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JUNY DE 2020 El CF Nules viurà la
CS-521-1998

temporada del 90é
aniversari en Preferent
El CF Nules manté la categoria després de la suspensió de la temporada
de futbol per la covid-19 i continuarà
en Regional Preferent en la temporada del seu 90é aniversari. PÀG. 13

Arriba l’estiu, tornem
a les platges de Nules
Les Marines repeteix Bandera Blava i s’estrena
un nou protocol de seguretat per la covid-19

35.000 euros en
ajudes socials per
a 209 famílies
L’Ajuntament de Nules va destinar en els mesos de març i
abril uns 35.000 euros a ajudes
d’emergència social per a 209
famílies en situació de vulnerabilitat degut a la crisi originada per la covid-19. PÀG. 4

Suspenen les
festes patronals i
la Fira Agrícola

Els veïns i veïnes de Nules ja gaudeixen de nou de les platges de la localitat, amb noves mesures de seguretat sanitària pel coronavirus.

La Comissió de Festes de Nules ha suspés les festes de Sant
Roc i les patronals de Sant Bartomeu per la situació amb la
covid-19. També s’han suspés
la Fira Agrícola i les festes del
barri de Sant Xotxim. PÀG. 4
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L’Ajuntament presenta el protocol de
seguretat per a les platges de Nules
El servei de socorrisme es va activar el 10 de juny a la platja de les Marines, que repeteix Bandera Blava

L

a regidora de Platges, M. José Esteban; la tècnic de Turisme i Platges, Marta Moroto, i el coordinador del
servei de socorrisme de l’empresa
Provita, José Vicente Rico, van
presentar el protocol de seguretat que es va activar a les platges
de Nules el 10 de juny.
Entre les mesures que s’han posat en marxa destaca l’aforament
de les platges, de manera que les
persones usuàries hauran de tindre en compte les distàncies de
seguretat a l’hora de instal·lar els
para-sols i estendre les tovalloles.
A més, des de l’Ajuntament es farà una neteja i desinfecció diària
dels rentapeus, de les passarel·les
i de les papereres, i el servei de
dutxes estarà tancat.
No obstant això, des de la Regidoria de Platges s’assenyala que
«s’han publicat uns cartells amb
les recomanacions per a que tant
el veïnat com els visitants puguen gaudir aquest estiu d’unes
platges segures. Cal destacar la
incorporació d’una nova bandera de color negre que es penjarà
si hi ha aglomeracions de gent,
en aquest cas tota aquella persona que estiga dins l’aigua o prenent el sol haurà d’abandonar la
platja immediatament. A més,
els caps de setmana la Policia Local reforçarà la vigilància i farà
controls amb drons».
Cal recordar, a més, que la Regidoria de Platges està treballant
en l’elaboració del Pla de Contingències en el que s’avaluaran els
riscs de contagi en les platges i
contemplarà també les accions

La platja de les Marines ja té servei de socorrisme i la resta de platges de Nules el tindran des de l’1 de juliol.
per a minimitzar-los, «en tot moment estem seguint les recomanacions de la Guia de Platges Segures de la Comunitat Valenciana i de les autoritats sanitàries»,
matisa Esteban.
recomanacions

D’altra banda, el coordinador del
servei de socorrisme, José Vicente Rico, afegeix que «el dispositiu
de socorrisme també està basat
en els informes tècnics que emeten les autoritats sanitàries, però
demanem a les persones usuàries
de les platges molta autoprotecció, que seguisquen les recomanacions i mantinguen les distàncies de seguretat».

Entre les recomanacions està
mantindre una distància de dos
metres entre banyistes i utilitzar mascareta si no es pot mantindre eixa distància. A més, cal
evitar el contacte amb superfícies, portant calçat, i llavar-se les
mans després de tocar elements
comuns. A banda, es recorda que
no hi ha que tirar puntes de cigarret ni deixalles en la platja.
L’Ajuntament demana a la ciutadania responsabilitat i manifesta que «aquestes mesures poden
canviar segons avancen les fases
de desescalada i ho marquen les
autoritats corresponents».
El 10 de juny també es va iniciar la temporada de bany i, amb

ella el servei de socorrisme, a la
platja de les Marines. Està previst
que la resta de les platges de Nules facen el mateix des de l’1 de
juliol, quan entrarem en el que
es considera temporada alta.
Cal destacar que les Marines
ha sigut guardonada per segon
any consecutiu amb el distintiu
internacional Bandera Blava que
atorga la Fundació per l’Educació
Ambiental (FEE) i reconeix
l’elevada qualitat de l’aigua, així
com l’excel·lència en els serveis i
la conservació del medi natural.
A més, l’alumnat del Taller
d’Ocupació, dins del mòdul de fusteria, treballa en la restauració del
punt accessible de les Marines.

Insten el Consell
a ajudar els
ajuntaments en
el Pla d’Obertura
L’Ajuntament de Nules demana a la Generalitat Valenciana
recolzament per a poder complir amb garanties amb el Pla
d’Obertura de les Platges.
Així ho van traslladar
l’alcalde de Nules, David García, i la regidora de Platges,
M. José Esteban, al secretari autonòmic de Seguretat i
Emergències, José María Ángel, i al director general de
Turisme, Herick Campos, en
la reunió que va tindre lloc el
divendres 29 de maig juntament amb la resta de representants dels ajuntaments
costers de la província de Castelló, «Nules va ser el primer
ajuntament en posar sobre la
taula aquesta qüestió ja que
per a poder complir amb les
mesures i recomanacions
que marca la guia sobre Platges Segures, que ha elaborat
Turisme Comunitat Valenciana, per a la reobertura de les
platges ens falta material, en
especial passarel·les», comenta la regidora de Platges, M.
José Esteban.
passarel·les

En aquest sentit des de
l’Ajuntament de Nules
s’assenyala que la Generalitat Valenciana encara no
havia reposat les passarel·les
que van desaparèixer amb els
temporals Dana i Glòria, «demanem, per tant, que se’ns
subministri almenys d’aquest
material perquè amb la nova
normativa hi ha que instal·lar
el doble de passarel·la, ja que
cal habilitar diferents trajectes d’entrada i d’eixida».

Culmina la modificació de l’estacionament
a l’avinguda de primera línia de les platges
L’Ajuntament de Nules ha realitzat recentment diverses actuacions a l’avinguda de primera línia de les platges enfocades a millorar la seguretat
vial i a ampliar també les places
d’estacionament d’aquesta zona
de la població marítima.
En concret, aquestes accions
s’han portat a terme a l’avinguda
de la Plana Baixa, on s’ha modificat l’estacionament amb el nou
repintat de la senyalització horizontal, la qual cosa es va realitzar durant la primera setmana
del mes de juny.
Així doncs, s’ha canviat
l’aparcament tradicionalment
anomenat en bateria a espiga,

«aquesta modalitat permet que
el vehicle isca de cara i compta,
a més, amb una millor visibilitat», explica l’alcalde de Nules
i regidor de Seguretat i Policia
Local, David García.
càrrega i descàrrega

A més, afegeix que «la càrrega i la
descàrrega del maleter es fa des
de la vorera i no des de la calçada, per tant es millora de manera considerable la seguretat vial
d’aquesta zona».
Des del departament de la Policia Local s’assenyala també que
amb aquest canvi s’aprofita per a
ampliar les places d’aparcament,
«donant resposta així a una

queixa ciutadana sobre l’estretor
d’aquestes places» en la zona.
L’intenció de l’Ajuntament
de Nules és modificar el sistema
d’estacionament en tota la primera avinguda de les platges.
Per això aquests canvis van començar a finals de l’any 2019 a
l’avinguda de les Illes Columbretes, mentre que al mes de maig
es va portar a terme en la de la
Plana Baixa, i per últim a principis de juny s’ha implementat a
l’avinguda de Mallorca.
«L’objectiu és reforçar la seguretat vial en una de les zones
que presenten una circulació
més intensa durant l’època estival», matisa García.

Els vehicles ja aparquen en espiga a la primera línia de les platges.
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U nules se suma al minut
de silenci en record de les
víctimes del coronavirus
L’Ajuntament de Nules es va sumar el
dimecres 27 de maig a les 12.00 hores
al minut de silenci en record de totes
les víctimes de la covid-19, amb el qual
es va iniciar un dol oficial decretat pel
Govern central per espai de 10 dies,
en els quals les banderes dels edificis
oficials van onejar a mitja asta. En el
cas de Nules, açò es va produir des del
27 de març. Cal assenyalar que el 28 de
maig la Generalitat Valenciana va fer
públiques les xifres de contagis i morts
per la covid-19 en cada localitat de la
Comunitat Valenciana, després de les
reivindicacions d’ajuntaments com el
de Nules i dels mitjans de comunicació.
Fins eixe moment, a la població de
Nules s’havien produït un total de 22
contagis (cap d’ells durant els 14 dies
previs) i una defunció.

Segueixen sense
poder pagar als
proveïdors les
factures de 2019
L’Ajuntament de Nules seguirà sense poder pagar els proveïdors amb factures pendents
corresponents a l’exercici 2019
al no aprovar-se el reconeixement extrajudicial de crèdit
que es va portar a la sessió
plenària ordinària celebrada el
darrer dijous de maig. Aquest
reconeixement va tindre el
vot en contra dels grups municipals en l’oposició (PP i PSOE)
que sumen deu vots front els
set a favor de l’actual govern
municipal format per CeN i
Més Nules.
«El pagament d’aquestes
factures depèn de l’aprovació
majoritària del plenari que
en aquesta ocasió tampoc
ha tingut el vot favorable de
l’oposició. Des del govern municipal s’ha portat aquest assumpte al plenari fins a quatre
vegades, en els plenaris dels
mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2019 i en aquest
de maig», explica l’alcalde de
Nules, David García.
De fet, el pressupost de
l’exercici 2020 contempla
una retenció de crèdit de
740.726,06 euros per a pagar
aquestes factures, «per tant en
el cas de que s’haguera aprovat aquest reconeixement extrajudicial de crèdit dilluns
tots els proveïdors hagueren
cobrat», matisa García.
No obstant això, assenyala
que «aquesta retenció és única i exclusivament per a pagar
aquestes factures, de manera
que no es tocarà fins que la
majoria del plenari aprove el
reconeixement que ens permet fer el pagament. Des del
govern municipal tornarem
a incloure en l’ordre del dia
aquest punt per a la seua aprovació en altra sessió plenària»,
va concloure l’alcalde.

