat
306.130 euros per al departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament; 33.650
euros per a l’Equip Específic
d’Intervenció amb Infantesa
i Adolescència (EEIIA); 22.190
euros per al suport al funcionament de l’Oficina d’Atenció
a Persones Migrants (PANGEA); i 1.650 euros per al Programa d’Atenció a Persones
amb Diversitat Funcional.
Des de la Regidoria de Serveis Socials es destaca la importància d’aquestes ajudes
per a les persones usuàries
d’aquest departament municipal, «amb aquesta subvenció
es beneficiaran moltes persones del nostre municipi ja
que es van a finançar diversos
projectes i serveis que ofereix
l’Ajuntament», explica la regidora responsable de l’àrea,
Rosa Ventura.
COMPETÈNCIES

Cal recordar que les administracions locals tenen diverses
competències pròpies en matèria de Serveis Socials, com
la detecció i estudi de les situacions de necessitat social
a l’àmbit territorial, fomentar la col·laboració amb tots
els seus agents socials; la provissió i la gestió dels serveis
socials d’atenció primària
de caràcter bàsic; la dotació
d’espais, equipaments i el
personal suficient i adequat
per a la provissió de les prestacions de l’atenciò primària;
els serveis d’infantesa i adolescència, violència de gènere
i masclista, diversitat funcional o discapacitat i trastorn
mental crònic de l’atenció
primària de caràcter específic, entre altres.

U REUNIÓ PER A TRACTAR
LES PROPOSTES I NECESSITATS
DEL VEÏNAT DE MASCARELL

A inals de juny l’alcalde, David García,
i el regidor Guillermo Latorre, es van
reunir amb l’alcalde de Mascarell,
Felipe Sánchez, i el president de
l’Associació de Veïns, Adrián Navarro.

U NOUS TRACTAMENTS PER
A PREVINDRE LA PRESÈNCIA
DELS MOSQUITS A NULES

Durant els últims dies, s’ha dut a terme
en distintes ubicacions del poble un
nou tractament contra la presència
dels mosquits, tant de forma manual
com des d’un vehicle equipat.

U L’ALUMNAT DEL TALLER ‘ET
FORMEM’ REALITZA MILLORES
AL PARC DE LA GRANJA

L’alumnat treballador del taller ‘Et
Formem’ de l’Ajuntament de Nules,
subvencionat pel servei Labora de
la Generalitat, ha realitzat millores al
Parc de la Granja de la localitat.

La Comissió Tècnica de Patrimoni es va reunir al Museu de Medallística.

La Regidoria de
Patrimoni vol apropar
als escolars la història
i el llegat locals
L’Ajuntament presenta als centres educatius de la localitat
un projecte per a incorporar a la programació docent

A

propar el patrimoni a
les escoles és el títol de
l’ambiciós projecte que
la Regidoria de Patrimoni
de l’Ajuntament de Nules va presentar als equips directius dels diferents centres educatius de la localitat i que té com a objectiu incorporar a la programació docent
la història i el patrimoni locals.
Davant açò, el regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, ressalta
que «la idea és que des de menuts
la gent de Nules conega on viu i
què hi ha al seu poble, de manera
que amb aquesta iniciativa es posa en valor el nostre patrimoni».
Aquest projecte, comenta el regidor, «voldríem que començara
el curs vinent, que es mantinga
i millore en el pas dels anys, per
a que pugam traslladar-lo a les
diferents escoles dels municipis
del voltant». Així, aquest projecte
consisteix en unes eixides cultu-

rals de l’alumnat a les diferents
ubicacions patrimonials com ara
la vila romana del Benicató, els
blocaus, el Museu de Medallística
Enrique Giner o Mascarell. A més,
també inclou tallers didàctics en
els que l’alumnat haurà de treballar tots aquests entorns locals.
El projecte es va tractar en la
reunió mensual que el 2 de juliol
va celebrar la Comissió Tècnica de
Patrimoni de Nules i que va tindre lloc al Museu de Medallística
Enrique Giner per la commemoració del seu 25é aniversari.
La reunió va servir també
per a parlar dels acords aconseguits amb la Parròquia de Nules; de la redacció d’un itinerari
d’exposicions i activitats per a la
commemoració del 25é aniversari del Museu de Medallística; i es
van tractar temes de l’actualitat
turística i patrimonial de Mascarell, entre altres.

U TANQUEN L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ DE TERRENYS PER
AL CEIP NOU PEDRO ALCÁZAR
L’Ajuntament i la Caixa Rural Sant Josep
van signar el lliurament de terrenys com
a compensació per les obligacions del
consistori amb l’entitat bancària per
la compra de terrenys l’any 2009 per a
l’ampliació del CEIP Nou Pedro Alcázar.
L’Ajuntament cedeix un solar al carrer de
Marco Antonio Ortí i un altre al carrer de
Daniel Fortea, a les pistes gestionades
per Scude. Aquest es destinarà a un i
social en beneici del poble de Nules.

U REDUEIXEN UN 80 PER
CENT EL CONSUM ELÈCTRIC DE
L’APARCAMENT SUBTERRANI

L’Ajuntament de Nules ha reduït en
un 80 per cent el consum elèctric de
l’aparcament subterrani del municipi,
la qual cosa ha suposat un estalvi
superior als 3.500 euros anuals.
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Covid-19

Nules i Facsa inicien un
projecte per a detectar
covid en aigües residuals

La regidora de Sanitat, Susana Tusón, amb el personal del consultori mèdic de les platges.

L’ambulatori i la farmaciola de les
platges s’adapten a la covid-19
Ja s’ha posat en marxa el servei de socorrisme a les platges del Bovalar i de l’Alcúdia

C

om cada any l’1 de juliol
es van obrir el consultori
mèdic i la farmaciola de
les platges de Nules. Uns
serveis que es prestaran fins al 31
d’agost i que com a novetat, enguany comptaran amb els corresponents protocols davant la covid-19. En concret, el consultori
mèdic estarà obert en horari de
dilluns a divendres de 8.00 a 15.00
hores, i estarà atés per un professional mèdic, un d’infermeria i
un d’administració.
Des de la Regidoria de Sanitat
s’assenyala que «des de la Conselleria de Sanitat s’està fent un
gran esforç per cobrir les necessitats de les poblacions marítimes dotant de personal i material les consultoris de les platges com és el cas de Nules. Així
al llarg d’aquests mesos d’estiu

aquest servei estarà en funcionament a les nostres platges, a
més cal recordar que se seguiran
els mateixos protocols covid-19
que actualment hi ha al Centre
de Salut, per tant es prioritzarà
l’atenció telefònica per a casos
no urgents. No obstant això, el
servei d’urgències al Centre de
Salut del poble continua sent de
24 hores», matisa la regidora de
l’àrea, Susana Tusón.
Per la seua banda, l’horari de
la farmaciola serà de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i
de 17.00 a 20.00 hores, i dissabtes
de 10.30 a 13.30 hores.
D’altra banda, també l’1 de juliol es va posar en marxa el servei
de salvament i de socorrisme a les
platges del Bovalar i de l’Alcúdia,
que a l’igual que s’ha fet a la platja de Les Marines el passat 10 de

juny el dispositiu de socorrisme
estarà basat, enguany, amb els
informes tècnics que emeten les
autoritats sanitàries, «per tant totes les platges de Nules tindran
servei de socorrisme encara que
demanem a les persones usuàries
de les platges molta autoprotecció, que seguisquen les recomanacions sanitàries i mantinguen
les distàncies de seguretat», comenta la regidora de Platges, M.
José Esteban.
Cal recordar que la Regidoria de Platges ha elaborat un
Pla de Contingències en el que
s’avaluen els riscs de contagi en
les platges i contempla també les
accions per a minimitzar-los, seguint sempre les recomanacions
de la Guia de Platges Segures de
la Comunitat Valenciana i de les
autoritats sanitàries.

