l’ajuntament repartEix
3.000 mascaretes per
als grups de risc
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primer vol per a
combatre la plaga
dels mosquits a nules
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el mercat ambulant del
dimecres reobri amb
mesures de prevenció

MAIG DE 2020 Queden suspeses les
CS-521-1998

celebracions de les
festes de Sant Joan

La Comissió de Festes del Barri de
Sant Joan ha anunciat la suspensió
de les celebracions del proper mes de
juny a causa de la situació creada per
l’expansió del coronavirus. PÀG. 6

Ja li estem guanyant la
partida al coronavirus
Nules posa en marxa el seu pla per a adaptar la desescalada a la situació local
El mercat ambulant dels dimecres va reobrir el 6 de maig amb mesures de prevenció, com distància de seguretat entre clients i parades de productes.
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L’Ajuntament de Nules presenta una
guia per a la desescalada del municipi
El dilluns 11 de maig la població es manté en la fase 0 i les dates de les diverses fases seran determinades per les autoritats sanitàries

L

HORARIS BUS

’Ajuntament de Nules va
presentar el 4 de maig un
pla per a la desescalada del
municipi. Es tracta d’una
guia local orientativa d’acord amb
les mesures establides pel Govern
d’Espanya. L’alcalde, David García, va manifestar al respecte que
«l’Ajuntament està treballant en
l’adaptació de l’activitat municipal a la nova normalitat, de fet
aquesta guia és orientativa ja que
seran les autoritats sanitàries les
que ens concretaran les dates de
cadascuna de les fases».

HORARI TRANSPORT URBÀ
I SERVEI PLATGES
DE DILLUNS A DIVENDRES
EXCEPTE FESTIUS

fase 0

No obstant això, en la fase 0, a
més de l’obertura de locals comercials amb cita prèvia i de reobrir
el mercat ambulant, també a nivell local s’ha reprès l’activitat en
els Horts Urbans de l’Ajuntament
i en els Horts Solidaris de Creu Roja amb limitació d’entrada d’una
persona i prohibició d’ús de les zones comunes. A més, restaurants
i cafeteries poden obrir, però només per a lliurar comandes per a
emportar, sense consum al local.

El personal de l’Ajuntament de Nules va preparar el repartiment de mascaretes per als veïns de la població.
la sala d’estudis amb limitació
d’aforament.

fase 1

fase 3

Així mateix, dins la fase 1,
l’Ajuntament de Nules reobrirà
el servei de l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) i Serveis Socials
amb limitació d’aforament i amb
les mesures de seguretat i higiene
corresponents; també reobriran
el Museu de Medallística Enrique
Giner i l’Oficina de Turisme amb
cita prèvia. Es reprendrà el servei
de transport de Bus Urbà (NulesPlatges i Mascarell) amb el 30%
del servei i un aforament màxim
del 50%; el servei de préstec de
llibres en la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó també
amb cita prèvia; i es reprendrà
l’activitat del taller d’ocupació i
Et Formem, i el projecte del Focus d’Empreses coincidint amb la
reobertura de la Cambra Agrària.
També en aquest període s’obrirà
de nou el cementeri i el tanatori
municipal. S’autoritzen reunions
familiars i amistats en domicili
particular i terraces de fins a 10
persones, i reobertura dels llocs
de culte religiós amb un terç de
l’aforament.

La guia inclou també l’obertura
de platges i començament del
servei de socorrisme en la fase
3 o avançada, juntament amb
l’obertura de l’Oficina de Turisme de les Platges de Nules,
de les instal·lacions esportives
municipals per a la realització
d’entrenaments de clubs, i del
mercat ambulant de la platja. En
aquesta fase els mercats ambulants podran instal·lar altre tipus

fase 2

L’Ajuntament de Nules té previst
reobrir la piscina municipal i les
pistes esportives; reprendre les
activitats esportives dirigides;
reobrir parcs infantils, parcs canins i zones d’oci; i desprecintar
el mobiliari urbà. El consistori
ha decidit no posar en marxa

En la fase 2 intermèdia,
l’Ajuntament de Nules està treballant per a reprendre les visites guiades turístiques i patrimonials; i en la reobertura
de la Biblioteca Municipal José
Vicente Felip Monlleó, inclosa

El consistori ha
decidit que enguany no
es realitzaran ni l’Escola
d’Estiu ni l’Escola
Esportiva d’Estiu
U

de llocs que no siguen alimentació i productes de primera necessitat; i es prestarà la totalitat del
servei de transport de bus urbà.
nova normalitat

Horarios en los que pueden realizarse las salidas para pasear y hacer deporte.

Jardí-RENFE: 10:30 - 12:30
Tales: 10:31 - 12:31
Mascarell: 10:33 - 12:33
Purísima: 10:37 - 12:37
Santa Bárbara: 10:38 - 12:38
Sant Bartomeu: 10:39 - 12:39
Marc A. Ortí (Pujada): 10:41 - 12:41
Far (Ctra. Mar): 10:46 - 12:46
la Plana Baixa: 10:47 - 12:47
Armada Espanyola: 10:48 - 12:48
Columbretes: 10:51 - 12:51
Menorca: 10:52 - 12:52
l’Estany: 10:53 - 12:53
Mediterrani-1: 10:54 - 12:54
Mediterrani-2: 10,55 - 12:55
Mediterrani-3: 10:56 - 12:56
Pujada: 11:02 - 12:02
Jardí-RENFE: 11:05 - 13:05
Fase 1: 30% de servei i 50%
d’aforament.
Fase 3: 100% de servei.

enguany ni l’Escola d’Estiu ni
l’Escola Esportiva d’Estiu que se
celebraven de manera habitual al
juliol, seguint el criteri de la Conselleria d’Educació que ha suspès
les classes fins al setembre.
setembre

Precisament a partir del proper mes de setembre es preveu
reobrir l’edifici del Casal Jove;
també es reprendrà la cessió
d’edificis municipals a les diverses associacions i entitats locals
per a la realització d’actes i activitats; es reiniciaran també les
classes de la Educació de Persones Adultes (EPA).
octubre

La programació cultural i activitats d’altre tipus no es reprendran en principi fins a l’octubre,
sempre que les circumstàncies sanitàries no ho desaconsellen. «Abans d’aquesta data
l’Ajuntament podria organitzar
alguna activitat puntual a l’aire
lliure, amb limitació d’aforament
i respectant les distàncies de seguretat», matisa David García.
mascaretes

L’Ajuntament recomana la mascareta per a eixir de casa. L’alcalde
assenyala que «no podem obligar
al seu ús en víes públiques, però
ho aconsellem i sí obligarem a
usar-les per a accedir a edificis
municipals quan es reobriguen i
per a participar en activitats organizades per l’Ajuntament».
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Feliciten l’aniversari a més
de 100 xiquets i xiquetes
durant el confinament

L’Ajuntament de Nules també està repartint mascaretes per als veïns en l’entorn dels comerços locals.

Inicien el repartiment de mascaretes
amb 3.000 per als grups de risc
En una segona fase també se’n distribueixen entre la ciutadania en les zones comercials

L

’Ajuntament de Nules va
començar el 22 d’abril el
repartiment de mascaretes
a domicili per a diferents
sectors de la població. De manera
que, d’una primera distribució
es van beneficiar els principals
grups de risc, com ara les persones que estan o han estat en contacte amb altres infectades o amb
símptomes propis de la covid-19;
majors de 60 anys; dones embarassades; pacients de patologies
prèvies, com ara hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars i pulmonars, càncer o
immunodeficiències; i personal
que treballa en primera línea exposant-se al virus.
En concret, el personal municipal va repartir gratuïtament,
al llarg de la primera setmana, prop de 3.000 mascaretes
que bé van estar adquirides per
l’Ajuntament o van estar elaborades pel voluntariat que està fent
mascaretes a les seues cases.

Cal assenyalar que aquest
repartiment es fa entre aquelles persones dels col·lectius de
risc que van demanar prèviament aquestes mascaretes a
l’Ajuntament. «Es tracta del primer repartiment en el que tenen
preferència les persones més
vulnerables, encara que des de
l’Ajuntament seguim treballant
i realitzant diferents gestions
per a poder abastir de manera
gradual a altres sectors de la població», explica l’alcalde de Nules, David García.
De fet, els darrers dies del mes
d’abril es va iniciar el repartiment de mascaretes en diferents
zones comercials del municipi
amb la intenció de conscienciar
la ciutadania de la utilització de
protecció per a evitar contagis.
Aquesta és, per tant, la segona
fase de distribució de mascaretes
amb la qual es vol seguir abastint, de manera gradual, els diferents sectors de la població. En

concret, en aquesta fase personal
municipal reparteix gratuïtament mascaretes al veïnat que
circula sense elles en els carrers
pròxims als comerços. També
s’explica com es posen les mascaretes i s’aplica correctament el
gel desinfectant en les mans, i els
recomana utilitzar-les per a anar
als establiments de proximitat.
Per acabar, també es faciliten
mascaretes tèxtils entre aquelles
persones que no es troben en els
grups de risc i que a hores d’ara
encara no disposen d’aquest material de protecció.
per a fer la reserva

Es pot fer la corresponent reserva trucant al número de telèfon
964 67 00 01, en horari de dilluns a divendres, excepte festius, de 9.00 a 14.00 hores. Així
doncs, per a fer la comanda cal
deixar les dades personals i respondre a les preguntes que acrediten els factors de risc.