Contractaran 91 treballadors
aturats del sector agrícola
El SEPE assigna a la corporació municipal més de 166.000 euros per a la contractació

L’Ajuntament
dona 17.000
euros a Càritas i
Creu Roja
Davant l’actual situació
d’emergència sanitària
provocada per la covid-19
l’Ajuntament de Nules ha agilitzat el pagament de les subvencions que cada any atorga
a les entitats locals de Càritas
i Creu Roja. Aquestes ajudes tenen un import de 17.000 euros
ja que cadascuna d’aquestes
associacions ha rebut 8.500
euros. «Ja hem signat els convenis de col·laboració perquè
el pagament d’aquesta subvenció, corresponent a enguany,
siga efectiu. La intenció és que
aquestes institucions puguen
tindre liquiditat per a fer front
a serveis de caràcter social», explica l’alcalde, David García.

Com desfer-se
de mascaretes
i guants d’una
manera correcta
Els treballadors contractats faran tasques de neteja en el Parc Natural Municipal de l’Estany.

L

’Ajuntament de Nules
contractarà un total de 91
treballadors aturats pertanyents al règim agrari
per a fer diferents tasques relacionades amb la neteja de barrancs, sèquies i la realització
de tractaments contra la Mosca
del Mediterrani en el terme municipal.
De fet, per a poder dur a terme aquesta contractació, el Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE) ha assignat a la corporació municipal la quantitat de
166.207,01 euros.
«Ara anem a tramitar
l’expedient sol·licitant les
obres i serveis per a poder re-

bre aquesta subvenció i per a
fer la contractació, que també
compta amb aportació municipal», segons comenta la regidoria de Polítiques d’Ocupació,
Rosa Ventura.
Així doncs, en la primera de
les memòries presentades, es
preveu la neteja de la llera dels
barrancs de Torrent i de Randero, de les sèquies existents entre l’AP7 i la línea de Costa, del
parc natural municipal l’Estany
i les zones verdes, i del canal de
la Gola. Per a aquestes actuacions es contractarà per un període d’un mes un total de 55 treballadors.
D’altra banda, està previst

contractar 32 persones més
també amb l’objectiu de poder realitzar diversos treballs
de neteja de barrancs, sèquies,
del parc natural municipal de
l’Estany i del canal de la Gola al
llarg d’un altre mes.
tractaments contra la mosca

I per dur a terme els tractaments
contra la Mosca del Mediterrani
l’Ajuntament també ha previst
la contractació de quatre treballadors aturats del sector agrari,
que hauran de tindre el carnet
de manipulador de plaguicides.
En aquest cas, el contracte serà
per un període que comprendrà
tres mesos.

Amb l’obligació d’utilitzar
mascareta en espais públics
tancats i al carrer si no es pot
mantindre la distància de seguretat de dos metres, cal tindre molt en compte la importància de desfer-se de les mascaretes i també dels guants
d’una manera ecològicament
sostenible i sense exposar-se
al contagi ni generar un focus
potencial per a la resta.
Cal recordar, doncs, que als
edificis municipals de Nules,
a la via pública i als comerços
locals hi ha llocs especialment
ubicats per a depositar tot el
que ja no necessites.
I encara millor si ho introdueixes abans en una bossa
tancada.
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Destinen 35.000 € a ajudes
d’emergència social per a
un total de 209 famílies

L’Ajuntament insta la Conselleria d’Agricultura a elaborar un pla d’ajuda per al sector de la ramaderia.

Suspenen les festes patronals de
Sant Bartomeu i la Fira Agrícola
La covid-19 també deixa enguany els nulers sense celebracions de Sant Roc i Sant Xotxim

L

a Comissió de Festes de
Nules ha decidit de manera unànime no programar
les festes de Sant Roc i les
patronals en honor a Sant Bartomeu 2020 que es celebren al mes
d’agost, una decisió que té el recolzament de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament i que ha
sigut també comunicada als portaveus dels grups municipals.
«No ha sigut una decisió fàcil
però sí responsable perque en
aquests moments ha de prevaldre la salut pública. Per tant,
considerem que no es reuneixen
les condicions sanitàries per a
organitzar esdeveniments i actes
multitudinaris en els pròxims
mesos», comenta el president de
la Comissió de Festes i regidor de
Festes, Gabriel Torres.
Jèssica Gozalbo, Reina de la Vila, i Cristina Cuesta i Zaila Ferrer,
dames d’honor, seguiran sent
les representants del poble fins
l’any 2021, «totes elles han mos-

trat la seua conformitat. Per tant,
l’actual reina de la vila seguirà
enguany representant al poble de
Nules en aquells actes que requerixen la seua presència, i la reina i
les quatre dames d’enguany esperaran al pròxim per a ser proclamades», matisa Torres.
La Comissió de la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola i
la Comissió de Festes del Barri de
Sant Xotxim també han acordat
suspendre els actes d’enguany
que estaven prevists per al setembre. Serà la primera vegada, des
de la celebració de la primera fira
en 1947, que no tindrà lloc aquest
esdeveniment, declarat com a Festa d’Interés Turístic Provincial.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
prohibit la realització de fogueres, així com les revetlles, sopars
i botellons en les platges la nit de
Sant Joan, el 23 de juny.
En relació a les festes patronals
de la Mare de Déu de la Soledat,
l’alcalde, David García, afirma

que «ens esperarem a veure com
transcorre l’actual situació».
García ressalta que «som conscients que aquesta decisió comporta repercussions econòmiques a diferents sectors com pot
ser el de la ramaderia, de manera
que des de l’Ajuntament instem
la Conselleria d’Agricultura a
que elabore un pla d’ajuda per a
aquest sector i anem a parlar amb
les ramaderies a les que el consistori ha comprat bous per a ajornar
el contracte per al pròxim any».
mascarell

La Comissió de Festes de Mascarell
i l’Associació de Veïns de Mascarell han acordat també amb
l’Ajuntament de Nules la suspensió de tota l’activitat festiva prevista per a enguany, des de la Setmana Cultural fins a les festes patronals en honor a la Mare de Déu
dels Àngels, Sant Agustí i Sant Ramon que estava previst celebrar
del 26 d’agost al 3 de setembre.

L’Ajuntament de Nules va destinar en març i abril al voltant de 35.000 euros a ajudes
d’emergència social destinades
a famílies en situació de vulnerabilitat degut a la crisi originada per la covid-19.
En concret, en dos mesos
es van beneficiar d’aquestes
ajudes 209 famílies de la localitat, «des del departament
de Serveis Socials s’està fent
un gran esforç per a atendre
totes les necessitats que comporta aquesta situació excepcional que està afectant a diferents col·lectius tant a nivell
econòmic com social. De fet en
aquests dos mesos s’ha triplicat la quantitat destinada a les
ajudes d’emergència», comenta la regidora de l’àrea, Rosa
Ventura.
Cal assenyalar que el departament de Serveis Socials
compta amb una partida de
80.000 euros per a ajudes
d’emergència a càrrec del pressupost de l’exercici de 2020. A
més, la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives ha atorgat
a l’Ajuntament de Nules diferents ajudes per a persones que
s’han vist afectades per les conseqüències derivades d’aquesta
pandèmia.
Així doncs, s’ha rebut una
subvenció de 5.179 euros per a
ajudar a famílies amb menors
al seu càrrec de la que s’han
beneficiat 22 famílies, i una
altra de 18.330 euros per a ajudes d’emergència destinades a
famílies vulnerables a la que
s’han acollit 33 famílies del
municipi.
Al mateix temps, des del començament de l’estat d’alarma
s’està donant suport al Programa Unitat Respir amb control telefònic de les persones

usuàries i visites presencials
per a portar-los material didàctic. També des del departament
de Serveis Socials s’està fent un
control de les persones majors
de 70 anys que en el període
de confinament estan soles als
seus domicilis: «Amb aquesta iniciativa s’ha contactat
amb 218 persones majors de
70 anys i s’han detectat al voltant de 20 casos amb factors de
vulnerabilitat en els que s’ha
hagut d’intervindre», explica
Ventura.
CONVIU I CONNECTA’T

A més, es treballa amb l’alumnat
del programa CONVIU i del programa CONNECTA’T; i s’està
facilitant a les famílies més
vulnerables, en col·laboració
amb els directors dels centres
educatius, el material escolar
per a l’alumnat de Primària.
La Regidoria de Serveis Socials
juntament amb la Regidoria
d’Educació han adquirit 28 tauletes per a completar les subministrades per la Conselleria
d’Educació perquè la totalitat
de famílies vulnerables amb escolars de Primària puguen fer
ús d’aquest dispositiu.
més personal

Per a dur a terme les diferents tasques que s’han hagut
d’incorporar davant l’actual
conjuntura i fer front als serveis que presta, el departament
de Serveis Socials ha contractat
dos treballadores més d’ajuda
a domicili, una educadora, una
psicòloga per a donar suport a
l’Equip Específic d’Intervenció
amb Infància i Adolescència
(EEIIA) i una altra psicòloga per
a la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Additives
(UPCCA).

L’Ajuntament realitza tests ràpids al
personal dels serveis municipals essencials

El personal dels serveis municipals essencials s’ha fet test ràpids per la covid-19.