L’Ajuntament de Nules i Facsa,
l’empresa responsable del servei d’abastiment d’aigua i del
sistema de sanejament i depuració d’aigues residuals de la localitat, han suscrit un conveni
de col·laboració amb l’objectiu
d’analitzar la presència de material genètic de SARS-CoV-2 en
les aigües residuals procedents
de la població. Una col·laboració
que s’emmarca dins del projecte Covid Water que la companyia de Grupo Gimeno va posar
en marxa a finals de març en diverses comunitats autònomes
en les que dona servei.
L’informació obtinguda a
partir de la detecció de material genètic de SARS-CoV-2 permet generar una alerta temprana en els municipis sobre la
posible presència de persones
infectades pel virus, amb independència de que manifesten
o no símptomes. Per això, un
dels objectius d’aquest projecte, que s’inicia ara juntament
amb l’Ajuntament de Nules,

és realitzar un seguiment dels
nivells de càrrega vírica a les
aigües residuals. Així, s’espera
poder contribuir a millorar
la prevenció de futurs rebrots
i col·laborar en l’aportació
d’indicadors que faciliten la
presa de decisions de mesures
que han demostrat ser eficaces
per a frenar l’expansió del virus, com són el confinament i
el distanciament social.
De fet, ja s’han realitzat les
primers mostres, «en les quals
no s’ha detectat material genètic de SARS-Cov-2, causant de la
covid-19. Gràcies a aquest projecte que desenvolupa Facsa el
nostre municipi tindrà analítiques periòdiques de les seues
aigües residuals», comenta
l’alcalde, David García.
El projecte té una duració
prevista de 16 setmanes, el
que permetrà fer un seguiment detallat de l’evolució de
l’epidèmia per covid-19 durant
l’actual transició cap a una nova normalitat.

U neteja i desinfecció
continua de les platges
contra la covid-19

Dins del Pla Municipal de Contingències
Platges Segures, es du a terme la
neteja i desinfecció continua de les
superfícies, elements d’ús comú i
zones de pas a les platges de Nules.

U els veïns i les veïnes
recuperen els parcs
infantils i les zones verdes

Nules torna a gaudir dels parcs infantils,
el de cal·listènia i els canins, zones d’oci
i verdes, pistes esportives i espais per
a ‘work out’. S’han retirat els precintes
dels bancs, fonts i mobiliari urbà.

U nules té sis inforMadors
de platges que reforÇen la
vigilÀncia als Mesos d’estiu
Les Platges de Nules compten des de l’1
de juliol amb sis persones auxiliars de
platges, contractades per la Generalitat
Valenciana, que informen a les persones
usuàries de les mesures preventives
davant la covid-19 a l’estiu. En concret,
realitzen tasques informatives i de
vigilància emmarcades en la Guia de
Platges Segures de Turisme Comunitat
Valenciana i en el Pla de Contingències
Municipal elaborat per l’Ajuntament, on
s’estableixen les accions per a adaptar
les platges a l’actual conjuntura.
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Els nulers es van sumar a la campanya ‘KM per a la diversitat’ organitzada per LAMBDA.

La bandera LGTBI va tornar a penjar al balcó de l’ajuntament en defensa de la llibertati la tolerància.

Nules dona suport al col·lectiu LGTBI
amb la campanya ‘Km per la diversitat’
Enguany també s’ha realitzat un vídeo manifest municipal amb una gran participació ciutadana, a més d’activitats ‘online’ degut al covid-19

L

’Ajuntament de Nules va
dur a terme una campanya de suport al col·lectiu
LGTBI amb motiu del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI+
que se celebra el 28 de juny i que
aquest any portava el lema Dones LTB. Sororitat i feminisme.
En aquest sentit, Nules va donar
suport a la iniciativa de LAMBDA
anomenada Km per la diversitat.
Així, es van sumar 26.000 quilòmetres per fer un recorregut
imaginari que passa per l’Àfrica
i l’Amèrica llatina, on en alguns
dels seus països no es respecten
les llibertats sexuals i les persones condemnades. La ciutadania
de Nules hi va participar mitjançant les xarxes socials en la
suma de quilòmetres, fins al 26
de juny, pujant una imatge caminant, corrent, patinant o passejant etiquetant a l’Ajuntament
i posant els quilòmetres recorreguts. Aleshores es van sumar els
quilòmetres de tots i totes per pujar la publicació el 28 de juny.
També es va realitzar un vídeo
manifest municipal, de fet des de
la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de
Nules (UPCCA) es va fer un muntatge audiovisual amb imatges
de la gent del poble amb missatges de respecte i defensa de les
llibertats sexuals en el que es va
començar a treballar en el mercat ambulant de la localitat.
Així doncs, entre altres iniciatives d’oci que es van dur a terme en aquests dies cal destacar
la lectura d’un conte infantil i
activitats en família per a promoure el respecte a la diversitat
sexual i de gènere i la publicació
de tres curtmetratges dirigits a
la població adolescent, infantil
i gent major.

Un gran nombre de veïns i veïnes de Nules es van voler sumar al vídeo manifest municipal que es va realitzar des de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives de Nules per a mostrar missatges de respecte i defensa de les llibertats sexuals.
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La càtedra Reciplasa premia el projecte
de reciclatge del CEIP Lope de Vega

Cervantes i Pío XII
s’incorporen als
Centres per la
sostenibilitat

El centre ha sigut un dels que han proposat ‘vacunes’ per al planeta en una iniciativa de l’ESenRed

Els centres escolars de Nules
han potenciat aquest curs la
seua participació en la Comunitat de Centres per la Sostenibilitat, la qual reuneix ja uns
91 col·legis de tota la província de Castelló.
Fins aquest curs el CEIP Lope de Vega era l’únic de Nules
que en formava part, però enguany també s’han incorporat
els col·legis Cervantes i Pío XII.
Es dona a més la circumstància que Nules és una de
les tres seus, ja que els centres
provincials estan dividits en
tres zones: Vinaròs, Castelló i
zona sud. Aquesta darrera està
coordinada per la professora
del CEIP Lope de Vega, Virginia Gavaldá, i organitza trobades mensuals a l’edifici de
l’antiga Cambra Agrària, cedit
per l’Ajuntament de Nules.
Enguany les reunions es
van realitzar fins que es va decretar l’Estat d’Alarma, i des
d’aleshores van ser virtuals.
En cadascuna de les trobades a
la Cambra Agrària hi van participar una trentena de centres
d’educació infantil, Primària i
Secundària de la comarca de
la Plana Baixa i les poblacions
del voltant, que van compartir
les respectives experiències en
educació per la sostenibilitat.
A més, tenen un blog, en la
direcció https://centresxscs.
blogspot.com, on podeu conéixer millor totes les seues
propostes i iniciatives.