Els menuts reben la felicitació amb molta alegria i il·lusió.
Els més menuts també han posat de la seua part per a combatre el coronavirus. Per això
l’Ajuntament de Nules ha felicitat l’aniversari a un total de
122 xiquets i xiquetes de la localitat des de que es posés en
marxa la campanya Felicita el
meu menut pel seu aniversari,
el passat 27 de març. Aquesta
iniciativa està enfocada, principalment, als més menuts de
la població amb la intenció
d’estar al seu costat en un dels
dies més especials.
La campanya compta amb
la col·laboració dels agents de
la Policia Local i de Protecció
Civil, que són els encarregats
de felicitar per megafonia els
xiquets i les xiquetes que en
aquests dies de confinament
complixen anys.
L’alcalde de Nules, David García, assenyala la bona acollida
que ha tingut entre la ciutadania: «en tan sols un mes hem
pogut felicitar a 122 xiquets
i xiquetes d’entre un i divuit

anys. És per tant una satisfacció
per a nosaltres veure la gran acceptació que ha tingut aquesta
iniciativa amb la que volem fer
més suportable l’estada a casa
dels més menuts, que no poden celebrar el seu aniversari
amb familiars i amics».
per a sol·licitar-ho

Així doncs, la campanya es
desenvoluparà mentre duri el confinament. Per tant,
les persones interessades en
sol·licitar aquesta felicitació
han d’escriure un correu electrònic a l’adreça nules@nules.
es indicant en l’assumpte Felicita el meu menut amb el nom
i edat del xiquet o la xiqueta,
adreça i dia en què complix
anys. També cal afegir el nom
i número de telèfon del pare,
mare o persona tutora.
Des de l’Ajuntament es posaran en contacte amb aquesta
persona per a fixar l’hora en la
qual, des del carrer, li faran la
felicitació.

Atenen diariament a casa a les persones
més vulnerables del SAD i Unitat de Respir

Les persones més vulnerables reben atenció a les seues cases.

L’Ajuntament de Nules, mitjançant les regidories de Gent
Major i Polítiques Inclusives, ha
intensificat els serveis que ofereix emmarcats en els programes dirigits a persones majors i
més vulnerables.
En aquest sentit, s’ha posat en
marxa un programa de visites a
persones majors de 70 anys de
la localitat, que viuen o estan
soles, perquè puguen rebre atenció especialitzada mentre dure
l’actual situació d’emergència
sanitària. «Són visites amb les
que ens interessem per la situació d’aquestes persones, de manera que amb aquest contacte
permanent podem conéixer les

seues necessitats davant el confinament», tal com ha comentat
la regidora de Gent Major, Susana Tusón.
Així mateix, des de la Unitat
de Respir s’estan portant a terme visites periòdiques a les persones usuàries perquè facen a
casa activitats de memòria i psicomotricitat.
tasques diàries

També el personal que forma
part del programa del Servei
d’Atenció Domiciliària (SAD)
segueix amb les seues tasques
diàries amb normalitat.
De fet, per a portar a terme
aquestes accions hi ha destina-

des nou professionals: la tècnic de la Unitat de Respir de
l’Ajuntament i huit treballadores del SAD. «Hem incrementat
el personal per a poder desenvolupar totes les tasques d’atenció
a les persones majors i més vulnerables, que precisament en
aquests moments necessiten
més si és possible els serveis del
consistori».
A més, «amb aquest contacte
permanent i diari, tant presencial com telefònic, podem tindre un control de la situació
d’aquests col·lectius davant la
covid-19», segons explica la regidora de Polítiques Inclusives,
Rosa Ventura.
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Adquireixen 25
dispositius digitals
per a l’alumnat en
risc d’exclusió
L’Ajuntament de Nules va
iniciar el 21 d’abril el repartiment de dispositius digitals per a l’alumnat en risc
d’exclusió, perquè pugue seguir les classes telemàtiques
del període de confinament.
En aquest sentit, ha adquirit
25 tauletes, que se sumen a les
48 que facilita la Conselleria
d’Educació. «Els dispositius
de la Conselleria no són suficients per a tot l’alumnat vulnerable, de manera que el tècnic d’Educació i responsable
de l’EPA ha consultat als centres educatius locals les seues
necessitats i s’ha confirmat
que hi havia 25 casos no coberts. La regidoria d’Educació
ha pres aquesta mesura per a
dotar dels dispositius de treball a la totalitat de l’alumnat
en risc d’exclusió de la nostra
localitat», explica la regidora
d’Educació Rosa Ventura.
L’alumnat beneficiari presenta uns condicionants comuns: dificultats socioeconòmiques; risc de perdre el final
de curs per estar desconnectat
del curs telemàtic; ha manifestat problemes de comunicació
amb l’equip docent, durant
les quatre primeres setmanes
lectives en confinament, o són
alumnes que han estat rendint
amb les classes presencials i
no tenen recursos. Aquesta
iniciativa té la col·laboració de
l’empresa local BEEP que ha facilitat els dispositius a preu de
cost. L’Ajuntament cedeix les
tauletes tàctils amb dades de
connexió en règim de préstec
durant dos mesos.
La regidoria de Polítiques Inclusives està en contacte amb
l’IES Gilabert de Centelles i els
centres de Primària, per a fer
un seguiment del repartiment
d’aquestes tauletes.

MAIG DE 2020

Utilitzen drons per a vigilar en el
període de Setmana Santa i Pasqua
Quatre patrulles de l’exèrcit de Terra van ajudar a controlar el compliment de l’estat d’alarma

N

ules va intensificar durant els dies festius de
les darreres celebracions
de Pasqua el control del
compliment de l’estat d’alarma,
en especial els desplaçaments a
la zona marítima ja que no està
permés fer-ho a una segona residència.
Per aquest motiu la Policia
Local va fer ús de drons per a,
des de l’aire, donar suport als
dispositius terrestres que feien
els controls durant el període de
Setmana Santa.
Sobre açò, l’alcalde de Nules i
regidor de Seguretat i Policia Local, David García, comenta que
«l’utilització del dron ens permet visualitzar una gran extensió del terme municipal en poc
de temps, a més aconsegueix
arribar a les zones més internes,
com són els camins rurals, i que
en els controls de vigilància amb
cotxe difícilment poden ser vists
pels agents».
A més, es van incrementar els
efectius policials per a aquests
dies festius. Així doncs, es va destinar una patrulla permanent a
la zona de les Platges de Nules
per a fer les tasques de control i
vigilància corresponents.

La Policia Local va utilitzar drons per a realitzar els controls de Setmana Santa.

pioners

Cal destacar que la població de
Nules ha sigut pionera a la província de Castelló en la utilització de drons amb l’objectiu de
millorar els controls de vigilància al terme municipal.
De fet, s’han utilitzat, per primera vegada, durant la passada
campanya citrícola donant suport als controls que es fan de
manera habitual per terra, els
quals estan a càrrec de la Unitat
Rural Ecològica de la Policia Local de Nules.

Patrulles de l’exèrcit de Terra van reforçar les forces de seguretat de Nules.
Cal recordar que l’Ajuntament
de Nules va adquirir, l’any 2018,
dos drons per a la unitat de
drons de la Policia Local, a més
també s’ha adaptat la indumentària dels agents que formen
part d’aquesta nova unitat.
Per altra banda, quatre patrulles de l’exèrcit de Terra es van
desplaçar fins a Nules per a re-

colzar, al llarg de la jornada del
dissabte 11 d’abril, vespra del
Diumenge de Pasqua, el control
de les mesures de confinament
entre la població.
Aquests efectius van patrullar
pels carrers de la localitat de
Nules, juntament amb Guàrdia
Civil, Policia Local i membres de
Protecció Civil.

Posen fins a 175 denúncies
degut a incompliments
durant l’estat d’alarma
Un total de 175 denúncies ha posat la Policia Local de Nules des
que començara l’estat d’alarma,
en concret del 15 de març al 5 de
maig. Es tracta de sancions per
incompliments del Real Decret
463/2020 de 14 de març del Govern d’Espanya on s’estableix el
confinament. En les últimes dues
setmanes, corresponents als dies
del 23 d’abril al 5 de maig, es van
registrar 36 noves denúncies que
se sumen a les comptabilitzades.
Cal assenyalar que hi va haver
37 denúncies corresponents els
dies del 9 al 13 d’abril, que coin-

cidixen amb el període de Setmana Santa i Pasqua, per tant des de
la Policia Local s’assenyala que «si
es comparen les xifres s’aprecia
que els dies de vacances es va
registrar un major nombre de
denúncies, ja que parlem de 37
sancions en cinc dies davant les
deu dels 10 dies previs. Després
de mes i mig de confinament seguim posant sancions per conductes absolutament injustificades». Des de l’Ajuntament es fa
una crida a la ciutadania per a
que complisca les directrius que
marca el Govern d’Espanya.