L’Ajuntament de Nules ha realitzat tests ràpids d’anticossos IgGIgM per al diagnòstic de la covid19 al personal dels serveis municipals essencials que en els últims
mesos han estat desenvolupant
tasques que requereixen contacte directe amb la població.
En aquest sentit, a primera
hora del matí de dimecres 27
de maig el personal sanitari de
l’empresa Unimat Prevenció va
fer la prova a un total de 77 treballadors inclosa la totalitat de
la plantilla de la Policia Local.
Així doncs, el personal al que
es va realitzar el test ràpid és de
la brigada municipal, dels departaments de Serveis Socials i

d’Atenció a la Ciutadania, al personal de neteja dels edificis municipals que alberguen els serveis
essencials, i també es va fer la
prova al voluntariat de Protecció
Civil de Nules.
L’alcalde de Nules, David
García, explica que «es tracta
d’una mesura preventiva amb
la que es vol a més proporcionar
tranquil·litat a aquest col·lectiu
que està més exposat al virus al
treballar en contacte directe amb
la ciutadania».
Posteriorment també es va
ampliar la realització d’aquestes
proves a altres treballadors municipals, de fet la setmana següent
es va reprendre la realització de

test ràpids a tots aquells treballadors que ho van demanar.
denúncies

Un total de 282 denúncies ha registrat la Policia Local des que
el 14 de març s’activara l’Estat
d’Alarma amb la publicació del
Real Decret 463/2020. Les sancions corresponen al període del 15
de març al 20 de maig i responen, principalment, a incompliments d’aquest decret. Des de la
Policia Local s’assenyala que amb
el començament de la desescalada, amb l’entrada en vigor de les
fases 0 i 1 en la població, s’ha detectat un descens considerable
del número de sancions.
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El mercat ambulant torna a ‘viure’ gràcies
a la confiança dels venedors i els clients
Els usuaris comencen a acostumar-se a les noves mesures d’higiene i tots fan un esforç perquè la tradicional cita dels dimecres agafe força

L

’anomenada nova normalitat està cada volta més
prop d’arribar a la nostra
vida qüotidiana. Un bon
exemple és el mercat ambulant
de Nules, que va reobrir el 6 de
maig només per a la venda de
productes alimentaris, i que des
del 3 de juny també torna a tindre llocs de venda de roba, tot i
que en menor nombre que abans
del coronavirus ja que la separació mínima entre les parades és
de 2,5 metres i també cal guardar
una distància de dos metres entre
el lloc de venda i la clientela, així
com entre els mateixos clients.
Les noves mesures de seguretat inclouen l’obligació de portar
mascaretes i utilitzar el gel higienitzant que facilita l’Ajuntament
abans d’entrar al recinte del mercat. També es pren la temperatura en accedir-hi i les persones
usuàries no poden tocar els productes, només el venedor, que ho
farà obligatòriament amb guants
i mascareta.
Després del primer mes de funcionament, els venedors que continuen oferint els seus productes
a Nules valoren de manera molt
positiva aquestes primeres setmanes, ja que tot i que les vendes no es poden equiparar a les
d’abans, creuen que aquest és el
camí per a que el mercat torne a
ser el que era.

Elvira Martí i Juani Jiménez, de Moncofa, en el mercat ambulant dels dimecres.

Pasqual Notari i Elena Herrero, de Borriana, amb els seus productes.

Mari Carmen Hernández i Mari Carmen Mañas, de Vila-real.

El mercat ambulant també ha tornat ja a les platges de Nules.

ara cal tindre paciència fins que
tots ens acostumem a les noves
normes, però està molt bé que
prenguen la temperatura a la
gent abans d’entrar al recinte».
Per la seua banda, Elvira Martí i Juani Jiménez, que venen des
de Moncofa per a vendre també
fruita i verdura, destaquen la
neteja en el recinte del mercat.
«Nosaltres anem també a altres
mercats del voltant, com els de
Vila-real o Almassora, però el de
Nules és el que té la millor organització i ací es treballa molt en
la desinfecció, a més dels guants

de la darrera d’elles ja venien fa
mig segle. «Tenim una clientela
de fa molts anys i no ens podem
queixar, la gent està responent
bé i estem en el camí cap a la recuperació».
Respecte a les noves normes,
expliquen que «a la gent cal insistir-los, perquè tot i que saben les
normes, de vegades es despisten
i a nosaltres ens passa el mateix,
costa agafar els nous costums
però és el que hem de fer».
Per la seua banda, Chema López, un dels nulers que acudeixen
cada dimecres a vendre els seus

venedors de tota la vida

Així ho expliquen, per exemple,
Elena Herrero i Pasqual Notari,
de Borriana, que venen des de
sempre a vendre fruita i verdura
a Nules. De fet, Pasqual recorda
que «els meus avis ja venien en
carro fa cent anys, imagina’t».
Ens comenten que «després de les
primeres setmanes es nota que el
mercat va a més, tot i que encara
tardarem a guanyar diners, però
calia tornar a posar açò en marxa
quan abans millor».
També reconeixen que «a la
gent encara li costa un poc vindre, és com començar de nou,

i les mascaretes».
Elles també venen des de fa
molts anys, ja que els sogres
d’Elvira van ser els primers en
acudir, i ens conten que «ací tenim uns clients fantàstics i segueixen venint; la gent va perdent a poc a poc la por i complix
amb les distàncies, tot i que els
major s’ho pensen més i ara venen els seus fills».
De Vila-real venen a vendre
olives i confitats M. Carmen Fernández i M. Carmen Mañas. Els
seus productes són un clàssic del
mercat de Nules, ja que els pares

productes en el mercat, en el seu
cas carnisseria, també considera
que «tot i que a la gent encara li
costa un poc anar al mercat com
abans, nosaltres hem de vindre
perquè si no s’acabarà perdent el
mercat, cal fer un esforç i vindre
totes les setmanes per a recuperar la normalitat entre tots».
MERCAT DE LES PLATGES

Els veïns i veïnes de Nules també
es retroben ja amb el mercat ambulant de les platges, que enguany
allarga la temporada estival de
l’11 de juny al 10 de setembre.
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L’alumnat del programa d’ocupació
‘Et Formem’ millora el mobiliari urbà
Deu persones es beneficien d’una subvenció de més de 300.000 euros per a esta actuació

L

’alumnat del programa Et
Formem de Nules es troba
portant a terme diferents
actuacions de millora del
mobiliari urbà de la localitat, en
concret s’ha restaurat i fet manteniment dels bancs i de les papereres ubicats al carrer Major i la
plaça Major. A més, es fan actuacions al mobiliari urbà instal·lat
als parcs Cromàtic i de la Granja.
«Aquestes actuacions
s’emmarquen en la part pràctica
que realitza l’alumnat d’aquest
programa. Encara que, les activitats principals que desenvolupen estan relacionades en treballs auxiliars en jardins, vivers
i centres de jardineria també
forma part del seu aprenentatge l’adequació i millora de diferents espais públics o immobles
municipals, ja que el projecte
Et Formem està enfocat a la formació en alternança amb els
treballs o pràctica professional»,
explica la regidora de Polítiques
d’Ocupació, Rosa Ventura.

Inici de les obres del Pla Edificant al CEIP Lope de Vega de Nules.

Inicien la licitació de les
obres del ‘Pla Edificant’
per al CEIP Cervantes

qualificació específica

Del programa Et Formem es beneficien un total de deu persones del municipi i té com a objectiu incentivar la contractació
d’aquells col·lectius que tenen
major dificultat a l’accés o permanència en l’ocupació. Per a
Ventura «aquests tipus de programes són una bona oportunitat
perquè aquest alumnat es forme
per accedir al món laboral amb
una qualificació específica».
Et Formem està finançat
amb la seua totalitat pel Consell amb una subvenció de

U la localitat celebra el dia
de la infermeria, un servei
més necessari que mai

Els alumnes del programa ‘Et Formem’ estan millorant el mobiliari urbà.
348.182,20 euros de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. No obstant això, aquest pla
d’ocupació és va posar en marxa
a Nules, per primera vegada, el
passat juny per un període de

sis mesos i amb una subvenció
de 116.027,40 euros. Al mes de
novembre de l’any 2019 es va
prorrogar un any més i es va
atorgar una altra subvenció de
232.154,80 euros per a aquest
nou període.

Nules va celebrar el 12 de maig el
Dia de la infermeria, un exemple de
servei públic com ara el personal
professional d’Infermeria de Nules. Per
això l’Ajuntament va enviar una forta

abraçada a la comunitat sanitària del
Departament de Salut de la Plana i els va
transmetre que confiem en el treball que
estan fent amb l’objectiu de prestar-nos
un servei sanitari universal i de qualitat.

L’Ajuntament de Nules ha iniciat els tràmits corresponents
per a començar les obres del
Pla Edificant del CEIP Cervantes consistents en la construcció d’un gimnàs, una escala
d’emergència, i adequació
d’espai per als banys docents
per un import de 563.908,18
euros.
No obstant això, cal assenyalar que la Conselleria
d’Educació ha delegat recentment les competències en matèria d’infraestructures educatives a l’institució local per
a poder emprendre aquestes
obres, «es tracta de l’última
actuació del Pla Edificant
sol·licitada per l’Ajuntament
de Nules per a reformar i millorar els col·legis públics de la
nostra localitat que es desenvoluparà en aquest any 2020
i que se suma a les actuacions
del CEIP Pío XII, CEIP Lope de
Vega, CEIP Jaume I i de L’Escola
Infantil de los Gorriones», ex-

U nules se suma al dia
contra la homofòbia,
transfòbia i la bifòbia

plica la regidora d’Educació,
Rosa Ventura.
altres actuacions

La Conselleria d’Educació invertirà en Nules més de tres
milions d’euros mitjançant el
Pla Edificant. Així s’estan beneficiant d’aquest programa juntament amb el CEIP Cervantes,
el CEIP Jaume I amb la construcció d’un gimnàs i d’una
escala d’emergència amb un
import de 884.576,93 euros;
el CEIP Pío XII també amb la
construcció d’un gimnàs per
import de 982.316,32 euros;
a més de l’Escola Infantil de
primer cicle Los Gorriones on
s’està realitzant una reforma
integral amb un pressupost de
470.755,67 euros; i el CEIP Lope de Vega que disposa d’una
subvenció de 315.873,05 euros
per a la reforma de l’antic habitatge del conserge per a habilitar-lo com a aula polifuncional.

El 17 de maig l’Ajuntament es va sumar
al Dia contra la homofòbia, transfòbia
i la bifòbia. Els serveis municipals
treballen de forma transversal i la Policía
Local persegueix els delictes d’odi.
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Exterior de les instal·lacions del Museu de Medallística, ubicat a l’ermita de Sant Miquel, ‘el Fort’.
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Generacions de nulers han descobert la medallística gràcies al Museu Enrique Giner.