E

l treball del CEIP Lope de
Vega per protegir el medi
ambient amb la iniciativa
Recicla l’Escola no deixa
de rebre reconeixements. Un
dels darrers ha sigut el del concurs Què fem amb el fem, organitzat per la Càtedra Reciplasa
de Gestió de Residus Urbans de
l’UJI i el Seminari d’Educació
Ambiental de Castelló.
El projecte Guardians i Guardianes del Planeta, coordinat per
la professora Virginia Gavaldá,
ha rebut el primer premi de la
categoria Educació Primària.
A més, enguany el CEIP Lope de
Vega ha inscrit el seu projecte Residu Zero, que van iniciar fa dos
cursos, en el programa de Recreos
Residuos Cero promogut per @
teachersforfuturespain. El Ministeri per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic ha reconegut
aquesta participació amb un diploma com a reconeixement cap
a tots els centres inscrits pel treball i esforç de la comunitat educativa per continuar treballant per la
reducció de residus.
D’altra banda, la crisi de la
covid-19 ens ha posat en evidència altres malalties del planeta (egoisme, insolidaritat, consumisme, degradació del mig
ambient...), que també s’han de
combatre junt amb la pandèmia.
També ha fet evident les relacions de dependència que permeten la nostra existència. La nostra salut depén de la forma de
relacionar-nos amb el mig, de les
nostres decisions i de la nostra
activitat diària.
L’ESenRed (Escuelas hacia la
Sostenibilidad en Red) va proposar una activitat per als centres
sostenibles educatius no universitaris del nostre país, consistent en
recopilar estes idees positives per
al planeta i per a tots i així aconse-

Els joves ‘Guardians i Guardianes del Planeta’ del col·legi Lope de Vega han guanyat el premi de la càtedra Reciplasa.

El ministeri per a la
transició Ecològica i el
Repte Demogràic ha
reconegut el projecte
‘Residu Zero’
U

guir la vacuna pel planeta.
Un dels participants ha sigut
el CEIP Lope de Vega. Les propostes que treballen per pal·liar i intentar resoldre la crisi climàtica
són molt variades: fer sabó a partir d’oli usat, elaborar productes de neteja naturals, utilitzar
palletes reutilitzables, no utilitzar aigua embotellada, cultivar
vegetals, utilitzar raspalls de
dents de bambú, fer compost, fer
iogurt i gelats casolans, fer pa,
rosquilletes, elaborar bosses pròpies de tela reutilitzables, comprar a granel, construir un hotel
d’insectes, utilitzar tovallons de
tela, separar els envasos, no mal-

gastar l’aigua, anar caminant o
en bicicleta, entre altres.
mILLoRa soCIaL I ambIEntaL

Totes aquestes vacunes estan relacionades amb els ODS (Objectius
de Desenvolupament Sostenible)
amb els que es pretén transformar el món a través d’una millora social i ambiental. Són moltes les propostes aportades per
l’alumnat, que definixen accions
que poden servir com a exemple
que s’ha de seguir per a incorporar nous hàbits que ajuden a
millorar el planeta i amb això la
nostra salud, ja que «protegir el
planeta és protegir la vida».

tRobaDa susPEsa

Malauradament la situació
amb el coronavirus ha impedit que enguany es puga
realitzar l’habitual Trobada
d’Intercanvi d’Experiències
en Educació Ambiental que
s’acostumava a fer al paratge
del Termet de Vila-real, tot i
que esperen poder reprendre
aquest acte el proper curs.

La història de ‘La intrèpida moli’ i els
alumnes del col·legi nou Pedro alcázar
L’estat d’alarma va abordar als
alumnes de P4 i P5 del CEIP Nou
Pedro Alcázar en la culminació
d’una iniciativa especial. Al llarg
de diverses setmanes es varen
convertir en aprenents de creadors d’històries. Per iniciativa de
les seues tutores Mª Carmen Esteban i Marisa Paradells, encetaren
un projecte sobre el sistema solar, amb la participació de la mestra de suport, Lydia Lavalle, que
volien concloure amb la creació
d’un conte, per a la qual cosa demanaren la col·laboració de la mare d’un dels alumnes, l’escriptora
local i periodista Mònica Mira.

«La proposta va ser que ells inventaren els personatges i la trama principal i que s’adonaren
com, a partir d’una idea simple,
es pot crear una història», explica Mira, que es va encarregar de,
amb les propostes dels xiquets i
xiquetes del centre educatiu, redactar La intrèpida Moli i el misteri del planeta Rocós. Un projecte que té una doble vessant destacable, perque, a banda de ser una
obra inspirada pels alumnes, està
traduïda a pictogrames, ja que
l’escola compta amb una aula CIL.
De fet, varen ser les seues mestres,
María Molina i Laura Benlloch, les

que varen fer l’adaptació.
El confinament va acabar amb
les possibilitats de donar a conéixer el projecte més enllà de les
famílies dels alumnes implicats,
per això tingueren una altra idea:
fer una versió audiovisual de la
història narrada per xiquets i xiquetes de l’escola. A més a més, la
venda del conte és solidària, dedicant la recaptació a una entitat local que es dedique a la integració
social. Les il·lustracions també estan fetes pels alumnes, tret de la
portada i el disseny del conte, una
col·laboració de l’il·lustrador de la
Vall d’Uixó, Vicent Aragonés.

U ALBA GÓMEZ GIMENO SERÀ LA
REINA DE LES FESTES DEL BARRI
DE SANT XOTXIM PER A 2021

El barri de Sant Xotxim ja ha
començat a preparar les festes de
2021, i quina millor manera que
amb l’anunci de la seua nova reina,
que serà Alba Gómez Gimeno.
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Mar Albert Saiz,
premi al millor treball
i de grau del Col·legi
d’Ambientòlegs
L’alumna nulera del Grau de Ciències Ambientals de la
Universitat de València ha analitzat tres conlictes bèlics

L

a nulera Mar Albert Saiz,
estudiant del Grau de
Ciències Ambientals de la
Universitat de València, ha
obtingut el premi al millor treball fi de grau que atorga el Col·legi
d’Ambientòlegs de la Comunitat
Valenciana. Mar Albert ha guanyat aquesta tercera edició dels
premis pel seu treball titulat
Consecuencias ambientales de
los conflictos armados: efectividad de la legislación ambiental,
el tutor de la qual va ser el professor Francisco Ballester Masiá,
del Departament de Dret Administratiu i Processal.
L’alumna parteix de la Convenció de les Nacions Unides sobre la
prohibició d’utilitzar tècniques
de modificació ambiental amb
finalitats militars i altres fins
hostils, coneguda com ENMOD,
del 1976, que introdueix el medi
ambient en la legislació bèl·lica i
que serveix com a mecanisme de
desarmament i protecció mig ambiental. El treball realitza un recorregut ampli i meticulós sobre
les conseqüències ambientals de
tres conflictes bèl·lics produïts en
el segle XX i posteriors a la finalització de la II Guerra Mundial.
El primer d’ells és la guerra
de Vietnam, amb les conseqüències, algunes encara palpables, de
l’ús del DDT i de l’Agent Taronja
per part dels EUA. Precisament

U primer assaig de la banda
artística nulense després
del confinament pel covid-19

Els músics de la banda de l’Associació
Musical Artística Nulense es van
retrobar després del coninament per
l’Estat d’Alarma en el primer assaig on
tots van poder tocar cara a cara. Degut

als protocols de la nova normalitat, i a
que al local de la banda no es poden
mantindre les distàncies mínimes,
l’Ajuntament els va facilitar tocar a la
Plaça Major, un escenari de luxe.

Els alumnes de l’IES Gilabert de Centelles
Aaron Ferrandis Roglà (Batxillerat),
Ana Castelló Martinavarro (Segon cicle
d’ESO) i Alejandro Espinosa Castelló
(Primer cicle d’ESO) han guanyat el premi

Sambori 2020, un dels concursos de
literatura, en concret relat en valencià,
més importants de la Comunitat
Valenciana. Enguany el lliurament de
premis va ser virtual.