Els agents de la Policia Local controlen que es complisca l’estat d’alarma.

Demanen
a Sanitat la
realització de
test massius
Davant les recomanacions
de l’OMS de fer test massius,
l’Ajuntament de Nules ha remès un escrit a la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut
Pública demanant la provisió i
realització de test massius per
al conjunt de la ciutadania.
L’alcalde de Nules, David
García, explica que han transmès a la Conselleria l’interés
en l’adquisició d’aquest material per part del Consell. «Hem
enviat un escrit sol·licitant
l’adquisició i realització de test
massius, ja que considerem
que deuen ser, a hores d’ara,
una prioritat per a fer front a
aquesta situació d’emergència
sanitària. Al mateix temps
que ens hem posat a la seua
disposició per a col·laborar en
tot allò que cregue per a que
la realització de tests massius
puga ser una realitat a la nostra Comunitat».
A més, es sol·liciten recomanacions per a fer tests al personal municipal, i s’insta de nou
a la Generalitat Valenciana a
compartir amb els consistoris
la informació relacionada amb
les persones de cada poble afectades per la covid-19 «per a previndre i controlar contagis».

Suspenen la
IX Ruta ‘Nules
de tapa en tapa’
prevista per a maig
L’Ajuntament de Nules ha decidit suspendre la IX Ruta Nules de tapa en tapa que estava
prevista per als caps de setmana de l’1 al 31 de maig.
Així doncs, el regidor de
Turisme, Guillermo Latorre,
explica que «davant l’actual
situació d’emergència sanitària per la covid-19 i ja que
els terminis administratius
estan suspesos hem decidit
suspendre aquesta edició. Més
endavant valorarem si procedeix un canvi de data després
de l’època estival o es posposa
aquesta edició fins al mes de
maig de l’any 2021».
Precisament el passat febrer
va tindre lloc una reunió amb
els establiments hostalers per
a organitzar la ruta, acordant,
entre altres, les dates. De manera que, els establiments
interessats a participar-hi tenien de termini per a presentar instàncies fins al 3 d’abril,
però amb l’Estat d’Alarma els
terminis administratius estan suspesos. A més, aquesta
edició contava amb algunes
novetats «amb les que es vol
promocionar els nostres productes», matisa Latorre.
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Més de 400 persones es beneficien del pla de
proveïment d’aliments i medicaments a domicili
Aquest servei municipal
va dirigit principalment
a les persones que
resulten més vulnerables
al coronavirus

U

n total de 464 persones
s’han beneficiat, en els
mesos de març i abril del
programa per al proveïment d’aliments i medicaments
a domicili que l’Ajuntament de
Nules va posar en marxa el darrer 15 de març.
Aquest servei està enfocat a
aquelles persones del municipi,
especialment vulnerables a la covid-19, que no tenen qui els faça
la compra o arreplegue els medicaments tant de la farmàcia com
dels centres hospitalaris.
«Des de l’Ajuntament es va activar aquest programa per a donar resposta a les recomanacions
de les autoritats sanitàries per a
que la ciutadania, en especial les
persones dels col·lectius més vulnerables, no ixquen de les seues
cases. Es tracta d’una iniciativa
solidària que té molt bona acollida i que és possible gràcies a
l’agrupació de Protecció Civil de

L’agrupació de Protecció Civil de Nules s’encarrega de la recollida i repartiment dels aliments i medicaments.
la localitat, que s’encarrega de
la recollida i repartiment de les
comandes», explica l’alcalde de
Nules, David García.
Així doncs, el número total
de serveis que fins la data s’han
prestat arriba als 257. En concret,
s’han fet 61 serveis de recollida
de medicaments a farmàcies,
amb els que s’ha proveït a 110
persones; i 113 serveis de compra
d’aliments dels que s’han beneficiat 175 veïns.

A més, s’han fet cinc serveis
de recollida de medicaments a
l’Hospital Provincial de Castelló
per a huit persones de la localitat
i 29 a l’Hospital de la Plana amb
els que s’ha atès a 71 persones.
A part, s’han fet altres 49 serveis diferents amb els que s’ha
volgut ajudar a un total de 100
persones que ho han demanat a
l’Ajuntament.
Cal recordar que amb aquest
programa col·laboren també la

Cooperativa Agrícola Sant Josep
de Nules i algunes de les farmàcies del municipi.
No obstant això, aquest servei
encara està actiu, per tant les
persones interessades poden fer
les comandes cridant al telèfon
de l’Ajuntament, 964 67 00 01,
de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores. El repartiment es sol fer el mateix dia i
com a molt tard el dia següent a
la demanda.
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Difonen el
patrimoni local de
Nules mitjançant
tours virtuals
L’Ajuntament de Nules ha
llançat una nova iniciativa
per aprofitar aquets dies a casa i apropar-se a diversos llocs
especials de la localitat d’una
manera diferent. El Paratge
Natural de l’Estany, les casetes de la platja, Mascarell i la
vila romana de Benicató, són
només uns exemples.
També perquè gràcies a que
les tecnologies no tenen fronteres, més persones ens coneguen i vinguen a fer rutes
presencials quan esta situació
sanitària passe. Així, cada dimecres i divendres, fins al 22
de maig, es pot seguir cada capítol en @NulesTuristico, de
Facebook, i en @NulesAjuntament, d’Instagram.
El cicle es va iniciar el 6 de
maig, amb una passejada per
a conéixer millor un enclavament únic com és Mascarell. El
següent destí, el dia 8, va ser el
conjunt de fortificacions situades al camí del Cabeçol. Cal recordar que l’Ajuntament està
en procés de restaurar el blocau de La Vieta i tramita amb
Conselleria perquè el conjunt
de blocaus siga declarat Bé
d’Interés Local.
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El mercat ambulant dels dimecres va
reobrir el 6 de maig amb noves mesures
Sols es permet la venda de productes alimentaris o de primera necessitat, i s’aplica un protocol de seguretat

E

l dimecres 6 de maig el
mercat ambulant de Nules va reprendre l’activitat
amb diferents mesures,
emmarcades en les resolucions
de la Conselleria de Sanitat i de
l’Agència de Seguritat i Emergències de la Generalitat Valenciana,
davant la covid-19. En concret,
sols es permet l’obertura als llocs
de venda de productes alimentaris o de primera necessitat.
L’Ajuntament de Nules ha dissenyat un complet protocol que
inclou els condicionants que
deuen complir tant els venedors
com els usuaris. «Són mesures
per a evitar contagis, a més també s’incrementa la vigilància per
a que es complisquen les noves
normes», matisa el regidor de
Mercats, César Estañol.
Així doncs, la separació mínima entre els llocs de venda és
de 2,5 metres; les persones venedores en un mateix lloc han de
guardar una distància entre elles
de 2 metres; i el distanciament
entre el lloc de venda i la clientela també és de 2 metres, delimitats amb cinta adhesiva.
Les persones usuàries no poden tocar els productes, sols el
venedor i ho farà obligatòriament amb guants i mascareta. A
més s’evitarà, en la mesura del
possible, que un mateix venedor
manipule aliments i diners.
«L’Ajuntament subministrarà
gel higienitzant i facilitarà mascaretes a aquelles persones que
no porten de casa, ja que el seu
ús en el recinte del mercat serà
obligatori. Daquesta manera a
l’entrada s’informarà a les persones usuàries de les normes per
reduir les possibilitats de contagi i es mesurarà la temperatura»,
explica Estañol.