El Museu de Medallística Enrique Giner de
Nules compleix els 25 anys de la seua fundació

L’Ajuntament prepara una programació cultural que es desenvoluparà al llarg d’un any i obri una bústia perquè els veïns i veïnes proposen iniciatives

E

l Museu de Medallística Enrique Giner de Nules està
de celebració. El 10 de juny
es va complir el 25é aniversari de la seua creació, per aquest
motiu l’Ajuntament ja està treballant en un ambiciós projecte
cultural que es desenvoluparà al
llarg de tot un any.
Guillermo Latorre, regidor de
Museus, explica que «en els pròxims dotze mesos l’Ajuntament
organitzarà una programació
d’exposicions i d’activitats amb
l’objectiu de posar en valor el llegat artístic que alberga el museu,
gràcies a la confiança depositada
en la seua vila natal per l’escultor
i medallista Enrique Giner».
El consistori també vol aprofitar aquest període tan especial
per a «obrir el nostre museu a la
investigació, la creativitat i la di-

dàctica, a més d’afermar diverses
col·laboracions amb entitats i organismes públics i privats a tots
els nivells», apunta Latorre.
No obstant això, la regidoria de
Museus ha obert una bústia de
suggeriments per a recollir idees
i projectes que puguen emmarcar-se en el projecte cultural del
25é aniversari, per tant les persones interessades poden aportar
les seues iniciatives mitjançant
l’adreça museu@nules.es.
‘el taller de l’artista’

El regidor de Museus, Guillermo Latorre, i el tècnic d’Arxius i Museus.

Dedicaran dos carrers
als nulers que van ser
víctimes de Mauthausen
L’Ajuntament de Nules dedicarà dos carrers als nulers Vicente Herrera Bertomeu i Amadeo
Alagarda Ballester, víctimes del
camp de Mauthausen.
Així es va acordar pels grups
municipals en el ple del 28 de
maig: «Amb motiu de la celebració del 75é aniversari
de l’alliberament dels presoners del camp de Mauthausen,
l’Ajuntament ha promogut un
reconeixement per a aquestes
dues víctimes del nazisme. De
manera que, com actualment no
hi ha al municipi carrers o vials

pendents d’assignar una nomenclatura, hem incorporat aquesta
proposta al llistat d’espera existent per a quan s’obrin nous carrers a la localitat. També es farà
un acte homenatge tan prompte
les circumstàncies sanitàries ho
permeten», explica el regidor de
Patrimoni, Guillermo Latorre.
Cal recordar que el passat
maig Nules va llegir un manifest
a aquests dos nulers en el ‘Dia
d’Homenatge als espanyols deportats i morts en Mauthausen i
en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya’.

La commemoració de l’aniversari
s’ha obert amb El taller de
l’artista, exposició fotogràfica a
l’aire lliure que es troba als exteriors del Museu de Medallística
Enrique Giner i que es pot visitar fins al setembre de 15.00 a
21.00 hores dilluns i dimecres, i

U INVESTIGUEN UN ACTE
VANDÀLIC ALS BLOCAUS DEl
camí del cabeçol de nules
La Policia Local de Nules investiga
l’autoria d’unes pintades fetes en un dels
blocaus del conjunt de fortificacions
ubicats en el camí del Cabeçol i que
forma part de la Ruta Testimonis Físics de
la Guerra Civil. Els fets van ser percebuts
per alguns veïns que els varen traslladar
a les autoritats locals. «Atemptar contra
el patrimoni local és atemptar no sols
contra els veïns i les veïnes de Nules sinó
contra la història i la nostra identitat.
S’està investigant l’autoria d’aquests fets
que no quedaran impunes», ressalta el
regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre.
Aquest acte vandàlic és semblant al que
es va registrar fa poc més d’un mes al
castell de Nules-la Vilavella, «per tant
no és un cas aïllat ja que el patrimoni
de la Vilavella també ha patit diverses
pintades», matisa Latorre.

de 10.00 a 15.00 hores dimarts,
dijous i divendres.
Es tracta d’una mostra inèdita amb la que es vol donar a
conèixer la residència de vacances d’Enrique Giner ubicada a
Alborache. Latorre comenta que
«en l’exposició es pot veure el taller on treballava amb obres incompletes de Giner que per primera vegada es fan públiques».
El Museu de Medallística Enrique Giner va nàixer l’any 1995,
dedicat inicialment i de manera
monogràfica a l’art de la medalla. Ara compta en el seu fons
amb una important col·lecció
d’escultura i obra gràfica, de fet
és un dels referents de l’art de la
medalla a nivell nacional i un
magnífic exponent de l’escultura
valenciana dels segles XX i XXI de
la Comunitat Valenciana.
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El CEIP Lope de Vega continua amb
‘Recicla l’Escola’... però ara des de casa
El centre ha impulsat diverses iniciatives perquè els alumnes mantinguen el treball per la sostenibilitat

E

l col·legi Lope de Vega ha
mantingut el seu compromís mediambiental
tot i aquesta època de
confinament. El centre, que
compta amb una Comissió Ambiental i un Consell Ambiental
que coordinen i representen a
tota la comunitat educativa,
desenvolupa, des de fa temps,
el projecte Recicla l’Escola , un
camí cap a la sostenibilitat i la
convivència.
Aquesta iniciativa inclou el treball d‘àmbits com
l’Emergència climàtica o el Residu zero, amb accions que estan a l’abast de tots.
En aquesta línia, el centre
havia previst realitzar un curs
més la Setmana Verda, uns dies
d’activitats, exposicions, marxa solidària, tallers i xarrades,
que anaven a celebrar enguany
el seu desè aniversari. Però amb
el confinament van haver de
reconduir el projecte llançant
uns originals eco-reptes en els
que mostraven que estant a casa
també es pot apropar, estimar i
cuidar de la natura.

Les ‘Pancartes pel planeta’ són una de les moltes propostes que està realitzant el CEIP Lope de Vega.

El projecte està obert
a tot l’alumnat i es pot
seguir en Instagram o
Facebook, a més d’un
vídeo en Youtube
U

(penjar pancartes al balcó per a
seguir amb les manifestacions
climàtiques); o A casa estimem
la natura (fotos on es mostren
accions que es fan a casa per a
cuidar la natura).
I encara han impulsat més propostes, com Un passeig amb la
natura i Amb una samarreta cuidem el planeta, la qual consisteix
en fer una bossa a partir d’una

samarreta vella, per a fomentar
així el reciclatge.
El projecte és obert a tot
l’alumnat que desitge participar i es pot seguir en: https://
www.instagram.com/lopedevega_reciclalescola/ o al Facebook CEIP Lope de Vega Recicla
l’Escola. També es pot visualitzar un vídeo en: https://youtu.
be/uzMGKDa-XP4.

Un carnet de Policia Local
per a conscienciar els xiquets
de les normes en les eixides
Crea el teu carnet de Policia Local
Infantil és el nom de la campanya
que l’Ajuntament de Nules va posar en marxa per a conscienciar
els més menuts de l’importància
de complir les normes a l’hora de
fer les eixides permeses per les
autoritats sanitàries.
En aquest sentit, es va dissenyar un carnet en el que es dona
visibilitat a les quatre principals
normes relacionades amb les
eixides dels més menuts: eixir
una vegada al dia; una hora al
dia; màxim a un quilòmetre de
casa; i acompanyat d’un adult.

Bajar los kilos
ganados en la
cuarentena
TATIANA

Cerón
Ruiz*

moltes propostes

Des de l’escola han proposat a
l’alumnat mirar per la finestra i
observar la biodiversitat, identificar aus, observar els canvis atmosfèric, etc., a més d’altres ecoreptes com per exemple: Flors
positives (flors fetes reutilitzant
material i amb missatges positius per a cuidar-se); Llegir natura (llegir fragments per apropar
la natura); Pancartes pel planeta

Salud

D’aquesta manera,
l’Ajuntament facilita un model
per a que cada xiquet puga crear
aquest distintiu, que es pot descarregar de les xarxes socials
municipals o arreplegar en les
dependències de la Policia Local.
És una iniciativa amb la que es
vol que les xiquetes i els xiquets
col·laboren en el compliment de
les normes i les recorden, al temps
que es promou l’entreteniment ja
que el carnet cal completar-lo a
casa. La idea és que els menuts es
puguen sentir com uns mini policies en les seues eixides.

Parece que el confinamiento
nos ha dejado una estimación
de entre 3 y 5 kilos de más. Están los que han hecho ejercicio
en casa y han cuidado su alimentación, los que han comido de más por la ansiedad que
les ha producido la situación y
los que por comodidad han comido lo primero que tenían a
mano. Sea cual sea la situación,
aún llegamos a tiempo a la operación pospandemia.
Después de tanto tiempo confinados, ahora es cuando podemos empezar a cuidar nuestra
alimentación, hacer algún tipo
de ejercicio al aire libre, desintoxicarnos y liberarnos de las
tensiones acumuladas; así podremos ver en las siguientes semanas resultados en la báscula.
Es similar a cuando pasan las
navidades o las vacaciones de
verano, y estamos motivados
para cuidarnos de nuevo. ¿Por
dónde empezar?
Para desayunar, sería una
buena opción comenzar con un
puñado de salvado de avena, café con leche y una fruta cítrica.
A media mañana y/o media
tarde, toma una fruta o unos
frutos secos tostados o al natural, acompañados de un lácteo.
En comida y cena, te invito a
que le eches un vistazo al plato
Harvard, una opción con la que
confeccionar tu plato será muy
fácil. Consiste en: mitad de plato de verduras, ¼ de proteínas y
¼ de hidratos de carbono.
Realiza las cinco comidas al
día, eso hará que tu metabolismo esté activo, que no piques
entre horas y no llegues hambriento a la comida principal.
cómo cocinar

En el carnet es recorden les normes per a les eixides autoritzades.