Mar Albert Saiz.
d’aquest conflicte sorgeix, com
així ho indica l’autora, el concepte d’ecocidi, encunyat en 1973 per
Daniel Goldstein, metge especialitzat en biologia molecular.
També s’analitza la guerra del
Golf i l’absència total de reparació
dels danys ambientals per part
de l’Iraq. Finalment, es tracta la
campanya de bombardeig que es
va produir durant la guerra de Kosovo (febrer 1998- juny 1999), en
concret a la ciutat de Pancevo.
L’estudi és únic sobre aquests
conflictes bèl·lics, on s’han utilitzat més de 80 fonts bibliogràfiques (la major part en anglés, en
existir molt poca literatura sobre
el tema traduïda al castellà), 10
normes jurídiques de caràcter
internacional i 20 Resolucions
d’UNSC, (el Consell de Seguretat
de la Nacions Unides), així com
lleis i propostes de lleis federals
del Congrés dels EUA.

U tres alumnes de l’ies
gilabert de centelles
guanyen el premi sambori

Análisis
RICARDO

Yáñez*

A veces en el mundo de la filatelia nos podemos encontrar
con algunas rarezas que son
dignas de tener en cuenta y divulgarlas. No necesariamente
se trata de hallazgos de piezas
extremadamente raras, caras
o de los siglos XIX o principios
del siglo X.
La pieza que hoy traigo y comparto con los amables lectores y
lectoras de esta sección, se trata de un sobre con la mención
«Urgente especial», palabras escritas en un tampón de tinta de
color negro-azul. Y tiene una serie de particularidades, comenzando por el hecho de que el
término «Urgente especial» no
lo había visto antes, y tampoco
como viene reflejado.

Un sobre ‘Urgente especial’ muy raro
El sobre en cuestión circuló, tal
y como queda acreditado en los
matasellos de llegada que así lo
acreditan. La carta está franqueada con un total de
354 pesetas con
15 céntimos, muy
por encima de las
tarifas habituales,
pues una carta normal, es decir, carta
ordinaria normalizada de hasta 20
gramos con destino
dentro del territorio español, habría
podido circular con
tan solo 66 pesetas.
Entonces, ¿a qué se
debe un exceso de
franqueo de 288
pesetas con 15 cén-

timos? ¿Acaso se corresponden al
«Urgente especial»? Lo cierto es
que, después de haber consulta-

do con varios colegas filatélicos,
nadie sabe explicarlo.
La carta tiene además unas particularidades muy especiales, dado que está
franqueada con 2 sellos
de 50 pesetas color rojo de la serie básica de
SM El Rey D. Juan Carlos I; uno de los sellos
es normal, pero el otro
con la variante de desplazamiento vertical,
es decir, un manifiesto
error que podría valer
mucho más que su valor facial. También la
acompaña un bloque
de 4 sellos de 0,10 céntimos color naranja
de la serie básica de
1977, con márgenes

laterales derechos y un sello bisectado, es decir, cortado verticalmente de 500 pesetas, color
azul de la serie emitida en el
año 1981, para que supliese un
franqueo de 250 pesetas, y en el
reservo un total de 15 sellos de
25 céntimos, un sello del Plan
Sur de Valencia. La carta está
matasellada con fecha 21 de octubre del 1981, es decir, el día
de su admisión, con un total de
6 matasellos de Certificado, sucursal 31 de Barcelona, tres en
tinta negra, tres en tinta roja y
uno en tinta azul, y en el reservo iguales matasellos y colores.
La carta llegó a su destino el día
22 de diciembre de 1981, tal como queda acreditado por el matasellos de correos.
Una verdadera joya filatélica
digna de ser comentada por sus
peculiaridades y sobre la que
vamos a seguir indagando.
*Presidente del Grupo Filatélico
y de Coleccionismo Noulas
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Tresors de la Nulespèdia ; Memòria fotogràica del passat

Retorn a les platges de Nules en
els anys 30 i 40 del darrer segle

L

a Nulespèdia ens permet
en aquesta ocassió recordar com eren les platges
de Nules en els anys 30 i
40 del darrer segle gràcies a una
col·lecció de fotografies que es va
reunir des de la comissió tècnica
Platges de Nules.
Comencem amb una imatge que mostra carros vora mar
abans de la guerra. Com és sabut,
a l’estiu era habitual que diumenges i festius després de dinar
s’anara en carro a berenar a la
mar. Es berenava pollastre i conill amb tomateta, i es refrescaven
els melons enterrant-los prop de
l’aigua. Ací es veu la tradicional
tira de carros amb els seus tendals, quasi a tocar d’aigua. La platja és veu ampla i més plana que
en l’actualitat. Pareix que algunes dones més valentes prenien
el bany, però ho feien vestides. Ja
en l’altra imatge, veiem amb més
detall un dels carros, l’any 1940.
Continuem en aquesta dècada,
primer amb la penya els Ensensats, 18 joves divertint-se el dia
de Sant Roc de 1945, i després
amb altra de les fotos replegades
per Tomás Miralles, on es veu el
grup de camareres de 1941. Les
camareres tenien costum de fer
una paella a la mar, una tradició
que es manté en l’actualitat. En
aquell moment encara hi havia
molt poques casetes; a partir dels
anys 50, quan es va normalitzar
la situació econòmica, es va accelerar la construcció.
I acabem amb dues curiositats.
D’una banda, una de les poques
instantànies que s’han trobat del
cultiu de l’arròs; possiblement
estaven treballant-lo, cosa que
es feia a mà abans de plantar-lo.
Hi ha el record de com les cames
s’omplien de sangoneres. Sembla
que Nules va ser l’últim poble en
què els homes van dur saragüells,
potser perquè el camal curt venia
molt bé per a treballar dins de
l’aigua. Després de guerra l’arròs
valia diners, tot i que la seua producció estava controlada per la
Fiscalia, i una part s’havia de lliurar al govern per al racionament.
Per acabar, a la darrera foto
veiem la Casa dels Carabineros,
ja en estat de ruïna després de la
guerra civil, situada on hui està
el far. En esta casa vivien els carabineros, una policia de costa
integrada en la Guàrdia Civil després de la guerra, i les seues famílies. Tots els anys unes quantes
famílies anaven a passar l’estiu
a la Casa dels Carabineros. No hi
havia portes ni finestres. L’edifici
estava format per dues cases, i
cadascuna era per a quatre famílies. Dormien sobre màrfegues de
pallarofa de panís.

Carros vora mar abans de la guerra civil.

1940. Paco Bolillo, Soledad, Balbina, María Miralles, Evangelina i Pepe Miralles.

1945. Penya ‘els Ensensats’, dia de Sant Roc.

1941. Camareres a la platja.

Cultiu de l’arròs.

Casa dels Carabineros en estat de ruïna després de la guerra civil.
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Agricultura

El Ple aprova una declaració que demana
mesures davant la plaga del cotonet

El tiempo

Junio cierra
con una seca
segunda mitad

Insten les autoritats competents a buscar solucions efectives per al sector citrícola amb caràcter urgent
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

l Ple de l’Ajuntament de
Nules va aprovar el 25 de
juny una declaració institucional sol·licitant a les
autoritats competents solucions
davant els danys de la plaga del
cotonet en el camp valencià.
En aquest sentit, s’insta al Ministeri d’Agricultura a que autoritze
amb caràcter urgent i extraordinari l’ús de clorpirifos o metil-clorpirifos per a lluitar contra el cotonet;
a que accelere els tràmits per a autoritzar el desenvolupament dels
tractaments alternatius a aquests
fitosanitaris eliminats per la Unió
Europea per a lluitar contra aquesta plaga; i a aprovar ajudes econòmiques per als productors de
cítrics afectats per la plaga per a
pal·liar els efectes econòmics que
la falta de tractament suposarà en
les seues collites.
També s’exigeix a la Conselleria
d’Agricultura una solució immediata per al sector citrícola que
com a conseqüència d’aquesta plaga va a perdre la collita d’aquesta
temporada; i els mitjans necessaris per contenir aquesta plaga
que s’està propagant pel territori
valencià i que causarà un gran perjudici als llauradors. A més, s’insta
al Consell a reclamar al Govern les
mesures sol·licitades al Ministeri
d’Agricultura i a aprovar ajudes
complementàries a les que pogués
establir el Govern per a pal·liar els
danys causat per aquesta plaga als
citricultors que no han pogut tindre mitjans per a tracta-la.
El regidor d’Agricultura, César Estañol, explica que «és un
document que arreplega les