Llocs de venda i clients del mercat ambulant dels dimecres mantenen la distància de seguretat el dia de reobertura.

reobertura del comerç local

Repartixen un ‘kit’ sanitari
de prevenció als comerços
U Des del 4 de maig l’Ajuntament
reparteix un ‘kit’ de prevenció als comerços locals, a mesura que van reobrint les seues portes, per ajudar a
la protecció de treballadors i clients.
U El ‘kit ‘conté gel higienitzant de
mans, mascaretes d’usar i tirar per als
clients i reutilitzables per als comerciants, ulleres o pantalles de protecció.
En principi, el recinte del
mercat estarà delimitat entre
la plaça de Frai Asensi Nebot,
carrer de Marco Antonio Ortí,

U El repartiment es va iniciar amb les
perruqueries i tendes d’alimentació,
per a continuar amb tots els comerços. «Des de totes les administracions hem d’ajudar en aquests
moments difícils i és important que
la població utilitze les màximes proteccions, donant les ferramentes suficients als comerços de proximitat»,
ha afirmat l’alcalde, David García.
des de la cantonada del carrer
dels Àngels i carrer del Mercat, i
el carrer del Mercat. A més també s’inclou l’interior del Mercat

Municipal. Aquest recinte estarà
totalment tancat i hi haurà tres
punts de accès per a les entrades
i eixides ,que estaran situats en
el carrer del Mercat, a la porta
principal del Mercat Municipal i
també en la plaça de Frai Asensi
Nebot.
vigilància

Tot el recinte està vigilat per personal municipal, Policia Local,
Creu Roja i Protecció Civil, una
trentena de persones que vetllen
pel compliment de les normes i
controlen l’afluència de gent per
a evitar aglomeracions i per a garantir el distanciament social.
L’horari d’obertura és de 8.00
a 13.30 hores i la brigada municipal s’encarrega de dur a terme
les tasques de desinfecció de la
zona, abans de la instalació del
mercat i al finalitzar el mateix.

Bonifiquen la
taxa d’ocupació
de terrasses de
bars i restaurants
L’Ajuntament de Nules ha
acordat bonificar la totalitat
de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb
taules i cadires amb finalitat
lucrativa, és a dir, la taxa que
paguen bars i restaurants per
les terrasses.
L’alcalde, David García, explica que «tots els grups municipals hem acordat, per unanimitat, que els bars i restaurants amb terrassa estiguen
exempts de pagar aquesta
taxa durant tot aquest any, de
manera que no se’ls cobrarà
des de maig fins a desembre
i a més se’ls tornarà els mesos
d’aquest any que ja han pagat.
És una mesura amb la que es
vol, dins les competències municipals, ajudar al sector de
l’hostaleria local».
L’Ajuntament treballa en un
estudi enfocat a l’ampliació de
l’aforament de les terrasses de
bars i restaurants, perquè puguen prestar el mateix servei
que abans de la declaració de
l’estat d’alarma i sense un cost
adicional, amb el qual es determinaran els locals concrets
que poder fer aquesta ampliació de terrasses. A més també
s’agilitzaran els permisos als
locals que sol·liciten aquests
espais a l’aire lliure, que actualment no tenen terrassa i
presenten condicionants per
tenir-la, i que estiguen interessats en obrir quan s’inicie la fase 1 de o més endavant.
En relació als locals d’oci
nocturn s’està estudiant la
possibilitat de que puguen
albergar gent en la via pública, perquè l’aforament en
l’interior és molt reduït.
L’alcalde ha traslladat
aquestes mesures a la junta
directiva de l’Associació Hostalera de Castelló (Ashocas).

La Comissió de Festes del Barri de Sant
Joan suspén les celebracions de juny
La Comissió de Festes del Barri
de Sant Joan de Nules ha acordat
suspendre les festes d’aquest any
2020, que estaven previstes per al
proper mes de juny.
Així ho va manifestar en un
comunicat publicat a les seues
xarxes socials, en el que assenyalava que «degut a l’actual crisi
sanitària de la covid-19 i seguint
les recomanacions de les autoritats competents, la Comissió
de Festes del Barri de Sant Joan
hem acordat la suspensió de les
nostres festes de 2020». A més,
en l’escrit es dona suport a Maria
Calpe Huesa, que anava a ser proclamada Regina del Foc 2020, i a
les xiques que l’acompanyarien

en la cort d’honor.
Les festes del barri de Sant Joan
estan molt arraigades en la població de Nules i compten amb una
dilatada trajectòria i tradició. De
fet, la programació preveu cada
any actes de tots tipus: taurins,
culturals, d’oci i entreteniment,
i religiosos.
Des de l’Ajuntament de Nules
es recolza aquesta decisió responsable davant l’actual conjuntura i anima tant a la Comissió del Barri de Sant Joan, com a
la del Barri de El Salvador i a la
Quinta de Sant Vicent, que també han hagut de suspendre les
seues festes, a seguir treballant
de cara a la celebració dels fes-

tejos del pròxim any, «que com
sempre tindran la col·laboració
de la institució local».
Óscar tramoyeres

D’altra banda, la Comissió de Festes del Barri de Sant Joan també
ha anunciat la suspensió definitiva del monòleg d’Óscar Tramoyeres, que ja s’havia ajornat fins el
10 de maig per l’Estat d’Alarma.
Des de l’11 de maig procediran a
la devolució dels diners de les entrades. Cada persona que dispose d’entrades s’haurà de posar en
contacte amb la persona o punt
de venda on les va adquirir i, presentant les entrades, se’ls reemborsarà el preu de l’entrada.

La processó de Sant Joan és un dels moments més emotius de les festes.
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La professora Marisol Carreguí i els seus fills van escenificar un divertit conte de Llorenç Giménez.

7

El Mag Carolus va sorprendre el públic infantil amb els seus divertits i originals trucs de màgia.

Nules viu un Dia de les Palles especial,
amb animació i música de tots per a tots
En una jornada festiva molt popular, l’Ajuntament va coordinar un programa amb música i propostes familiars mitjançant les xarxes socials

N

ules va viure el darrer
dissabte 25 d’abril un
Dia de les Paelles diferent, però en el qual no
va faltar l’animació.
L’avinguda de Santa Aurora no
va poder ser el centre de reunió
de milers de persones en una
de les jornades més festives que
viu Nules al llarg de l’any i que
enguany no s’ha pogut celebrar
per l’estat d’alarma decretat per
l’expansió del coronavirus.
Tot i això, molts veïns van poder compartir un dissabte de
germanor, mitjançant la tecnologia i les finestres virtuals, on
l’Ajuntament va oferir una completa programació a distància
per a recordar que no era un dia
qualsevol més a la localitat.
De fet, quasi un miler de persones van assitir en directe al
contacontes que va obrir, de bon
matí, aquest inusual Dia de les
Paelles. La mestra Marisol Carreguí i els seus dos fills van retre
homenatge a Llorenç Giménez
amb una original escenificació
del seu conte El fantasma dels
ulls blaus. La següent proposta
també anava dirigida a un públic familiar, de la mà del Mag

Ximo Felip va ser un dels DJ que van participar en ‘Des de casa Nules Fest’.
Carolus, que va sorprendre amb
la seua habilitat amb els jocs de
mans i l’il·lusionisme.
Però el plat fort, com ja és tradicional en el Dia de les Paelles,
va ser la música. Per escalfar
motors, Ferran Loop va oferir al
migdia el V Musical Vermut, i
després va arribar el Des de Casa Nules Fest, una iniciativa dels
DJ locals que va tindre lloc des de
les 17.00 hores i fins la mitjanit,

i que va continuar diumenge. Diversos estils de música van arribar als mòbils i ordinadors amb
les sessions de Jesús Andreu, Rafa
Abad, Ximo Felip, David Saez, DJ
Benso, Marcos Carbonell, Salva
Buga, Javi Quiros i Verica Closing. I des d’aleshores Des de casa
Nules Fest repeteix cada cap de
setmana amb noves propostes.
D’altra banda, La Corretjola va organitzar tota una sèrie

Alfons Pérez ‘El Blüe’ ha posat en marxa un taller de rap per a jóvens.
d’activitats per a commemorar
la Diada del País Valencià a casa,
que es van iniciar també amb el
contacontes de Marisol Carreguí. Després l’historiador Toni
Royo va parlar sobre la Batalla
d’Almansa i al migdia els dolçainers i tabaleters de Nules van
fer sonar als balcons, finestres i
terrats, El Cant dels Maulets i La
Muixeranga. La poeta local Marisol González va llegir el poema

Cant de Llengua i el cantautor de
la Vilavella Josep Lluís Notari va
oferir les seues cançons.
Va tancar la programació el
raper nuler Alfons Pérez El Blüe,
que a més d’actuar va parlar del
rap. Alfons ha posat en marxa durant la quarantena un taller de
rap dirigit als més jóvens, amb
vídeos setmanals a YouTube on
parla sobre la tècnica i la història
d’aquest estil musical.
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la vida en temps del coronavirus

Festes i molt més a les xarxes socials
Veïns i associacions comparteixen celebracions i aficions des de casa amb les noves tecnologies mentre dura el confinament
manifestacions religioses

associació musical artística nulense

festa d’interés turístic local

La ‘Setmana Santa des de casa’
de la Germandat de Natzarens

Una marxa per a acompanyar
la Processó de l’Encontre

Un Sant Vicent sense cercavila
però amb Gojos des dels balcons

Tot i que els actes públics
de la Setmana Santa es
van haver de suspendre
pel coronavirus, la Germandat de Natzarens
de la Puríssima Sang
va aconseguir apropar
la solemnitat i fervor
d’aquestes celebracions
als veïns de Nules, amb
la projecció en el canal
de YouTube i Facebook
de la confraria de vídeos
de les processons i actes
d’altres anys.