Modera el consumo de sal y
evita empanados, precocinados y comidas grasientas. Elige cocciones adecuadas tipo
horno, brasa, microondas,
hervido, estofado, en su jugo,
papillote…
Procura beber entre un litro
y litro y medio de agua al día
para mantener una buena hidratación.
Y por último, haz ejercicio,
un mínimo de unos 30-40 minutos, siempre adaptado a tus
posibilidades. Esto hará que
veas resultados y disfrutes de
una buena salud.
*Dietista-nutricionista
www.tcdieta.com
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Valentín Usó, compromís i dedicació
El record que ha deixat aquest nuler a la farmàcia d’Ana Mª Palenciano forma part del patrimoni del poble

L

a mort deixa molts buits.
Quan arriba la fi de la vida
sembla que ja no ens queda
res de les persones que ens
han envoltat, a les qui hem estimat, amb les qui hem compartit,
però cadascú som com xicotetes
biblioteques de la memòria i de
mantindre vius els records depén
que els qui ja no estan, segueixen
formant part de la història que
escrivim entre tots i totes.
A la farmàcia del carrer Major
número 70 de Nules tenim un
gran buit des que vàrem rebre la
notícia de la desaparició d’una
peça fonamental de la nostra
identitat. Malgrat que és un desenllaç inevitable, mai no estem
preparats per a acceptar la mort
amb eixa combinació de dol i
nostàlgia que deixen al seu pas
els qui ens deixen enrere.
Aquestes línies pretenen ser
el nostre homenatge a Valentín
Usó, un home que va dedicar la
seua vida al seu treball i la seua
família i que ho va fer amb tanta
dedicació, que el que ara conservem és el seu legat. Quina millor
herència pot deixar qualsevol
persona al seu poble?
Valentín mai va ser el propietari d’aquest despatx de farmàcia, però des que amb 13 anys va
travessar la porta com aprenent,
va ser tot entrega per aquest ofici, fins a guanyar-se a pols ser-ho
emocionalment per a la clientela
que, al llarg de 50 anys, va passar
per les seues mans. La d’Ana María Palenciano sempre serà la farmàcia de Valentín.
Eixe aprenent que va iniciar
la seua relació amb la botica de
la mà d’Ismael Felip va passar la
seua adolescència posant al servei de la farmàcia les seues ha-

9

d’ensenyar. Els qui vàrem tindre
l’oportunitat de compartir aquesta professió amb ell vàrem trobar
en ell a un mestre en la fidelitat
al seu treball, que sempre era la
seua prioritat. Fer bé les coses estava per damunt de les diferències personals o qualsevol altra
qüestió secundària.
MIG SEGLE

Retrat per a la mostra ‘Gent de Nules’ d’Arturo de las Liras, desembre de 2016.
bilitats naturals. Una memòria
virtuosa, una habilitat per a les
matemàtiques envejable i una
capacitat per a l’adaptació a les
noves necessitats que porta la
mateixa evolució de la societat
i els avanços sanitaris indiscutibles definien el seu treball.

Sense deixar de treballar, al
col·legi de les monges va aconseguir completar el Batxiller de
l’època i va començar els estudis
d’Infermeria, que no va poder
completar perquè va haver de
fer el servei militar. Malgrat això,
no va deixar d’aprendre i també

Els qui vàrem conéixer a Valentín sabem que no era perfecte.
Qui vol ser-ho? Era un home de
caràcter, de vegades complicat,
però tenia eixa capacitat de fer
que, malgrat i les friccions que
sorgeixen en un entorn laboral
amb persones tan diferents, amb
maneres de pensar i fer les coses
ben distintes, els enfrontaments
quedaren ajornats, perquè la farmàcia estava per davant de tot.
Mig segle de compromís personal no és qualsevol cosa.
Des dels 13 anys --amb Ismael
Felip-- fins als 63 --amb Ana María
Palenciano des de 1977--, quan es
va prejubilar, Valentín va estar
darrere del taulell atenent als
que busquen en una farmàcia
remeis per a molts mals del cos
i la ment, però també va exercir tasques invisibles al carrer,
essencials per a garantir el funcionament de qualsevol negoci.
Perquè a les seues mans varen
depositar la confiança de portar
la comptabilitat, una responsabilitat que va assumir amb la mateixa disciplina amb la qual vivia
totes les seues altres funcions.
Pescador, polític uns anys, home de la seua família i del seu
poble, Valentín ens ha deixat les
seues frases, nombroses anècdotes inoblidables i aquest record
que guardarem sempre al cor.

Los sellos
‘prueba’
en España
RICARDO

Yáñez
Capella*

Nos ocupamos en esta ocasión
de los sellos prueba, tal como
se denomina a aquellos que
suelen imprimirse en las dependencias de las diferentes
Casas de la Moneda, en el caso
de España, la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT),
con el fin de llevar a cabo diferentes pruebas de las combinaciones de color, de disposición
del dibujo, del texto, textura
del papel, etc.
Fue durante el reinado del
Rey Don Juan Carlos I cuando
se realizó, en el año 1977 y con
motivo de la Copa Mundial de
Esquí, el primer sello prueba de
nuestra monarquía.
Se trató de una prueba que
dio mucho juego, puesto que
hemos podido encontrar una
gran cantidad de combinaciones de colores, dibujos, trepados, interpanel, etc.
El denominador común de
todos ellos es que aparece la
palabra prueba, tal como ha-

bía sido habitual en los sellos
de otras épocas, y también el
valor facial, aunque en algunos este último no figura impreso ni se le hace mención.
tirada

U l’associació musical
artística nulense aborda
l’ensenyança de la música

L’Associació Musical Artística Nulense
va participar el passat dissabte 6 de
juny en el Forum d’Equips Directius:
Plans de contingència covid-19 per a les
Escoles de Música i Dansa.

U taula redona del grup
veus música viva sobre la
cultura i el coronavirus

El Grup Veus Música Viva va organitzar
una taula redona sobre com afectarà el
coronavirus a la música i la cultura, amb la
regidora Maria José Esteban, l’escriptora
Mònica Mira i el cantant Andrés del Pino.

Este primer sello prueba de la
monarquía borbónica es el número 2.408 de la numeración
del catálogo Edificil, dedicado
al Campeonato Mundial de
Esquí del año 1977, cuyo sello
definitivo tuvo una tirada de
8 millones de ejemplares, con
un valor facial de 5 pesetas,
que se correspondía al importe del envío de la carta ordinaria de hasta 20 gramos dentro
del territorio nacional.
El sello prueba con el que
ilustramos el presente artículo es una de las tantas variedades, en el que la figura
del esquiador aparece con los
colores desplazados, en ocre
y azul, y con unas manchas
azules en el mismo, con la leyenda prueba y el valor facial
de 0 pesetas.
*Presidente del Grupo Filatélico y de Coleccionismo Noulas
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Tresors de la Nulespèdia ; Paco Madalena

«El futur de les celebracions del
barri de Sant Joan són els joves»

Carrossa de la reina i les seues dames, l’any 1952, en el carrer de la Puríssima.

E

ls canvis en la vida diària
que ens ha portat el coronavirus han tingut entre
les seues moltes conseqüències que la Comissió de Festes del
Barri de Sant Joan haja suspés les
celebracions d’enguany.
Ja que aquest juny els nulers
no podem gaudir amb aquestes
festes tan especials, recuperem
l’entrevista que la Nulespèdia li
va fer, el 16 de març de 2017, a
Francisco Esbrí Oquendo (Nules,
5 de maig de 1943), més conegut
com Paco Madalena, un fuster
jubilat de gran experiència, que
ha estat lligat tota la vida al barri
de Sant Joan, a les seues festes i a
activitats tradicionals, com la columbicultura. Així, recordarem
les circumstàncies de la festa de
Sant Joan en els darrers cinquanta anys, incloent les crisis i els
canvis produïts en els costums
amb l’arribada de la democràcia.
Primer presentem en Paco. El
seu pare era de Nules, de la família dels Bollos, i la seua mare
d’un poble de Terol i va baixar
a una casa en amos, a València,
a una família que passava els estius a Nules. Ací va conèixer a
son pare, abans de la Guerra, i es
van casar. A la seua mare li deien
Magdalena, i d’ahí se’ls va quedar
el malnom, del que ell està molt
orgullós. A casa tenien animals,
ovelles i un bou de recrio, però sa
mare volia que s’oblidara d’això
i que es buscara un ofici. Es va
posar d’aprenent a una fusteria
que tenia davant de casa. No li
agradava la faena, però es va fer
l’ànim i als 18 anys ja era oficial
a ca els Mantecaeros, i eixe ha sigut el seu treball tota la vida.
Paco ens conta que en la Comissió de Festes del Barri de Sant

Una foguera al carrer de Sant Joan, l’any 1963. Totes dues fotos són de la col·lecció de Tomás Miralles.
rri de Sant Joan va des del Teatre
Alcázar a la gasolinera i des de
l’estació de tren a l’Institut.
Antigament, el diumenge es
feia la cavalcada de carrosses,
però ara no es fa pel seu cost. També es feien els Jocs Florals, que
pertanyien al barri de Sant Joan.
Durant uns anys va desaparèixer
la Comissió. No eixien càrrecs i els
Jocs van desaparèixer. Volia apropiar-se’ls Borriana, però a la Transició ho va assumir l’Ajuntament
de Nules. Tot i això, els Jocs segueixen associats al barri.
ressorgiment

Paco Madalena, durant l’entrevista per a la Nulespèdia, en març de 2017.