Veïns i veïnes de Nules pugen a un autobús per a participar en la manifestació del 10 de juliol contra el cotonet.
propostes presentades tant per
l’Associació Local de Llauradors
com dels grups municipals amb
el que es vol recolzar al sector citrícola demanant mesures i solucions davant la plaga del cotonet,
una plaga importada de Sudàfrica per la laxitud de les mesures
exigides per Europa en els tractaments en el transport de les importacions procedents de tercers
països i per la falta de controls
eficaços tant en l’origen com en
l’entrada als nostres territoris. I a
més, aquest any hi ha que afegir
la prohibició dels tractaments
eficaços existents, que segueixen
estan permesos en els països que
ens varen portar la plaga».

Cal assenyalar que el cotonet
és una plaga que produeix danys
molt greus al fruit. L’aparició de
l’anomenat Cotonet de Sudàfrica o Cotonet de les Valls, per
ser aquesta la primera població
d’Espanya en la que es va detectar, s’ha estés per tot el territori
valencià i es preveu, si no es controla, que puga ocasionar la pèrdua de la totalitat de la collita.
A més, el problema s’agreuja
des que la Unió Europea va eliminar els tractaments fitosanitaris
amb clorpirifos i metil-clorpirifos que havien combatut eficaçment aquesta plaga.
Aquest acord es notificarà a la
Comissió Europea d’Agricultura;

al Parlament Europeu; als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament Europeu; al Ministeri
d’Agricultura del Govern; als portaveus dels grups parlamentaris
del Congrés i del Senat; a la presidència de la Generalitat Valenciana; a la Conselleria d’Agricultura; i
als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
maNifEstacioNs

Nules va estar a més representada
en les dues recents protestes per a
demanar mesures contra el cotonet, una caravana de vehicles de
Vila-real a Castelló el 30 de juny,
i una concentració a la ciutat de
València el darrer 10 de juliol.

L’equip Roca facilita un
telèfon per a denunciar
els robatoris al camp
El Consell Agrari de Nules va celebrar el darrer dijous 9 de juliol
a l’Edifici Natiu la primera reunió presencial després de l’Estat
d’Alarma. La trobada va comptar
amb el cap del Servei Roca de Borriana, l’equip de la Guàrdia Civil especialitzat en robatoris al
camp en la demarcació a la qual
pertany Nules. Com a novetat, es
va donar a conéixer un nou número de telèfon amb el qual es
vol mantindre un contacte més
directe amb els llauradors. Així,
si alguna persona ha sigut objecte
d’un robatori o estafa relacionada

amb els productes del camp, o té
qualsevol dada que aportar, pot
trucar al 608460173.
També es va abordar com s’està
preparant el sector citrícola per a
la próxima campanya, tenint en
compte situacions com la que
s’ha produït a Lleida, amb un
rebrot de la covid-19 amb treballadors del camp. Així, s’està estudiant com actuar en cas de rebrot per a que no es vegen afectats ni la ciutadania ni el mateix
sector agrícola.
A més, es va parlar de
l’afectació als camps de Nules

L’Ediici Natiu va acollir la primera reunió del consell agrari post-covid.
de la plaga del cotonet i es va
acordar presentar una nova declaració al Ple de l’Ajuntament,
complementària a la que ja es
va aprobar al juny. Aquesta vegada es demanen ajudes econò-

miques per a combatre la plaga,
i una garantia de que hi ha prou
parasitoides per abastir el camp
i combatre el cotonet amb una
sol·lució ecològica. Aquesta declaració anirà al Ple de juliol.

Estimado-a lector-a, el que suscribe y servidor de ustedes, después de efectuar los resúmenes mensuales de las distintas
variables en estudio referidas
a Nules para junio de 2020,
tiene cada día más claro, que
el tan cacareado cambio climático ya está entre nosotros
y ha venido para quedarse. El
hecho más evidente lo tenemos en el aumento descontrolado de las temperaturas con
la emisión a la atmósfera de
miles de toneladas de gases altamente tóxicos.
Las distintas variables meteorológicas, a nivel local,
nos indican que las temperaturas cada vez suben más y
más de forma descontrolada.
Allá por el año 1979, cuando
la estación meteorológica de
Nules dio sus primeros pasos,
se registró una temperatura
media anual de 17,91º. Unos
40 años más tarde, en 2016, la
media anual fue de 19,62ºC,
estableciéndose en ese periodo de tiempo una lenta pero
progresiva subida de +1,71ºC.
Los valores extremos de junio fueron 31ºC de máxima,
el día 11, y 13,5ºC el 9. La temperatura media ha sido de
22,5ºC. En el apartado de las
precipitaciones, se registraron 33,2 L/m2, que unidos a
los 369,4 de enero a mayo dan
un saldo de 402,6 L/m2. Esta
precipitación se puede considerar como esperanzadora
para ser de enero a junio, ya
que aunque nos encontremos
en el verano, periodo seco por
excelencia, todavía podemos
mantener la esperanza de obtener mayores registros, dado
que el otoño, en nuestra zona,
suele ser bastante lluvioso.
Los vientos predominaron
de flojos a moderados, con
predominio de los del SE y NO.
Este junio, durante la primera
quincena, puede considerarse
climatológicamente normal,
pero la segunda podríamos
clasificarla de extremadamente seca ya que no registró precipitación alguna, pues entre
los anticiclones de bloqueo
por la vertiente atlántica y la
entrada de forma intermitente por el Sur de potentes masas
de aire cálido de procedencia
africana, hiceron el resto.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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El club Trinoulas torna a l’activitat
amb el seu Campus de Triatló
Una vintena de joves han participat en una edició amb mesures de seguretat sanitària

Un grup d’alumnes de l’Escola d’Atletisme durant un entrenament.

L’Escola d’Atletisme del
CA Noulas va tornar en
juny per a tancar el curs
Part dels joves que han participat enguany en el Campus Trinoulas, juntament amb els seus entrenadors.

L

a gran família de majors i
menuts del club Trinoulas
de Nules ja ha tornat a
l’activitat com més els
agrada, practicant esport a l’aire
lliure, amb l’esperada arribada
de la nova normalitat.
Aprofitant el canvi de situació amb el coronavirus, el club
que presideix Diego Piqueras va
pensar que aquest era el millor
moment per a recuperar el seu
Campus de Triatló, una iniciativa que no feien des de fa dos
anys. Les activitats programades
es van realitzar durant dues setmanes, del 15 al 28 de juny, a les
instal·lacions de la Piscina Municipal, l’antic mercat de Mascarell

U MARTA MIRALLES I BERTA
SILVESTRE GUANYEN ELS
CONCURSOS DELS JOCS ESPORTIUS
L’alcalde de Nules, David García, i el
regidor d’Esports, Gabriel Torres, van
lliurar el 3 de juliol els premis a les
guanyadores del concurs per a triar el
cartell i la mascota dels XXXVIII Jocs
Esportius. L’autora del cartell escollit
és Marta Miralles Rubio (esquerra),
alumna de 9 anys del col·legi Ntra. Sra.
de la Consolación, amb el lema ‘Aunque
sin poder salir de casa la diversión está
asegurada’. Per la seua banda, Berta
Silvestre Esbrí (dreta), de 10 anys i
alumna del CEIP Cervantes, és l’autora
de la millor mascota. Tots els treballs del
certamen es van presentar ‘online’, en una
edició virtual dels Jocs Esportius degut al
coninament. Per això l’alcalde i el regidor
d’Esports van agrair el suport dels pares
i mares i la tasca dels monitors per a
mantindre la tradició dels Jocs Esportius.