L’Associació Musical Artística Nulense es va sumar als actes de la Setmana Santa. I és que el diumenge de Resurrecció
és tradició que la banda
acompanye la Mare de
Déu de la Soledat en la
Processó de l’Encontre.
Enguany la nostra banda es va haver de quedar
a casa, però la seua música ens va acompanyar
amb la marxa processional Triunfal 34, del mes-

Una de les grans festes locals que enguany no s’ha
pogut celebrar per la covid-19 ha sigut la de Sant
Vicent. Els carros hauran
d’esperar fins l’any 2021
per a tornar a recórrer
els carrers de Nules; però
la Quinta del 95, que havia d’organitzar la festa
enguany, es va proposar
celebrar el dia de Sant
Vicent amb l’entusiasme
de sempre. Així, van convidar els veïns a compar-

Una iniciativa que va
tindre una gran resposta per part dels nulers,
amb més de 1.500 visualitzacions de la Setmana
Santa des de casa. A més,
la pagina de Facebook de
la confraria ja supera el
miler de seguidors.
Molts confrares han
penjat aquests dies una
imatge del Natzarè als
balcons, i molts veïns
llueixen la de la Mare de
Déu de la Soledat.

tre Emilio Cebrián Ruiz.
Els músics van tocar
aquestes notes des de sa
casa, sota la direcció de
Toni Reyero, i van fer un
vídeo que va camí de les
4.000 reproduccions al
seu Facebook.
A més, han estrenat
canal a YouTube, des
d’on participen en la
programació cultural de
l’Ajuntament de Nules.
La propera cita serà el
dissabte, 16 de maig.

tir records de la festa
d’anys anteriors penjant
fotos a les xarxes socials
per a posar-li color al dia.
A més, a les 12.00 hores,
va ressonar en molts balcons l’imprescindible Paquito el chocolatero i, a
les 20.00 hores, els veïns
van entonar els Gojos de
Sant Vicent també des
dels balcons.
Visca Sant Vicent!
Visca els clavaris!
Visca la Quinta del 95!

proposta per a animar a la lectura

espectacles musicals

activitats esportives

Un original concurs per al Dia
del Llibre amb Cosas & Musas

Música Viva recupera les seues
millors actuacions a Youtube

El club Taronja Basket Nules ens
vol animar amb un divertit vídeo

Una de les cites tradicionals del mes d’abril és el
Dia del Llibre, una jornada dedicada a promoure
la lectura que també ha
hagut de replantejar-se
degut a l’estat d’alarma.
Per a que aquesta
data no caiguera en
l’oblit, el club de lectura Cosas&Musas, juntament amb l’Ajuntament,
va preparar el sorteig de
10 vals per a la compra
d’un llibre en els esta-

El Grup de Veus Música
Viva és una de les moltes
associacions de Nules
que durant aquest periode de confinament té
una gran presència a les
xarxes socials i contribueix amb dinamisme a
que els veïns passen millor aquests dies.
Tot i que per ara han
hagut de suspendre la
seua programació de
concerts, en el seu canal
de YouTube programen

Les activitats esportives,
sobretot les que es practiquen en equip, han
hagut d’aturar-se amb
l’estat d’alarma. Per això
les més de 80 famílies
que formen el club Taronja Basket Nules van
voler fer un vídeo motivacional, per ajudar a
passar el millor possible
el confinament.
El vídeo es pot veure
en el Facebook del club
i en ell, al ritme de

bliments de Nules, en el
moment que la situació
sanitària millore.
Per a participar calia
gravar un vídeo llegint
unes línies del llibre
que més ens agradara i
penjar-lo, com a comentari, en el Facebook de
l’Ajuntament de Nules o
el de Cosas&Musas. Així,
la iniciativa #NulesEnCasaLeyendo va fer que
tots pogueren participar
en el Dia del Llibre.

de manera periòdica gravacions d’actuacions que
han anat oferint al llarg
dels anys.
Destaca la recuperació de la seua primera
zarzuela, La Revoltosa
de Chapí, de febrer de
2010, que van emetre el
13 d’abril. El diumenge
de Resurrecció van programar una selecció del
Mesías de Haendel i el 26
d’abril van oferir The Musical Show, de 2017.

l’inconfusible Resistiré
del Dúo Dinámico, conten d’una manera molt
divertida que el TBN
també es queda a casa,
però sense renunciar a
jugar a bàsquet.
Des dels més menuts
del club fins els més majors practiquen el seu
esport favorit, però ara a
casa i amb molt d’enginy
per a poder continuar
mantenint la forma fins
que es puguen retrobar.
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Un nou concurs de decoració de
façanes i balcons contra el virus
Aquesta nova iniciativa també pretén recolzar el comerç local amb tres premis consistents en vals de compra

La pancarta ‘Tots a una!’ posa en valor la tasca dels treballadors essencials.
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L’Ecoparc de
Nules reprén la
seua activitat amb
noves mesures
L’Ecoparc de Nules va reprendre, el 7 de maig, la seua
activitat amb els protocols
de seguretat dissenyats per
l’Ajuntament, conforme al que
especifica l’autoritat sanitària,
per a previndre eventuals contagis de la covid-19.
Per a desplaçar-se a les
instal·lacions és necessari tindre un model de Declaració
Responsable (disponible en el
Facebook de l’Ajuntament) que
justifique que es tracta d’una
situació de necessitat o de força
major. Les forces i cossos de seguretat podran sol·licitar que es
mostre. L’horari és de dimarts
a dissabte, de 9.00 a 13.00 i de
15.00 a 19.00 hores, i diumenge, de 9.00 a 13.00 hores.

Renovació del
conveni amb
la Fundació
Isonomia de l’UJI
En el cartell ‘Nules Guanya’ la clemenules aconsegueix derrotar el coronavirus.

‘Volveremos a abrazarnos’ mostra un desig d’esperança cap al futur.

’Ajuntament de Nules va
convocar un nou concurs
amb el que es va voler reconéixer públicament els
treballs fets a casa, que llueixen
als balcons i façanes, amb els
quals es traslladen al conjunt de
la ciutadania diferents missatges
d’ànim, davant aquesta situació
de crisi sanitària. A més, amb
aquest concurs també es promou
l’entreteniment i incentivar les
activitats en família.
Així doncs, els membres de les
forces de seguretat i emergències
locals van triar els guanyadors el

trobat balcons i façanes decorades amb pancartes i cartells que
reflecteixen el compromís del
veïnat amb el confinament. Amb
aquesta iniciativa volem reconéixer aquest esforç i es vol ajudar també al comerç local una
vegada finalitze aquesta situació
excepcional», explica l’alcalde de
Nules, David García.
En aquest sentit, hi ha tres
premis consistents en vals de 50
euros per a consumir en els establiments de proximitat.
Des de l’Ajuntament es va animar els veïns i les veïnes a deco-

L

dissabte, 2 de maig, per la vesprada, al fer el tradicional recorregut
amb els vehicles d’emergència
pels carrers de Nules, Mascarell
i la població marítima, per a saludar amb les seus sirenes a totes
les persones, especialment als xiquets i a les xiquetes que estan
als seus domicilis.
«Els vehicles de la Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja i
Bombers fan sonar cada dissabte
les seues sirenes per a agrair a la
ciutadania el seu comportament
exemplar durant el confinament.
«En aquestes eixides, ens hem

rar amb pancartes i cartells els
seus balcons i façanes, i a enviar
una fotografia al correu electrònic nules@nules.es. També es va
animar a les persones participants a compartir les fotografies
en les xarxes socials amb el hastag #NulesEsQuedaACasa.
La votació va estar molt renyida i els tres cartells més votats
van ser Nules Guanya, Tots a una!
i Volveremos a abrazarnos.
D’altra banda, la caravana de la
il·lusió va concloure el 9 de maig
perquè ja es pot eixir al carrer en
la franja horària corresponent.

La rectora de la Universitat
Jaume I i presidenta de la Fundació Isonomia, Eva Alcón, i
l’alcalde de Nules, David García, han signat un nou conveni de col·laboració per a continuar amb la promoció de la
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes a aquest municipi. El conveni, a més, estableix la continuïtat de la participació de Nules en la Xarxa
Isonomia de Municipis per a
la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes i en els seus programes
anuals, que tenen com a finalitat la promoció de la igualtat
efectiva de dones i homes en
tots els àmbits i la prevenció
de la violència cap a les dones.

Homenatge a dos nulers en
el dia dedicat a les víctimes
del nazisme a Espanya
L’Ajuntament de Nules es
va sumar el 5 de maig al Dia
d’Homenatge als espanyols deportats i morts en Mauthausen i
en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya.
Es va voler aprofitar aquesta
data per a homenatjar dos nulers que varen estar en el camp
de concentració de Mauthausen,
Vicente Herrera Bertomeu i Amadeo Alagarda Ballester, amb la
publicació en les xarxes socials de
l’Ajuntament d’un vídeo commemoratiu i amb la lectura del manifest de la Xarxa Memòria de la Fe-

deració Valenciana de Municipis
i Províncies (FVMP), la Conselleria
de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica i l’Amical de Mauthausen.
Nules anava a albergar un dels
actes organitzats per la Conselleria per a recordar les víctimes de la Plana Baixa, «a més
l’Ajuntament havia preparat un
esdeveniment per homenatjar
els dos veïns de Nules, i esperem
que quan es restablisca la normalitat pugam dur-los a terme»,
comenta el regidor de Turisme i
Patrimoni, Guillermo Latorre.