Antigament es feia la
cavalcada de carrosses i
els Jocs Florals, que van
nàixer dins de les festes
del barri de Sant Joan
U

Joan només va participar tres o
quatre anys, a finals dels anys 70.
Aleshores organitzaven balls tots
els caps de setmana. El seu paper
era la presentació, muntar i desmuntar escenaris, buscar bandes
i, en general, tindre compte de
totes les coses. Aleshores les barreres encara eren de cabirons.
El que no tenia l’Ajuntament, ho
solucionaven ells. Viu en el barri

des de sempre i no ha deixat mai
de col·laborar. En les festes de
2016 va participar en una de les
majors presentacions que s’han
fet, pagada per un tio de la reina
d’aquell any; un muntatge amb
llums que diuen que no es podrà
igualar en molts anys.
Li preguntem en què consisteixen eixes festes. Ens conta que
es fa la presentació la setmana
d’abans. El primer dissabte es fa
bou; el diumenge la tradicional
missa; el dia després de Sant Joan
es cremen les fogueres… Hi ha
dies de vaques i s’intenta que les
festes arriben als dos costats de la
carretera que parteix el barri.
Des dels anys 60, Nules ha crescut multiplicant exponencialment la superfície urbana. El ba-

Durant anys hi havia més despeses que ingressos, i les festes es
van deixar. Ara s’han reprès amb
moltes ganes. Funcionen amb les
aportacions dels veïns i subvencions del consistori. De nou, paga
la major part del veïnat. Les festes
cohesionen molt el barri. Paco
diu que falta algú que estire de
la gent, i demana formalitat als
que s’impliquen. Hi ha una Junta
d’unes 30 persones, entre els 20 i
els 35 ó 40 anys, dames i regina
de festes. «El futur són els joves»,
assegura. Ha participat sovint en
el muntatge de les presentacions
a Nules i a Artana, on també va
ser presentador en una ocasió. És
de la penya Blanc i Negre i ens
conta anècdotes d’un ball de disfresses que va presentar en els
bons temps de les penyes, vestit
amb una melena negra, peineta
i ulleres, mantó de Manila, falda
sevillana i ben maquillat.
Les penyes van començar a la
Transició, amb el seu propi Reglament. Al principi, la Coordinadora només integrava les penyes
amb cadafal, unes 60. Hui n’hi
ha més, amb cadafal i sense, unes

200 aproximadament. En el seu
moment integraven entre 2.500 i
3.000 persones, i donava molt de
treball. Paco va ser president de
les Penyes, es va resistir però el
van pressionar molt. Diu que el
van enganxar, però està content
del seu paper. «Hi havia molt
bona Junta i un bon secretari,
que portava els comptes a diari.
En aquell moment hi havia ball
tots els dies a la Terrassa Emo i a
l’Alcázar. Es donaven cinc litres
de mistela per casal i cervesa gratis a totes les penyes. Va haver un
moment que es tiraven la cervesa
per damunt des del Teatre Alcázar, d’ahí la costum de l’aigua»
en la Crida de festes actual de les
celebracions patronals de Sant
Bartomeu.
transició

A les festes feien bous, vaques;
tenien el Dia de les penyes; feien
cucanyes; soltaven porquets ensabonats…. Paco es queixa dels
entrebancs que se li posaven. En
plena Transició ens conta que,
una nit de disfresses, va eixir disfressat de Papa, amb un Citroën
Mehari convertit en papamòbil
i rodat de motos com si foren la
Policia. Diu que sempre guanyaven els trofeus de les disfresses i
que, en aquella ocasió, van vindre a gravar-los. En el moment
conflictiu de la Transició, fins
i tot va rebre amenaces i es va
escriure un article al diari Las
Provincias contra ell. Se li va retraure el seu comportament i
algunes persones van voler que
el bisbe l’excomulgara. Afortunadament, a la parròquia estava
mosen Burgos, que tenia amistat
amb ells (passava cada dia pel seu
casal, però no entrava mai).
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Agricultura
Els llauradors
poden ajudar a
previndre l’aparició
de mosquits
L’Ajuntament de Nules ha demanat la col·laboració dels
llauradors per a previndre
l’aparició de mosquits.
D’una banda, cal que es
mantinguen en bon estat les
finques abandonades per al
cultiu. També han de fer un
correcte manteniment de les
instal·lacions de reg per goteig, ja que, si goteja quan no
s’està regant, es crea un xicotet toll que es pot convertir
en niu de larves. El regidor
d’Agricultura, César Estañol,
explica que «volem conscienciar la gent perquè facen el
manteniment necessari, ja que
si en els horts apareixen nius
de larves no es poden eliminar
ni amb fumigació aèrea, perquè els arbres ho impedeixen i
el fet de que moltes basses són
tapades o soterrades».
Un altre focus són les basses
distribuides pels horts del terme municipal. «De vegades el
llaurador creu que no hi ha larves en la seua bassa, però quan
arriben les altes temperatures
la zona s’ompli de mosquits».
Per a evitar-ho es recomana no
utilitzar clor, com s’ha fet habitualment, «ja que el seu efecte és temporal». Ara s’aposta
per introduir espècies depredadores del mosquit, com alguns peixets, que resulten més
eficaços. Si el llaurador opta
per aquesta opció, només cal
que es pose en contacte amb
el Departament d’Agricultura
municipal (preguntar per Carlos), tot i que més endavant
l’Ajuntament vol implicar en
aquesta iniciativa l’Associació
de Llauradors.

U castelló assumeix un paper
més actiu en la plataforma
per la dignitat del llaurador
L’Ajuntament de Castelló ha reafirmat
la seua participació en la Plataforma
per la Dignitat del Llaurador, assumint
ara un paper més actiu. Tot i que el
consistori de la capital de la Plana va
donar suport a les reivindicacions de
la Plataforma des de la seua creació i
n’ha format part, vol participar d’una
manera més directa en les seues
reunions i iniciatives. Així es va posar
de manifest durant la primera reunió
de la Plataforma amb el nou regidor de
Transició Ecològica de l’Ajuntament de
Castelló, Fernando Navarro, en la qual
van participar l’alcalde de Nules, David
García, i el portaveu de la Plataforma,
César Estañol. Una trobada en la qual
es van abordar noves fòrmules de
dinamització de l’agricultura en el marc
de la Plataforma.

El tiempo

El segundo
mayo más
caluroso
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

Els insectes per a tractar la Cotxinilla Acanalada es van soltar la segona setmana de juny al Jardí Botànic de Nules.

Insectes per a tractaments de
plagues que respecten la natura
Es tracta d’un projecte en el que participen l’Ajuntament, la Conselleria i l’IES de Nules

L

a població de Nules ha dut
a terme el primer tractament de plagues amb insectes amb el que es pretén fer un control biològic de les
plagues, en concret aquesta actuació va tindre lloc al Jardí Botànic Francisco Beltrán Bigorra.
Aquest projecte consisteix en
la cria d’insectes útils com ara
la Rodolia ( Rodolia Cardinalis
Mulsant) per al tractament de la
plaga de la Cotxinilla Acanalada
(Icerya Purchasi), plaga que afecta tant a cítrics com a plantes
ornamentals. La cria d’aquests
insectes s’ha dut a terme a les

instal·lacions de l’IES Gilabert de
Centelles per part de l’alumnat
del cicle de Producció Agroecològica i va finalitzar amb la solta
d’individus de Rodolia al jardí botànic i a la parcel·la experimental
citrícola de l’Ajuntament.
Amb aquest projecte, que té
la col·laboració de la Conselleria
d’Agricultura, es pretén potenciar els tractaments per a plagues respectuosos amb el medi
ambient i la salut, mitjançant el
coneixement de la biologia dels
insectes i no només en els camps
agraris sino tambè aplicant-los a
la jardineria, per ser espais molt

connectats als nuclis urbans.
Des de les regidories
d’Agricultura i Medi Ambient es
destaca l’importància d’aquesta
iniciativa, «que ens permet ser
més respectuosos amb el medi
ambient. A més, en el cas del
Jardí Botànic els tractaments no
són nocius per als més menuts
que van a jugar a aquest lloc. Per
tant, un dels objectius principals d’aquest projecte és participar en el control biològic clàssic,
ja que els insectes actuen com
a enemics naturals de les espècies plaga», explica el regidor de
l’àrea, César Estañol.

Estimado-a lector-a, el que suscribe y servidor de ustedes, después de efectuar los resúmenes
de las distintas variables en estudio referidas al clima de Nules, ha sacado la conclusión de
que este pasado mayo, en nuestra zona, ha sido en lo relativo
a temperaturas, muy cálido, y
en lo referente a los valores pluviométricos se puede calificar
de normal, moviéndose dentro
de los valores habituales en estas fechas. La precipitación de
mayo ha sido de 24,4 L/m2.
Este último mes, en lo relativo a las temperaturas, ha sido el segundo mayo más caluroso del siglo XXI. Las temperaturas extremas del mes han
sido de 32,9ºC de máxima el
día 1 y una mínima de 11,7ºC
el día 15.
En cuestión de inestabilidad atmosférica, este mayo ha
sido relativamente tranquilo;
aunque eso sí, esta tranquilidad atmosférica se vio perturbada del día 12 al 16 y el mismo día 25, puesto que el paso
de débiles líneas de inestabilidad propiciaron actividad
tormentosa y precipitaciones
de carácter débil.
aves migratorias

Si salimos a la calle, levantamos la cabeza y observamos el
cielo con sumo detalle, podremos comprobar cómo las aves
migratorias ya están de nuevo
con nosotros, después de pasar el invierno en sus cuarteles del continente africano
para esta estación.
Por citar algunas, nombraremos las más comunes y numerosas, como son la golondrina común, el vencejo común y el avión común. Estas
pequeñas aves son totalmente
inconfundibles por sus acrobáticos y desafiantes vuelos.
Desde mi más modesto criterio, encontrándonos ya a las
puertas del verano, recomiendo, un pequeño paseo por el
recinto del Jardín Botánico
de la población, junto a la estación del ferrocarril. Provistos de unos buenos prismáticos y eso sí, de unas buenas
gafas protectoras para evitar
inoportunos impactos de micciones de estos animalitos en
nuestros ojos.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Ntra. Sra. de la Consolación i Jaume I
guanyen els Jocs Esportius Virtuals
Cervantes i Pío XII completen els podis en les diverses categories d’una edició en la quals els alumnes han practicat esport a casa

E

ls escolars de Nules han
practicat molt esport les
darreres setmanes, en uns
Jocs Esportius que, degut a
l’estat d’alarma pel coronavirus,
han sigut virtuals.
Aquesta iniciativa de la Regidoria d’Esports es va desenvolupar
des de l’11 de maig fins el 5 de
juny, amb una gran participació
dels diversos centres educatius
de Nules d’educació Primària.
Per a participar calia seguir les
indicacions del Servei d’Esports i
passar les diverses proves que es
van anar posant al Facebook dilluns, dimecres i divendres, durant les quatre setmanes.
Els alumnes havien de gravar-se i enviar els videos al Servei d’Esports o publicar-los en
el Facebook de forma pública,
amb el hastag #jocsesportius
virtuals nules. També es podien
obtindre punts responent a una
sèrie de preguntes en la plataforma Kahoot.
La competició es va desenvolupar per cicles i per col·legis, amb
un val per a material esportiu
com a premi per als tres primers
centres. A més, tots els participants van gaudir d’un diploma.
Es van establir tres nivells
d’activitats: bàsic per als alumnes
de primer i segon de Primària;
mitjà, per als de tercer i quart; i
avançat, per als de cinqué i sisé.
Els diferents videos dels reptes
i dels balls es podien enviar cada
setmana, fins dissabte a les 23.55
hores, i el diumenge es compta-

Un dels monitors realitza un dels exercicis proposats per als escolars.