Del 15 al 28 del mes
de juny van practicar
esport a la Piscina
Municipal, Mascarell o
les platges de Nules
U

i les platges de Nules, a més de
diverses eixides per zones per a
treballar la bici, així que no es
van avorrir gens.
Donades les circumstàncies de
la covid-19, això sí, enguany es va
decidir que només pogueren participar els membres del club i no

es va obrir la participació al públic en general, com era costum.
Així, hi van participar un total
de 20 joves esportistes, dividits
en tres grups per edats.
El club va organitzar aquestes
activitats prenent totes les mesures de seguretat recomanades
per les autoritats sanitàries, i van
participar com a entrenadors Javi, Wences i Noemí. A més, el Trinoulas va tindre la col·laboració
de Frutas Llopis i Ford Nules per
a poder fer realitat el ampus.
Ara el club nuler ja treballa
amb l’objectiu de poder reprendre al mes de setembre l’escola
de Triatló amb la major normalitat que siga possible.

Després de l’aturada obligada
pel coronavirus, el Club Atletisme Noulas va poder reprendre les classes de la seua Escola d’Atletisme la segona setmana de juny, amb un grup
de joves atletes que ja tenien
moltes ganes de tornar a practicar el seu esport preferit.
De nou amb la direcció dels
entrenadors Omar Demistocle i Carlos Alcalá, les pistes
esportives del Club Scude van
ser l’escenari d’aquestes sessions d’iniciació a l’atletisme,
que es van desenvolupar els
dimarts i dijous de 18.00
a 19.00 hores fins a la fi de
juny, prenent aquest estiu un
merescut descans per tornar a
agafar forces.

El club nuler prepara ja la
segona temporada de l’Escola
d’Atletisme, una iniciativa que
va posar en marxa a principis
d’aquest darrer curs 2019-20.
Està previst reprendre
l’activitat i iniciar el nou curs
la segona setmana de setembre,
quan tornaran amb noves jornades de portes obertes.

La nova temporada
començarà la segona
setmana de setembre
amb més jornades
de portes obertes
U
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La jornada dedicada als ritmes brasilers va concloure amb els participants dalt de l’escenari de la Terrassa de l’Estany.

Segona trobada de capoeira per a
recordar la igura del Mestre Joel
El Mercat Municipal i la Terrassa de l’Estany van acollir nombroses activitats l’11 de juliol

U OBRIN AMB MILLORES LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
L’AUTOBÚS A LES PLATGES

Des del 29 de juny ja es pot gaudir
dels equipaments esportius ubicats
a la zona de l’autobús de les platges,
que han estat objecte de treballs de
condicionament.

U LA PISCINA MUNICIPAL TORNA
A ESTAR OBERTA PER A TOT EL
PÚBLIC, AMB CITA PRÈVIA

Des del 29 de juny, la Piscina ja
està oberta per a tot el públic,
amb cita prèvia per telèfon, fent ús
d´entrades pagades amb tarjeta i
tickets aniversari o sent abonat.

N

ules va viure el dissabte
11 de juliol una jornada
plena de capoeira, percussió i ritmes brasilers.
L’Associació Cultural Amics
del Mestre Quincas va organitzar
la seua segona trobada a Nules,
després de la que ja van celebrar
el darrer mes de desembre. La
jornada va estar a més dedicada
a recordar el Mestre Joel, una de
les figures més representatives de
la capoeira que va faltar aquest
mes de juny després d’haver visitat Nules per a participar en la
trobada de finals de 2019.
Per unes hores a Nules va estar
molt present la manera tan especial que té Brasil de viure la música i l’expressió corporal. La població infantil, sempre amb curiositat per la novetat, va aprendre
durant les nombroses activitats
programades com fer sonar instruments molt peculiars. També
es va celebrar un taller de capoeira que va ajudar a exercitar tot
el cos i guanyar amb salut o una
roda d’escalfament tan típica
d’este esport, en el qual no hi ha
contacte físic.

U DOS NULERS PARTICIPEN EN
EL CONCURS DE DIBUIX DE LA
FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA
Els joves de Nules Abel Martínez
(dibuix de l’esquerra), d’11 anys, i Diego
Martínez (dreta), de 7, tots dos del Club
Columbicultura Nules, van participar en
el concurs de dibuix que va organitzar
la Federació de Columbicultura de
la Federació Valenciana durant el
coninament pel coronavirus, amb
l’objectiu que els més menuts es
distragueren alhora que podien explicar
qué és per a ells la columbicultura. Cal
recordar que el Club Columbicultura
Nules va iniciar el darrer 4 de març
el Campionat Regional de Coloms
Esportius, però aquest es va haver de
suspendre després de dues proves per
l’Estat d’Alarma. Si no hi ha novetats i
la nova normalitat avança en la bona
direcció, està previst reprendre el
concurs cap a inals d’any.

Els més joves van demostrar la seua habilitat en la pràctica de la capoeira.
La jornada, en la qual es van
prendre totes les mesures de seguretat i higiene per la covid-19,
va començar pel matí al Mercat
Municipal, amb tallers i un dinar, i de vesprada va continuar
a la Terrassa de l’Estany, on es va
realitzar el canvi de graduacions
dels alumnes que han pujat de
nivell, i es van lliurar premis pel

seu comportament exemplar a
tres alumnes, un d’ells de Nules,
Jaume Ripollés Martínez.
Cal recordar que a Nules hi
ha un col·lectiu que practica la
capoeira des de fa 10 anys i està
representat per 15 membres en
l’Associació Cultural Amics del
Mestre Quincas, que també té
alumnes d’Alzira i València.
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CeN

PP

PSPV-PSOE

Més Nules

Nules ya
cuenta con
presupuestos
para el 2020

Enfermería
escolar para
nuestros
estudiantes

Un gobierno
que miente a
sus vecinos

Estimar-se
en temps
difícils, o no

E

l pleno del pasado mes de junio del 2020 aprobó, por fin, la
propuesta de presupuestos del
Ayuntamiento de Nules para el
presente ejercicio económico.
Se trata de un presupuesto que, una
vez hayan pasado los días de exposición pública pertinentes y el acuerdo
se apruebe de forma definitiva, garantizará el pago a proveedores por las
facturas pendientes del pasado ejercicio 2019 y que ya habíamos intentado
que fuesen aprobadas de forma previa
por parte del pleno (concretamente en
los plenos de octubre, noviembre y diciembre del 2019 y mayo del 2020) y
que fueron rechazadas con los votos
en contra de los grupos de la oposición
(PP y PSOE).
Con la aprobación presupuestaria
se han declarado créditos no disponibles suficientes para cumplir con las
restricciones de la ley de estabilidad
presupuestaria, garantizando la prestación de servicios básicos y esenciales
municipales durante todo el año con
total normalidad.
IMPUESTOS Y TASAS CONGELADOS

Seguimos cumpliendo con el compromiso de congelar impuestos y tasas municipales durante este año y el
resto de la legislatura, a diferencia
de la mayoría de municipios vecinos,
que han subido impuestos. Es más, se
introduce la bonificación del 100%
para este año de la tasa de ocupación
de vía pública por terrazas (mesas y
sillas, para apoyo hostelería local) así
como se incorpora la bonificación del
95% del ICIO para obras de instalación de energía solar de particulares
y empresas.
MÁS ACUERDOS

En el mencionado pleno además aprobamos aceptar una subvención de la
Generalitat Valenciana por valor de
11.159,56 euros para ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones
de especial vulnerabilidad por el covid-19; solicitamos un nuevo proyecto ET FORMEM Nules II (una escuela
taller) para el próximo año 2021 con
una subvención de 240.206,40 euros;
solicitamos una subvención para el
2020 de 67.000 euros con el fin de
sufragar gastos de Formación de Personas Adultas; aprobamos una declaración institucional para exigir a la
administración autonómica, central
y europea que tome medidas efectivas
para combatir la plaga del cotonet de
Sudáfrica que está perjudicando gravemente el sector citrícola; y apoyamos la aprobación de una moción de
apoyo de medidas para promover la
igualdad, por el día internacional del
Orgullo LGTBI.
En definitiva, seguimos y seguiremos trabajando por Nules y el conjunto de vecinos.