U NULES FELICITA L’ALUMNAT QUE HA REBUT EL PREMI EXTRAORDINARI DE PRIMÀRIA 2018-19

L’Ajuntament de Nules va homenatjar, el 12 de
març, abans de l’estat d’alarma, l’alumnat que ha
rebut el Premi Extraordinari de Primària 2018-19:
Daniel Gavara García, Laura Menéndez Martínez,

Marc Saura Valls, Lourdes Peris Rochera, Daniel
Zanón Lluch, Juan Lafuente Guerola, Marc Ferrer
Felip, Carla Flich Borrás, Alejandra Roselló Gimeno i Maria Roselló González.
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Municipal

Primer vol antimosquits de l’any per a
controlar la plaga a Nules i la comarca
L’Ajuntament ho va demanar en detectar gran quantitat d’aquests insectes adults, principalment en les platges

E

l 23 d’abril, les zones humides i de marjaleria de
Nules i altres set municipis de la província de Castelló van rebre el primer tractament aeri d’enguany, per a tallar
el cicle vital dels mosquits i controlar així una plaga que des de
fa setmanes torna a proliferar en
zones costeres.
El parc comarcal de bombers
de la Plana Baixa, a Nules, va ser
el nucli de la intervenció desenvolupada per Lokímica, empresa que realitza els tractaments
a Nules i a d’altres municipis i
que dirigeix les accions del servei de Control de Mosquits de la
Diputació, el qual va demanar
l’autorització a la Generalitat
per a intervindre en les localitats
més afectades. Les tasques es van
iniciar a Nules i també es van desenvolupar a Almenara, Moncofa,
Xilxes, La Llosa, Borriana, Torreblanca, Cabanes i Orpesa.
Des de l’empresa expliquen
que el tractament és biològic.
L’helicòpter polvoritza un bacteri que s’alimenta només de les
larves del mosquit, així s’evita
que arriben a l’edat adulta i continuen creant un «vertader problema de salut pública», com va
advertir la regidora de Sanitat de
Nules, Susana Tusón.
També es van intensificar els
tractaments terrestres, en unes
actuacions dirigides a controlar la població dels mosquits de
marjal, però no el tigre, que hi és
a zones urbanes i per al qual es
realitzen tractaments específics
sempre terrestres.

Un helicòpter va partir del parc comarcal de bombers de Nules, per a realitzar un tractament aeri contra els mosquits.

El personal de Lokímica també realitza tractaments terrestres.

L’Ajuntament de Nules ja havia sol·licitat a la Diputació i a la
Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública autorització per
a realitzar tractaments aeris per
al control de mosquits en el seu
terme municipal, davant la proliferació de mosquits adults.
Cal recordar que el passat març
Lokímica va estar portant a terme
actuacions de prevenció i supervisió de mosquits en diferents zones
del terme municipal, per a previndre focus de mosquits davant
l’augment de les temperatures.
Les actuacions es van realitzar en
tolls, pous i altres punts del terme
municipal on s’havia detectat aigua estancada.

Autorització per
a anar a segones
residències a fer
tractaments
Les persones amb segona residència en la zona marítima de
Nules poden desplaçar-se per
a fer tractaments de neteja i
manteniment de piscines o depòsits d’acumulació d’aigua, a
efectes de controlar la proliferació de mosquits.
L’Ajuntament de Nules ha
sol·licitat autorització a la
Subdelegació del Govern a
Castelló, la qual ha donat el
seu vist i plau, sempre que
s’acredite amb un justificant
o declaració responsable, el
motiu del desplaçament davant les autoritats que ho puguen requerir, que siga per un
període de temps imprescindible per a fer les tasques permeses, i es realitze de manera
individual.
Així, l’Ajuntament facilitarà
a les persones interessades un
model acreditatiu individual de
necessitat de desplaçament personal per motius de tractament
contra mosquits, que haurà de
ser emplenat i que podrà descarregar-se de les xarxes socials
institucionals de l’Ajuntament,
o bé es podrà sol·licitar cridant
al número de telèfon 964 67 00
01, de dilluns a divendres, en
horari de 9.00 a 14.00 hores,
perquè s’envie per correu electrònic, o també es podrà agafar
físicament en les dependències
de la Policia Local.
Des de la regidoria de Sanitat
s’assenyala que aquesta iniciativa està motivada per la proliferació de mosquits en aquesta
zona. L’Ajuntament demana,
per tant, la col·laboració ciutadana per a controlar i previndre la població de mosquits.

La Unitat de Mediació Policial arriba a
acords en més del 85% de les sol·licituds
La Unitat de Mediació Policial de
la localitat de Nules ha arribat a
un acord o resolució en el 85,71
per cent de les sol·licituds admeses a tràmit, donant així solució
a les queixes o problemes de la
ciutadania.
En concret, la Unitat de Mediació Policial ha portat a terme
durant el primer trimestre de
l’any 2020 un total de set actuacions, cinc de les quals van ser
de caràcter individual i altres
dos col·lectives, amb 25 i 15 demandants cadascuna. De fet, sis
d’aquests expedients han sigut
admesos, mentre que un s’ha
desestimat per ser competència
d’altra administració.

«El balanç que fem d’aquest
primer trimestre de l’any és
molt positiu, perquè veiem que
hi ha voluntat per part de les
persones implicades en arribar
a acords, gràcies a la mediació i
professionalitat dels agents de la
Policia Local que formen aquesta unitat», explica l’alcalde i regidor de Seguretat i Policia Local, David García.
servei gratuït

A més, cal assenyalar que «aquest
és un servei totalment gratuït
que ofereix la nostra Policia Local que no té cap cost addicional
per a l’Ajuntament», va afegir
l’alcalde.

Cal recordar que la Unitat de
Mediació Policial es va posar en
marxa a la localitat de Nules
l’any 2016 i està formada per un
oficial i dos agents que es dediquen a intervenir en conflictes
entre la ciutadania, com poden
ser assumptes d’àmbit rural
per límits o danys en horts; de
menors i discapacitats; sorolls;
problemes de convivència entre
veïns; molèsties de gossos; insults; o temes relacionats amb la insalubritat, entre altres.
La prestació d’aquest servei es
pot sol·licitar per escrit, omplint
el formulari corresponent, a les
dependències de la Policia Local
de Nules.

U rECONEIXEMENT PÚBLIC
A LES PERSONES QUE VAN
SOCóRRER UN MENOR

L’Ajuntament va fer un reconeixement
públic als agents de la Policia Local
i a les persones civils, que gràcies a
les seues actuacions de socors van
evitar que un menor es dessagnara.
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Promouen l’esport saludable
entre la gent gran a la televisió
Un programa televisiu dona continuïtat als tallers que organitza l’Ajuntament

D

es del 20 d’abril, TV4 la
Vall emet el programa
Exercici saludable en
confinament, a iniciativa de l’Ajuntament de Nules, per
a que la gent major practique a
casa activitat física. Amb aquest
espai es vol donar continuïtat als
tallers de tonificació muscular
que organitza l’Ajuntament i que
impartia Miguel Casino de forma
presencial, el qual continua fent
aquestes sessions televisades.
Les classes s’emeten tots els
matins, de dilluns a diumenge, a
partir de les 11.00 hores. El programa consisteix en uns exercicis molt senzills, que es poden
realitzar amb material a l’abast
de qualsevol persona que es trobe confinada a casa.
Miguel Casino explica que
«es tracta de treballar la força,
l’equilibri, la mobilitat i la resistència per a provar, en aquestes
setmanes en les que ens hem hagut de recluir a les nostres cases,
de mantindre totes les capacitats
físiques, que les persones que ja
feien exercici abans del confinament havien guanyat, i també
per a millorar-les si és possible».
No és una rutina tancada, sinó
que es pot adaptar, pel que fa a
la intensitat, a les condicions de
cada persona, això ho podem
aconseguir reduint la velocitat a
la qual es realitzen els exercicis,
canviant el pes (mitjançant botelles o paquets d’arròs de diversa
capacitat) o, fins i tot, introduint
algun xicotet descans.
En fer aquestes rutines s’ha de
tindre en compte que no deuen
produir dolor, ja que això in-