El col·legi Ntra. Sra. de la Consolación es va imposar en la categoria més jove.

Ntra. Sra. de la Consolación va repetir primer lloc en tercer i quart de Primària.

El CEIP Jaume I va guanyar en els cursos amb major edat.

bilitzaven els punts i es publicava la tabla de punts provisional.
El col·legi Ntra. Sra. de la Consolación es va imposar en primer
i segon de Primària, amb el CEIP
Pío XII segon i Cervantes com a

de Pío XII i la Consolación.
Com cada any, els XXXVIII Jocs
Esportius de Nules van convocar a més els tradicionals concursos per a triar el cartell i la
mascota, amb la participació de

tercer. La Consolación va repetir
triomf en tercer i quart de Primària; amb Pío XII segon i Jaume
I com a tercer; mentre que en cinqué i sisé de Primària, Jaume I va
pujar al més alt del podi, seguit

l’alumnat de quart, cinqué i sisé
de Primària, pel que fa al cartell, i de primer a tercer, pel que
fa a la mascota. En breu es donaran a conéixer els guanyadors
d’aquesta edició.

La Piscina Municipal obri el 15 de juny
amb un nou protocol per la covid-19
La Piscina Municipal de Nules va
tornar a obrir les seues portes als
usuaris el 15 de juny, però amb
un nou protocol d’acord a la situació del coronavirus.
Per ara, les instal·lacions només podran ser utilitzades pel
club Trinoulas, amb uns dies i
horaris assignats, i pels abonats.
Aquests hauran de demanar cita
prèvia telefònica, amb 24 hores
d’antelació o bé el mateix dia fins
a completar l’aforament, amb un
bany per reserva.
La piscina obri de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.45 hores, i
dissabtes, de 9.35 a 13.15 hores.
L’aforament es redueix a sis persones per hora, que tindran cinc

minuts per a canviar-se, 40 minuts de natació, 10 minuts per
a tornar a canviar-se i cinc per a
eixir de les instal·lacions, sense
creuar-se amb el torn següent.
Així, els monitors avisaran per a
canviar-se a menys quart.
Es calcula que així podran utilitzar les instal·lacions 84 persones al dia i 444 per setmana.
Els usuaris hauran de deixar
el calçat de carrer a l’entrada i
accedir a les instal·lacions amb
xancles. A més, hauran de confirmar que coneixen les normes d’higiene i seguretat abans
d’entrar al bany.
A tots se’ls prendrà la temperatura i no podran nadar aquells

que superen els 37,5 graus. Els
usuaris utilitzaran mascaretes
en les instal·lacions excepte per
a nadar, deixant-la a l’espai habilitat tant al vestuari com en la
zona de platjeta. Només hi haurà
un nadador per carrer i no es podran aturar dos nadadors junts
quan estiguen descansant sense
mantindre la distància de seguretat, la qual cosa serà controlada
pel socorrista.
La piscina no deixarà material i
els vestuaris estaran marcats amb
les zones de seguretat de dos metres quadrats. Els usuaris no es podran dutxar, només faran us del
pediluvi i els banys. Tampoc es
podrà accedir a les grades.

U els monitors de la piscina
t’ajuden a agafar la forma física
després del confinament

La Piscina de Nules ofereix classes
‘on line’, acompanyades de vídeos,
per anar agafant la forma física, i
consells sobre el nou protocol. Els
pots veure al seu canal de Youtube.
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El cadet del CF Nules ha aconseguit l’ascens a Primera Regional a la fi de la temporada.

El CF Nules manté la categoria i continuarà en
Reg. Preferent la temporada del 90é aniversari
LA FFCV dona per acabada la temporada degut a la crisi pel coronavirus i deixa sense efecte els descensos en les diverses categories regionals

L

a Federació de Futbol de
la Comunitat Valenciana
(FFCV) va decidir donar
per acabada la temporada
de futbol en Regional Preferent,
a causa de la crisi pel coronavirus. L’organisme esportiu també
va optar per deixar sense efecte
els descensos en les diverses categories, per la qual cosa el primer
equip del CF Nules continuarà
en aquesta divisió la temporada
2020-21, la del 90é aniversari.
Cal recordar que quan el campionat es va interrompre per la
covid-19 s’havien disputat 26
jornades i, quan restaven encara
huit per disputar-se, el club nuler era penúltim amb 16 punts i
ocupava plaça de descens.
Ara el club ja prepara la propera temporada, amb la renovació del cos tècnic, que encapçala

Codrut Aioanei, juntament amb
Ferran Bodí, com a segon entrenador i Víctor Bertomeu, com a
entrenador de porters.
Pel que fa al futbol base del CF
Nules, la millor notícia ha sigut
l’ascens de categoria del cadet,
que puja a primera regional ja
que, tot i tindre dos punts menys
que el Segorbe i un menys que el
Vilavella, havia jugat un partit
menys i tenia millor coeficient
en aturar-se la lliga.
També destaca la temporada
del juvenil A, que es mantindrà
un any més en Preferent, on
s’havia classificat nové; mentre
que el prebenjamí B, després
d’acabar la lliga regular com a
campió, només va poder jugar
dos partits de la fase platí per la
crisi de la covid-19.
Per la seua banda, l’aleví B i el

El cadet del club
roget ha aconseguit
enguany l’ascens i la
propera campanya
esportiva jugarà en
Primera Regional

benjamí A han aconseguit dos
meritoris subcampionats, sobretot els més joves, a només un
punt del primer classificat.
Després d’un final de temporada atípic a causa del coronavirus, el club nuler ja ha obert
les inscripcions per a la propera
campanya 2020-21, en la qual
no es poden realitzar captacions
presencials per les mesures de seguretat sanitàries. Així, per a informació i inscripcions es pot enviar un whatsapp o telefonar al
número 654 53 7112, o bé enviar
un correu electrònic a la direcció
cfnules@gmail.com.
Cal recordar que la inscripció
per a formar part de l’escoleta és
gratis, per als nascuts entre 2015
i 2016. La resta de categories són:
amateur B (més de 18 anys), juvenil (2002-2004), cadet (2005-

2006), infantil (2007-2008), aleví
(2009-2010), benjamí (2011-2012)
i prebenjamí (2013-2014).
EF Benicató

També ha obert ja les inscripcions l’altre equip de futbol base de
Nules, l’EF Benicató. En aquest
cas les inscripcions, tant per a
futbol-8 com per a futbol-11, es
poden realitzar trucant als números 620 92 20 87 i 635 42 06
06. El primer equip del Benicató
continuarà una temporada més
en Segona Regional, i el club espera mantindre almenys un juvenil i un infantil, tot i que és a
partir d’ara quan es començarà
a treballar per al nou curs esportiu. També es vol continuar apostant pel futbol femení, tot i que
reconeixen que serà complicat
poder formar un equip.

Allarguen la programació esportiva
d’estiu fins a finals del mes d’agost
El Ple de l’Ajuntament de Nules
ha aprovat, a proposta de la Regidoria d’Esports, allargar la temporada de les activitats esportives d’estiu. A més, ha acordat
mantindre els mateixos preus
que hi havia l’any passat.
«Com a novetat en la programació de les activitats esportives d’estiu, que cada any tenen
lloc a les platges de Nules, anem
a allargar el període fins a finals d’agost, quan en edicions
anteriors finalitzava a mitjans
d’aquest mes, responent així a
una petició feta pels usuaris. No
obstant això, hi ha que tindre en
compte que les persones usuàries
hauran de seguir el protocol que

s’establirà per a la realització
de les diferents activitats, que
estarà supeditat a les directrius
que ens marquen les autoritats
sanitàries», explica el regidor
d’Esports, Gabriel Torres.
En relació als preus públics assenyala que «s’han fixat per baix
del límit de despeses previstes, ja
que les activitats es consideren
d’interès públic i de benestar de
les persones que volen fer activitats físiques saludables».
Les activitats esportives tindran lloc del 29 de juny al 31
d’agost i estan dirigides a tots els
públics. Les persones usuàries
podran practicar cubbà, pilates,
aiguagym i manteniment, ioga o

zumba. L’import d’una activitat
serà de 25 euros, el cost de dos
serà de 35 euros i la pràctica de
tres serà de 60 euros, mentre que
el preu de les activitats infantils,
per als menuts nascuts fins a
l’any 2006, serà de 15 euros.
El termini d’inscripció és fins al
19 de juny, de 9.30 a 19.00 hores,
a les instal·lacions de la Piscina
Municipal: dimarts i dijous per a
ioga i pilates, i dilluns, dimecres
i divendres, per a la resta.
Des de la regidoria d’Esports
es recorda que les places seran limitades «amb un aforament que
ens permetrà mantindre les mesures de seguretat per a previndre el contagi de la covid-19».