E

l próximo septiembre nuestros
estudiantes volverán a las aulas.
El objetivo es que lo hagan en un
escenario de normalidad relativa,
porque el coronavirus sigue conviviendo
entre nosotros. Por ello, porque el virus
todavía sigue ahí fuera, creemos que una
buena forma de reforzar el esfuerzo de
los docentes es dotar a los centros educativos de una enfermería escolar.
La iniciativa es fruto de la experiencia positiva que otras localidades ya disfrutan. Y es el resultado de la puesta en
común y escucha activa de docentes, padres y madres de alumnos. Durante este
mes de julio nos hemos puesto en contacto con las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) para conseguir que este proyecto sea una realidad
el próximo septiembre.
Estamos convencidos de que con interés, esfuerzo y trabajo lo conseguiremos.
El reto es que nuestros alumnos, los de
los colegios y también los del instituto,
dispongan de un servicio útil y básico en
una pandemia sanitaria como la que sufrimos desde el pasado mes de marzo.
El objetivo es que en el próximo pleno
ordinario de este mes de julio la iniciativa se eleve al voto de la corporación. Lo
hará en forma de moción con las aportaciones de las comunidades educativas de
nuestro municipio y con el respaldo de
las firmas que desde la primera quincena del mes de julio estamos recogiendo
a través de la plataforma Change.org.
Todo suma. Por ello esperamos que a
esta iniciativa se sumen todos los grupos políticos. Desde el alcalde y su socio
de Més Nules, hasta el PSPV. Todos juntos hemos de ser capaces de responder
a esta demanda ciudadana que en estos
momentos es tan útil como necesaria.
Nuestra mano tendida para conseguirlo. Como hemos hecho desde el minuto cero de esta pandemia. Lograr el
máximo consenso que garantice la protección de Nules. Y en ello seguimos,
como hicimos cuando hace más de dos
meses planteamos constituir las mesas
sectoriales que garantizaran avances en
la salida de esta crisis.
Nuestro compromiso sigue firme. Esforzarnos en evitar que la pandemia se
traduzca en miseria para nuestras familias. Y por ello es necesario el máximo esfuerzo y consenso que permitan activar
políticas de oportunidades y desarrollo.
Con un apoyo directo al comercio, autónomos y pequeños empresarios, y con
un plan sólido que frene las cada vez
más crecientes colas frente al INEM.
Nules ha sumado este junio nuevos
despidos que se han traducido en pérdidas de empleo. Cerca de 800 familias
sufren ya este drama de no poder ingresar una nómina a final de mes. Y frente
a esta situación, no podemos cruzarnos
de brazos. Nos tendrán para trabajar por
Nules. Con la enfermería escolar, con
planes que frenen el desempleo. Con proyecto e ilusión. Nules lo merece todo.

N

o hay mejor definición para el
equipo de gobierno municipal
en Nules. La mentira como respuesta. Esa mentira que dice lo
que la gente quiere oír, mentira dulce
y de fácil digestión. Y mienten porque
luego no piensan en cumplir nada de
lo que dijeron, pero también porque
no pueden admitir lo que han hecho.
Todos sabíamos que el Estany Fest
de año pasado fue una mentira, con
una mano suspendían la actuación
del Elilluminari mientras con la otra
pagaban las facturas a la empresa sin
reproche alguno.
Luego mintieron con los pagos a la
empresa de servicios deportivos. Decían que no sabían que se habían cometido ilegalidades cobrando la empresa
privada, se hacían los sorprendidos. Resultan que no solo lo sabían, sino que
lo habían negociado, lo permitieron y
lo consintieron. Mintieron en el pleno
municipal y solo porque la oposición
no lo permitimos ahora admiten su
culpa.
El pago de facturas ha sido su mayor
mentira, buscando conflictos con la
oposición y sin presentar ningún documento que demuestre su versión. Un
año sin pagar por su culpa y usando a
los autónomos y PIMES para su juego
político. Mintiendo con actitud irresponsable.
Les advertimos de las irregularidades
del Mercado Municipal, cómo desde un
espacio municipal se estaba fomentando la competencia desleal al comercio
local y saltándose la normativa autonómica sobre comercio. El Ayuntamiento sigue incumpliendo y desoyendo las
advertencias.
LIMPIEZA DE LA MARJALERÍA

Desde febrero estamos advirtiendo de
la necesidad de limpieza de la marjalería y las acequias municipales. Nos dicen que no hay dinero, mientras se gastan el presupuesto en publicidad, propaganda y carteles innecesarios. Hoy la
playa está llena de los restos de basura
que sale por la Gola al mar, los canales
son vertederos de botellas y residuos.
El agua no fluye, está estancada. Esto
imposibilita que los depredadores naturales de larvas de mosquitos puedan
hacer su función y la plaga de mosquitos y moscas es una molestia para los
residentes de la playa.
Un Ayuntamiento que reclama al
resto de Administraciones sus obligaciones pero no explica que todas las inversiones en instalaciones deportivas,
fomento del empleo y hasta la construcción de nichos en el cementerio
son gracias a Generalitat, Diputación
o Europa. Somos un pueblo que vive de
subvenciones para las inversiones más
básicas del municipio. Nules no invierte en sus vecinos.
Desde el PSPV-PSOE seguiremos trabajando para que Nules no se desvíe de
la senda emprendida y no perdamos
aquello que ganamos en la pasada legislatura.

N

o, això només pot passar quan
prou ampla és Castella, però
quan al germà major del Rei
que es creia el Regent no li
deixen gobernar, llavors l’amor es dilueix i es transforma com en les millors pel·lícules de l’Edat Mitjana, sobrevenen les aliances incomodes però
interessades per a desestabilitzar al governant i el més greu, per a intentar
desestabilitzar al poble, amb una sola
estratègia, traure rèdit, d’això va la política d’alguns a Nules.
Des de MésNules sempre hem reconegut els nostres errors, que n’hi ha
hagut, però mai amagarem el cap sota
les ales, al mateix temps que posarem
també en valor els nostres encerts, el
nostre treball, la nostra implicació i
sentit de la responsabilitat sempre davant el nostre poble. Per moltspals que
intenten posar-nos en les rodes, per
molts atacspersonals que sense vindre al cas rebem per part de qui o els
que molt tenen que callar. Sí, aqueixos
mateixos que fent un símil aeronàutic
estan des de fa uns anys caient en barrina, sense trobar pista asfaltada per
a aterrar, sense més remei que fer-ho
en terreny entollat, esguitantcom més
fang millor.
Però aquest mateix afany de trobar
pista segura no els deixa veure amb
claredat que el seu tren d’aterratge
s’afona cada vegada a més profunditat,
van tindre en el seu temps onze rodes,
van passar a huit, ara els queden cinc.
Mentre l’Edat Mitjana i l’aeronàutica
segueixen la seua marxa dispersa, brindant-se al sol estratègicament els personatges de poli bo, poli roín i a vegades
poli de guardería, sense més objectiu
que continuar confonent amb innombrables talls de vídeo interessats, escarafalls teatrals, columnes periodístiques
titllant tota la gestió municipal de despropòsits, xerrameques, poc coneiximent, que cal dir no ho eren tant quan
els uns i els altres eixien en les fotos.
QUE NINGÚ QUEDE ARRERE