U teresa martínez alagarda
celebra el seu centenari, tal
com va fer la seua mare

Análisis

El primer sello español
RICARDO

Yáñez*

El primer sello del mundo es el
famoso Penny Black (penique
negro), impreso por el Correo
Real Inglés el 6 de mayo de 1840
con la efigie de la Reina Victoria.
Se imprimieron unos 68 millones de ejemplares. En la actualidad se considera que más de un
millón están en manos de coleccionistas filatélicos.
En España el empleo de los
sellos de Correos fue establecido por un Real Decreto de 24
de octubre de 1849, como «pago previo del franqueo y de los
derechos de certificado de la
correspondencia». La primera
emisión de España fue puesta a
la venta el 1 de enero de 1850
bajo el reinado de Isabel II.
La emisión se compuso de
cinco sellos, con valores de 6
cuartos negro, el más conocido y asociado al primer sello
de España, (del que existen dos

variedades llamadas plancha I y
plancha II), por las variaciones
que tienen los mismos, el 12
cuartos lila; el 5 reales rojo; el 6
reales azul y el 10 reales verde.
De los cuales no se tiene certezas de las cantidades emitidas
de cada uno de ellos. Todos llevan la efigie de Isabel II. En los
dos tipos del 6 cuartos negro la
efigie real mira a la izquierda,
mientras que en los otros cuatro mira a la derecha.
Las calidades de esta emisión
se catalogan como lujo o normal, dependiendo de la calidad
del sello y su centraje, eran sellos sin dentar. Y al contrario de
lo que se pueda pensar, la primera emisión es muy prolífica
en el mercado y sus precios son
medianamente asequibles para
el primer valor y más elevados
para los restantes valores, que
pueden oscilar para el tipo normal entre los 2.200 euros y los
4.100 euros, aumentando su
valor si están sobre carta y circulados.
*Presidente del Grupo Filatélico
y de Coleccionismo Noulas

S’han repartit fullets explicatius amb diverses taules d’exercicis.
dicaria que o bé no estem fent
l’exercici de la manera correcta,
o que el nostre cos no està preparat per a fer-ho a eixa intensitat.
Si això passara, caldria baixar la
intensitat de l’exercici amb algun dels mètodes ja exposats.
L’estructura de les sessions és
molt senzilla: hi ha un xicotet
escalfament, sis exercicis per a

treballar tot el cos i, per acabar,
una recomanació de provar a fer
treball de tipus aeròbic realitzant
passejades per on siga possible.
L’ideal és repetir la part principal
(la dels 6 exercicis) tres vegades.
Fent tot açò hauriem aconseguit complir les recomanacions
d’activitat física de l’Organització
Mundial de la Salut.

L’Ajuntament de Nules va homenatjar, el
12 de març , a Teresa Martínez Alagarda
en complir 100 anys. Aquest, però, no és
el primer centenari que celebra aquesta
familia. Ja la mare de l’homenatjada,

Teresa Alagarda Cuñ (26-5-1891), va
complir 100 anys en 1991 i va rebre
l’homenatge de l’Ajuntament, sent
alcalde Vicente Martínez Lucas. Va faltar
amb quasi 105 anys. Teresa Martínez

Alagarda va nàixer a Nules el 12 de març
de 1920. Als 16 anys va viure la guerra
civil. Es va casar en 1950 amb Manuel
Romero Vicent i ha tingut tres filles que
li han donat 8 nets i 9 besnets. La seua

família destaca d’ella «l’amor pel seu
poble i la devoció a la Mare de Déu de la
Soledat. Ens ha transmés molts valors.
És la persona més piadosa, bondadosa,
generosa i amorosa que hem conegut».
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Tresors de la Nulespèdia ; Un precedent del coronavirus

T

L’epidèmia del còlera morbo de
l’any 1885 a la localitat de Nules

ot i que les generacions actuals no estan gens
acostumades a situacions
d’excepció com les que estem vivint degut a l’aparició del
coronavirus, al llarg de la història les poblacions han conviscut amb epidèmies periòdiques,
generalment malalties infeccioses degudes a les deficients condicions higièniques en què es vivia. La Nulespèdia, amb un gran
treball de Laura Yustas i Nel·lo Vilar, ens ha recordat com va viure
Nules les successives epidèmies
del còlera morbo al segle XIX, i
especialment del de 1885, sobre
el que existeixen més dades.
El còlera és una malaltia infecciosa causada per les enterotoxines del bacil vibrio cholerae. Els
malalts mostren una síndrome
basada en vòmits i una excessiva diarrea. Després d’un període
d’incubació d’un o dos dies, la
mort es produeix per deshidratació en menys d’una setmana.
En situació normal la malaltia
es transmet per l’aigua i els aliments. Quan el brot s’estableix
en una població són les pròpies
i abundants deposicions les que
contaminen amb summa facilitat les fonts d’aigua potable i les
robes dels afectats. Es propaga
amb facilitat a les zones humides
i la seva incidència és major als
països de clima càlid.
A la gravetat de la malaltia se
sumava la creença que no s’havia
de donar aigua als malalts amb
calentura, per la qual cosa sovint
morien a l’agreujar-se la deshidratació. A Nules es conserva encara memòria de la Font de la Salut, un ullal d’aigua dolça vora el
camí Cabeçol en què es deia que
es curaven els malalts de còlera
que bevien. Segurament això va
passar també en moltes altres
fonts de nombrosos pobles.
els precedents

A Espanya hi va haver diferents
brots de còlera: el primer en 1833,
els següents en 1854-55 i en 1865,
i el més conegut, el de 1885. Sobre els de 1854-55 i 1865, apareix
una breu menció en Dos noticiaris de Nules (S. XIX) publicats per
Vicent Felip Sempere. Es diu que
l’any 1865 van ser més els morts
que els nascuts, i que el 21 d’abril
de 1866 es van fer festes de gràcia
en recompensa del còlera de l’any
anterior: bou en corda, tres dies
de bous, dos dies de corregudes
de cavalls i ball de torrent.
20 anys després de l’última
epidèmia, a l’estiu de 1885 hi
ha un nou brot de còlera que
s’acarnissarà a Nules. D’este tenim molta més informació, amb
parts oficials diaris que es poden

En la primera foto aèria coneguda, de 1945, es veu la situació de l’antic cementeri i de l’hospital o llatzeret del Calvari.

el balanç de 1885

248 morts a Nules
El 18 de juny es van donar instruccions als alcaldes de les províncies
no afectades. S’apliquen mesures
als viatgers per tren i carretera,
però es tem que les quadrilles de
segadors que viatgen per diferents
províncies escampen l’epidèmia.
Sense vacuna i amb pocs recursos
mèdics, pareix que el brot va anar
decaient durant els mesos de juliol
i agost fins extingir-se completament durant el mes de setembre.
Nules va ser un dels primers
pobles afectats, ja a principis de
juny, i un dels que van patir més
l’epidèmia. Segons el cens de 1860,
Nules comptava amb 4.801 habitants; en el de 1887, ens trobem
que Nules només en tenia 4.513.
Aquest descens se’ns explica per
trobar al Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP).
El 5 de juny es parla per primera vegada d’una «malaltia sospitosa» i s’ordena als alcaldes donar part diari de la salut pública.
El dia 11 comença a publicar-se
llistats diaris amb els contagis i
morts de cada poble, i eixe primer dia ja hi ha 8 municipis infectats. Entre altres, els contagis
es multipliquen en Nules i els
seus veïns a la Plana: Vila-real,
Artana, Betxí i la Vilavella.
Un any abans, en 1884, el metge de Tortosa Jaume Ferran i

l’epidèmia del còlera de l’estiu del
1885, que va triplicar el terme mig
de morts dels cinc anys anteriors.
Les primeres símptomes es feren
sentir el 21 de maig, però els primers morts que es registren com a
víctimes de I ‘epidèmia ho són del
7 de juny. A partir d’aquesta data,
cada dia, van registrant-se noves
víctimes, aconseguint la màxima
virulència entre el 24 de juny i el
8 de juliol. Des d’aquesta última
data les defuncions decreixen, donant-se per acabada l’epidèmia el
13 d’ agost, si bé el 10 de setembre
encara hi consta una defunció deguda al còlera. Més de 70 dies de
malson en què es contagiaran 400
persones de què se’n moriran, tot
segons les xifres oficials, 248.
Clua, el doctor Ferran, havia fet
el descobriment de la vacuna
anticolèrica, però bona part del
món científic desconfiava del
descobriment, incloent a Santiago Ramón y Cajal (que tanmateix
es va vacunar amb tota la seua
família). El 9 de juny ja es prohibeix la inoculació. El 4 de juliol,
La Crónica Meridional: diario liberal independiente y de intereses generales conta que cap al 2
de juliol havien eixit de València
alguns metges per inocular en
10 pobles diferents de València
i Castelló: Artana, Benifaió, Mas-

sanassa, Alfafar, Xiva, Xert, Vilareal, Ontinyent, Albaida i Grau.
Artana va tindre eixe dubtós privilegi per ser un dels més afectats per l’epidèmia colèrica. El 6
de juliol es disposa que només el
doctor Ferran puga inocular les
vacunes. La situació és tan difícil
que el metge renuncia i es perd
una oportunitat d’aplacar aquella mortaldat. El 13 de juliol encara s’insisteix en la prohibició
perquè pareix que hi havia metges contumaços que continuaven
realitzant inoculacions.
repercusió internacional