U sergio pellicer renova
com a entrenador del málaga
per a la propera temporada

El nuler Sergio Pellicer continuarà al
capdavant del Málaga CF després
d’haver sigut renovat com a
entrenador del primer equip, que va
reprendre la lliga el 12 de juny.
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Més Nules

El PPOE sigue
bloqueando
el pago a
proveedores

Nules no
merece ser
una República
Bolivariana

Cumplir la ley,
un reto para
el gobierno
de Nules

Una furtiva
llàgrima,
rèquiem per
un ‘no es pot’

E

n el pleno de mayo propusimos
nuevamente pagar a los proveedores por servicios realizados en
2019 y la oposición (PP y PSOE)
votó en contra. Tenemos la retención
de crédito de 740.000 euros realizada
del presupuesto 2020 y de haberse
aprobado, la primera semana de junio hubiesen cobrado los autónomos
y empresas del municipio.
Luego quieren crear mesas de trabajo
para ayudar a la gente y empresas, pero son muy cínicos. ¿Qué mejor mesa y
propuesta que posibilitar que la gente
cobre por su trabajo? ¿Inyectar de golpe casi 1 millón de euros contando las
transferencias de pagos que ya hemos
hecho estas semanas por servicios prestados a empresas de Nules y comarca
para reactivar la economía? No les pedimos que voten a favor, pero por lo
menos que se abstengan y no castiguen
a la gente. Humo y postureo, pero a la
hora de la realidad y hechos, no.
Seguiremos intentándolo y votando
a favor pleno tras pleno. Por nosotros
no quedará.
dedicación y salario

Y por no hablar de la súper propuesta
estrella del PPOE (grupo municipal al
unísono conformado por PP y PSOE,
unidos para dar la espalda a los intereses de Nules) de reducir la dedicación
y salario de un compañero del equipo
de gobierno, con argumentos estériles
y falaces, además de insultos y faltas
de respeto continuadas. Con el único
propósito de dificultar la gestión e impedir que nos dediquemos a trabajar
por nuestro pueblo, aunque no lo van
a conseguir por más palos que nos pongan a las ruedas.
No les interesa el interés general, desean que nos vaya mal y erremos por
aquello que decía su maestro M. R. de
«cuanto peor, mejor para mí. Interés
político el suyo».
victoria en las urnas

La única realidad es que un año después siguen sin aceptar que un grupo
de vecinos, Centrats en Nules (CeN),
sin marcas nacionales ni aparatos de
partidos, les ganásemos en las urnas.
Gracias una vez más a Rosa Ventura
y +Nules por sumar y no rehuir de la
responsabilidad que como servidores
públicos asumimos. Seguiremos y batallaremos.
El próximo 25 de junio elevaremos
a pleno una nueva propuesta económica para poder disponer de presupuesto en 2020, declarar los créditos
no disponibles que marca el Ministerio de Hacienda y poder afrontar el
pago de facturas pendientes del 2019
con todos los informes favorables de
Intervención. ¿Volverá el PPOE a sacar
alguna excusa para dar la espalda por
quinta vez consecutiva a las empresas
y autónomos de Nules?

N

ules es un pueblo rico, cultivado a base de esfuerzo, como
demuestra nuestra clemenules. Es nuestra identidad, la de
quienes se dejan la vida en la tierra para
obtener el mejor fruto, la excelencia.
Ese pueblo rico que compartimos
no puede acabar sumido en la miseria
como una República Bolivariana y populista. En menos de 5 años, nuestro
pueblo ha abandonado la senda de la
prosperidad para adentrarse en la del
malgasto y la ruina.
El 13 de junio del 2015, el PP dejó la
tesorería del Ayuntamiento de Nules
con un fondo de 2.481.205,79 euros. El
dinero de todo el pueblo destinado a
atender las necesidades de un municipio con un futuro, lleno de expectativas. Media década después, Nules está
en números rojos. Con un déficit de
financiación de 1,3 millones de euros
y 740.726,06 euros en facturas impagadas, porque la política irresponsable
y caótica del alcalde, David García, ha
llevado a este Ayuntamiento a una ruina económica histórica.
Durante años reivindicamos una política rigurosa y responsable. La que
permitiera que Nules avanzara. La que
durante años practicamos en nuestro
municipio, salvando una crisis que hace 10 años hizo estragos. Solo el esfuerzo y el trabajo podía garantizar que
todo lo conseguido se tradujera en mejoras para nuestros vecinos.
Sin embargo, el malgasto y el despilfarro convirtieron en un erial la
tesorería de nuestro municipio. La intervención de la Generalitat Valenciana actuó en el pasado mandato, para
poner freno a un gasto desmedido que
superaba cualquier límite legal. Y de
aquellos polvos, estos lodos. Nules se
enfrenta ahora, cinco años después, a
una situación límite en un momento
especialmente crítico.
Desde el pasado año llevamos reclamando al alcalde transparencia en las
obligaciones pendientes y urgencia
en el pago. Sabemos que son más de
740.000 euros los que deberían estar,
desde el pasado año, en el bolsillo de
miles de autónomos, que con sus negocios sacan adelante a sus familias y
a sus empleados. Sin embargo, en Nules el alcalde sigue considerando que la
mejor vía es la de saltarse la ley. Y ahí
no nos tendrá.
La Intervención municipal ha sido
clara y transparente. Se debe pagar de
acuerdo a ley, tramitar un presupuesto
que contemple el déficit de 1,3 millones,
reservar una partida económica y pagar.
Nuestro apoyo para que sea posible.
Porque es urgente trabajar. Trabajar
por Nules, por reactivar el comercio,
por fomentar la actividad, por pagar
lo que se debe y lanzar servicios que
den cobertura a las familias que ya lo
están pasando mal. Nules no puede esperar más.

P

rimero, dar nuestro pésame a las
familias afectadas por la covid19. Tras diez días de luto oficial,
recordar a quienes no han superado la enfermedad y a quienes siguen
luchando con ella. Reconocimiento a
todas las personas trabajadoras, autónomos y pymes que han trabajado durante la pandemia, así como a los voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y
agricultores que pusieron su tiempo al
servicio de los demás. GRACIAS.
Esta legislatura, de la que ahora se
cumple un año, está marcada por la continua práctica del equipo de gobierno
de saltarse la ley. Cuando en otro municipio firmas un contrato con el Ayuntamiento, este debe ser cumplido por las
dos partes. En Nules no. Aquí los contratos son interpretados a voluntad del señor alcalde. Las certificaciones de obra
con la empresa Pavasal firmadas por el
alcalde, o la amenaza de una demanda
por parte de la empresa para el servicio
de atención al público son las pruebas
de que algo no se está haciendo bien.
El pago de las actividades deportivas
con un TPV (tarjetero) que no era del
Ayuntamiento. Tuvieron que ser el tesorero municipal y la interventora quienes
dieran la voz de alarma sobre este hecho.
Desde entonces, han dado 20 versiones
de lo ocurrido y ninguna parece ser la
que se corresponde con la verdad. Finalmente, será una Comisión de Investigación quien se haga cargo de saber qué ha
pasado. Mientras tanto la posible denuncia y la dimisión del concejal de Deportes quedan encima de la mesa.
Las obras de accesibilidad que se están
realizando no siguen ninguna norma
ni criterio. La mayoría deberán volverse
a realizar, si queremos que realmente
sean inclusivas y para todas las personas que residen en nuestro pueblo. Las
leyes de inclusión para personas de movilidad reducida no son de aplicación
para nuestro alcalde, que ahora es también responsable de obras.
facturas pendientes

El pago de facturas pendientes es otra
de las piedras legales en el camino del
equipo de gobierno. Los incumplimientos son constantes; los informes y advertencias de los técnicos del Ayuntamiento se acumulan sin que nadie haga
caso. Las alertas al Tribunal de Cuentas
son cada vez más habituales y las propuestas del equipo de gobierno siguen
siendo «incumplir la Ley como forma de
gestionar». Pretenden engañar al Ministerio, a la Conselleria y a la ciudadanía,
cuando a los únicos que engañan es a sí
mismos. Cumplan la ley y paguen, que
las dos cosas son su obligación.
No queremos acabar sin agradecer a
la población en general su comportamiento ejemplar para poder superarlo.
Y animo a la Comisión de Fiestas de San
Juan para volver el año que viene con
más fuerzas.

M

és Nules ja no sé on està perquè comparteixen micro.
Més Nules, antics comunistes reconvertits, que ens han
acusat de prevaricadors i d’haver-nos
emportat diners.
Em demana el cos retirar la creació de
les taules ja que s’aplica la dictadura.
Em vol fer plorar perquè han pres decisions difícils i han fet festa de pijames?
No ha sigut lleial amb l’oposició que
vol que els fem màrtirs?
Aquest tècnic EMPUJU, ENJUJU, o
com s’anomene.
Lamente molt la seua actuació en
aquest plenari novament, no venim ací a
discutir i directament ens has atacat, com
se t’ha de parlar perquè no t’ofengues?
De manera unilateral suspenen les
festes sense tindre en compte a ningú
de l’oposició, no serà per la pandèmia,
vostés fan i desfan perquè jo ho valc.
Decisions de gran importància i vostés es fiquen en tolls, vostés cara a les
cambres.
Els falta apetència per a entrar en les
taules de treball.
Gestionen amb oportunisme i no em
vull calfar.
Més sintonia en l’oposició que en
l’equip de govern.
Ens han vilipendiat, ens han enviat
als jutjats i vostés ho han permés i el
seu soci de govern també.
L’ajuden, ha tornat una mica d’amor,
paguen i vagen-se!
Et vas fiar i us la va embeinar.
Quan un pacte de perdedors ens van
llevar de l’Ajuntament en 2015.
Agiten als proveïdors tirant la culpa
a l’oposició.
Som dels treballadors.
Doncs que ho patisquen tots, a veure
si així reaccionem.
El que va moltes hores a l’Ajuntament,
teòricament a treballar, ha de cobrar.
Que vol que vaja al seu costat?
Sumem deu.
T’alegres del que em passe, t’alegres
que em demanen nou anys de presó i si
em condemnaren t’alegraries més. Us alegreu perquè voleu guanyar en els jutjats
el que no podeu guanyar en les urnes.
Si hui hi ha més SÍ que NO en la votació, el dilluns els proveïdors cobraran.
Van haver de nou més NO.
Quan un té per objectiu viure de la
política, passa el que passa. Quan uns
portant cinc anys en l’oposició sense
haver assumit encara haver perdut el
poder, passa el que passa.
Quan uns altres que van ser govern
fins fa un any i ara també són oposició,
els passa el mateix que als quals fa cinc
anys i passa el que passa.
Des de Més Nules tenim clar que ja
s’ha desemmascarat una moció de
censura encoberta permanent, i s’ha
instal·lat el rancor i la frustració de dues
formacions polítiques d’àmbit estatal.
Continuarem sent conseqüents.

Crònica de Nules

Serveis

JUNY DE 2020

15

transport nules - HorarIs D’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