MésNules continuarà invertint el seu
temps i esforços en el realment important, en els nostres veïns i veïnes
en general i en particular als més desprotegits perquè ningú quede arrere
en aquests temps difícils sobrevinguts
que ens toca viure. Ho continuarem
fent amb la força de la nostra convicció social, tant amb recursos propis
com secundats per recursos externs de
les diferents Administracions a les que
també competeix.
Gràcies a les quals i en paraules de la
nostra companya i Regidora d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, Rosa Ventura,
s’ha rebut recentment una subvenció
des de la Conselleria de la Generalitat
Valenciana de 363.620 euros.
Amb tot això el sistema Municipal
de Benestar Social estarà més capacitat
per a gestionar els recursos disponibles
d’una forma ràpida, eficient i pròxima
en benefici dels únics que ens importen, les persones.

Cròni
ca de Nules

Actualitat

JULIOL DE 2020

15

Agenda
les terrasses de vora mar
de les platges s’omplin amb
lectures i contacontes

jornada de donació de sang
al saló multifuncional el
proper dimarts 28 de juliol

francisco urbano visitarà
el club de lectura de cosas &
musas el divendres 7 d’agost

l’espai verd viu torna a obrir
les seues portes amb mesures
sanitàries per la covid-19

ja es pot descarregar el
llibre amb les fotos del
concurs de les platges

U Els divendres 17, 24 i 31 de
juliol, a les 20.00 i 22.30 hores,
majors i menuts podran gaudir
amb ‘Lectures i contacontes’ a les
terrasses de vora mar de les platges, a càrrec de Marisol Carreguí,
Cosas & Musas, M. Carmen Romero, Jordi Ballester i Estela Martínez, Gloria Alagarda, Júlia Badia
i Gemma i Juanjo Carratalà.

U El proper dimarts 28 de juliol,
des de les 17.00 i fins a les 21.00
hores, el Saló Multifuncional
acollirà una jornada de donació de sang, organitzada per la
red Donanters de la Generalitat
Valenciana. Recorda que caldrà
mantindre la distància de seguretat, però la teua col·laboració
pot salvar vides.

U La programació del Club de
Lectura de Cosas & Musas ja s’ha
représ amb la visita de nous autors a la Biblioteca Municipal José
Vicente Felip Monlleó. La propera sessió tindrà lloc el divendres 7
d’agost a les 20.00 hores i el convidat serà l’escriptor Francisco
Urbano, amb ‘Gracias por mirarme a los ojos cuando me hablas’.

U L’Espai Verd Viu torna a obrir
les seues portes del 6 de juliol al
14 d’agost, cada dilluns i divendres de 9.00 a 13.00 i els dimecres
de 17.00 a 21.00 hores. Degut a la
covid-19 l’aforament màxim serà
de 30 persones, inclòs adults, i
s’implementen els protocols sanitaris de Conselleria, com mascaretes per als majors de 6 anys.

U A l’enllaç https://bit.ly/2C5nz7k
ja es pot descarregar el llibre ‘Platges de Nules. Mirades del patrimoni cultural, costums i memòria
històrica enfront del Mediterrani’, editat per l’Ajuntament i que
recull 218 fotos presentades al
concurs de 2019 que mostren una
arquitectura i societat que sintetitza l’essència mediterrània.

TRANSPORT NULES - HORARI DE ESTIU
TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí RENFE
Tales
Senda Mitjana
Mascarell
Puríssima
Santa Bàrbara
Santa Natàlia
1er de Maig
Ctra. Vilavella, 1
S.M.R Molas
Cementeri *
Ambulatori
Diagonal
LLaurador
Pujada
Jardí RENFE

7:45
7:48
7:49
7:51
7:52
7:53
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:00

8:30
8:33
8:35
8:37
8:40
8:41
8:43
8:44
8:45
8:47

10:00
10:03
10:05
10:07
10:10
10:11
10:13
10:14
10:15
10:17
10:20
10:21
10:22
10:23
10:24
10:25

8:48

8:50

11:00
11:03
11:05
11:07
11:10
11:11
11:13
11:14
11:15
11:17
11:20
11:21
12:22
12:23
12:24
11:23

12:00
12:03
12:05
12:07
12:10
12:11
12:13
12:14
12:15
12:17
12:20
12:21

12:25

13:00
13:03
13:05
13:07
13:10
13:11
13:13
13:14
13:15
13:17
13:18

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

13.20

TRANSPORT A LES PLATGES - DE DILLUNS A DIUMENGE (10 DE JUNY FINS AL 30 DE SETEMBRE)
Jardí-RENFE
Tales
Puríssima
Santa Bàrbara
Sant Bartomeu
Marc A: Ortí (Pujada)
Far (Ctra. Mar)
Plana Baixa
Armada Espanyola
Columbretes
Menorca
l’Estany
Mediterrani 1
Mediterrani 2
Mediterrani 3
Pujada
Jardí-RENFE

8:00
8:01
8:04
8:05
8:06
8:08
8:12
8:13
8:14
8:16
8:17
8:18
8:20
8:21
8:22
8:29
8:30

09:30
09:31
09:34
09:35
09:36
09:38
09:42
09:43
09:44
09:46
09:47
09:48
09:50
09:51
09:52
09:58
09:59

10:30
10:31
10:34
10:35
10:36
10:38
10:42
10:43
10:44
10:46
10:47
10:48
10:50
10:51
10:52
10:58
10:59

11:30
11:31
11:34
11:35
11:36
11:38
11:42
11:43
11:44
11:46
11:47
11:48
11:50
11:51
11:52
11:58
11:59

12:30
12:31
12:34
12:35
12:36
12:38
12:42
12:43
12:44
12:46
12:47
12:48
12:50
12:51
12:52
12:58
12:59

13:30
13:31
13:34
13:35
13:36
13:38
13:42
13:43
13:44
13:46
13:47
13:48
13:50
13:51
13:52
13:58
13:59

14:30
14:31
14:34
14:35
14:36
14:38
14:42
14:43
14:44
14:46
14:47
14:48
14:50
14:51
14:52
14:58
14:59

15:30
15:31
15:34
15:35
15:36
15:38
15:42
15:43
15:44
15:46
15:47
15:48
15:50
15:51
15:52
15:58
15:59

16:30
16:31
16:34
16:35
16:36
16:38
16:42
16:43
16:44
16:46
16:47
16:48
16:50
16:51
16:52
16:58
16:59

17:30
17:31
17:34
17:35
17:36
17:38
17:42
17:43
17:44
17:46
17:47
17:48
17:50
17:51
17:52
17:58
17:59

18:30
18:31
18:34
18:35
18:36
18:38
18:42
18:43
18:44
18:46
18:47
18:48
18:50
18:51
18:52
18:58
18:59

19:30
19:31
19:34
19:35
19:36
19:38
19:42
19:43
19:44
19:46
19:47
19:48
19:50
19:51
19:52
19:58
19:59

20:30
20:31
20:34
20:35
20:36
20:38
20:42
20:43
20:44
20:46
20:47
20:48
20:50
20:51
20:52
20:58
20:59

21:30
21:31
21:34
21:35
21:36
21:38
21:42
21:43
21:44
21:46
21:47
21:48
21:50
21:51
21:52
21:58
21:59