La preocupació pel brot víric arriba a tota Europa. El Balear: Diario político d’11 de juliol informa que Itàlia i França imposen
una quarantena sobre productes
espanyols: de cinc dies en el primer cas; tres en el francès.
El 19 de juny el BOP inclou recomanacions sanitàries adreçades als alcaldes, basades en
l’aïllament de la població malalta en llatzerets o hospitals situats fora de les poblacions, i la
desinfecció de cases, habitacions
i excusats segons detallades formulacions químiques. A Nules
el llatzeret es trobava a l’ermita
del Calvari, que havia sigut habilitada com a hospital: reunia la
condició de trobar-se allunyat del
poble per poder rebre els malalts
però també per posar en quarantena viatgers i mercaderies. La
realitat és que no pareix que les
desenes de contagis diaris pogueren cabre en el reduït espai del
Calvari, i és més probable que la

majoria s’aïllaren en millors o pitjors condicions a casa.
Com s’organitzarien per afrontar dies de fins a 17 defuncions?
Òbviament ni els metges serien
suficients per atendre els malalts i el llatzeret del Calvari, ni hi
hauria prou guàrdies per a controlar als viatjants per carretera
i per tren i el compliment de les
quarantenes per a persones i mercaderies, ni l’enterrador podria
arribar a soterrar tots els difunts.
En estes ocasions es formaven comissions de policia urbana de sanitat, que assumien diferents funcions. Això explicaria que, com es
va apuntar als noticiaris, moriren
de còlera quatre regidors («Vicente Peris Almela, Blas Huesa Prior,
Manuel Rochera Soriano, Ramón
Palmer Navarro»).
També suposem que es saturaria el cementeri (enterrar més de
200 persones en el primer mes
d’epidèmia, 398 durant tot l’any)
superaria totes les previsions. De
fet, com es conta al mateix Noticiari, el cementeri nou es va inaugurar el 5 de juliol de 1891. Suposem
que, donada la baixa esperança de
vida i l’alta natalitat de l’època, els
cementeris es saturarien ràpidament. Recordem que en 1936 ja estava preparat el cementeri actual.
No tenim relats detallats de la
vida en una situació com esta,
però podem imaginar-la a partir
de les notícies d’altres poblacions properes: es deixaria de tocar
a morts; quadrilles de familiars
i voluntaris cavarien les foses en
la terra del cementeri, de vegades deixant els clots oberts si hi
havia més familiars contagiats…
Sabem de la por, dels focs fatus,
de les llargues nits a fosques,
amb les pobres llumetes que donaven els cresols, de les històries
d’aparicions… També podem deduir la pausa que suposaria en el
conflicte entre carlistes, conservadors i lliberals, una crisi així.
la parròquia

L’única institució que funcionaria a ple rendiment, davant de
la impotència de la medicina,
seria la parròquia. Els capellans
s’haurien de desviure per arribar
a donar el consol i l’extremunció
a tota la gent malalta. Tenim notícies (en Artana, per exemple)
de com s’apaivagaven les radicalitzades tendències anticlericals,
de les misses de campanya que
es feien fora de les esglésies per
evitar els contagis, de les processons amb la patrona i el patró del
poble, de les rogatives demanant
protecció, etc. Fruit d’esta activitat no és estrany que moriren
tres capellans («mosén Morera,
mosén Puyg, mosén Tusón»).
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Agricultura
Consells per als
agricultors que
treballen durant
l’estat d’alarma
Cal recordar que durant el
periode d’alarma els agricultors i ramaders, treballadors
d’explotacions agràries i
granges permeten el proveïment de la població. Però per
a evitar inconvenients en els
controls de les forces de seguretat és necessari disposar
d’un d’estos documents per a
desplaçar-se: Registre General
de la Producció Agrària (REGEPA); Pòlissa de l’assegurança
agrària o de la Seguretat social Agrària (BOLET o RETA); o
Document d’ajuda de la PAC.
Cal desplaçar-se a treballar
de manera individual i només
està permés compartir vehicle
si hi ha causa justificada, amb
un màxim de tres persones
en les furgonetes de 9 places
i de dues persones en la resta.
En qualsevol cas, cal mantindre la distància de seguretat
d’almenys 1,5 metres, la qual
cosa es pot aconseguir amb
una persona davant i una altra en el seient posterior de
manera creuada.
També cal recordar que no es
podran autoritzar cremes agrícoles ni forestals en terrenys
forestals, adjacents o a menys
de 500 metres d’aquests. Se
suspenen les autoritzacions
per a fer-ho, així com els plans
locals de cremes.
A més, la Comissió Europea
ha ampliat el termini de presentació de les ajudes corresponents a la sol·licitud única
de la PAC fins al 15 de juny.
Recorda que pots resoldre
els teus dubtes trucant al 012
o en la web: www.agroambient.gva.es/covid-19.

El tiempo

Un abril de
coronavirus
y lluvias
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

El consistori nuler ha realitzat millores en camins rurals del terme municipal i també en un vial del polígon de la Mina.

Inverteixen més de 57.000 euros
a arreglar camins rurals i vials
L’Ajuntament ha fet actuacions al camí de la Ratlla i en un vial del polígon de la Mina

L

’Ajuntament de Nules
ha fet una inversió de
57.494,01 euros en la reparació i asfaltat d’alguns
camins rurals i vials del terme
municipal.
En concret, s’ha actuat al camí de la Ratlla Nules-Moncofa,
amb una aportació municipal de
42.423,54 euros per a l’asfaltatge,
neteja, i la reparació d’alguns
trams. «Aquesta actuació es fa de
manera conjunta entre els Ajuntaments de Nules i de Moncofa,
després de l’acord a què vam arribar l’any passat, per a condicionar tres trams d’aquest camí amb

un finançament a parts iguals
pels dos consistoris. De fet, no és
la primera volta que es porten a
terme actuacions conjuntes que
afecten els dos municipis», explica David García, alcalde de Nules
i regidor d’Obres i Serveis.
De manera que, els principals
treballs realitzats han consistit en la neteja de laterals i desbrossament, escombrat de tota
la superfície, i carpeta de 5 cm
d’aglomerat en els trams del camí de la Ratlla, corresponents a
l’encreuament amb el camí la
SEITT, direcció Nules, i camí de
la Ratlla direcció Xilxes actuant,

per tant, en una superfície total
de 3.865 metres quadrats.
L’altra actuació, corresponent
a l’ asfaltat d’un vial en el polígon
industrial de la Mina, ha tingut
un pressupost de 15.070,47 euros,
«amb la qual cosa donem resposta
a una petició feta per empresaris
d’aquest polígon a l’Ajuntament.
La inversió per a dur a terme
aquestes actuacions és totalment
municipal, per la qual cosa estem
fent un esforç molt important
amb l’objectiu d’adequar els camins rurals i vials del nostre terme que es troben en mal estat»,
matisa García.

Els llauradors continuen
col·laborant cada nit en la
desinfecció dels carrers
De manera incansable, nit rere
nit, els llauradors de Nules continuen sumant-se a la lluita per a
frenar el coronavirus.
Des del passat 21 de març, i
aturant-se només quan hi ha
pluja, llauradors i empreses del
sector han organitzat torns, juntament amb l’Ajuntament de Nules, per a acometre la desinfecció
d’aceres i asfalt de la localitat,
amb els tractors i la maquinària
agrícola que acostumen a utilitzar per a polvoritzar les seues
plantacions de cítrics contra les
diverses plagues de la fruita.

Els llauradors acudeixen cada
nit al magatzem municipal, on
s’omplin els dipòsits dels vehicles amb aigua i lleixiu, en la dilució del 2% recomanada per les
autoritats sanitàries. A continuació inicien el seu recorregut pels
carrers de la localitat, amb torns
de cinc vehicles per nit.
D’aquesta manera
s’aconsegueix desinfectar tota
la població i mantindre a ratlla
el coronavirus, una important
tasca que els llauradors no han
dubtat recolzar d’una manera
desinteressada.

Els vehicles de treball agrícola segueixen desinfectant per a previndre la covid-19.

Estimado lector/a, servidor de
ustedes está harto preocupado
por el comportamiento del dichoso covid-19, que como por
generación espontánea, de la
noche a la mañana apareció en
nuestras vidas y todavía nadie
ha podido decirnos de donde
viene y a donde va.
La verdad sea dicha, que un
ser microscópico se haya llevado por delante la vida de miles
de personas a lo largo y ancho
del planeta Tierra, y haya provocado una crisis económica
a nivel mundial de magnitudes y consecuencias brutales,
peor que la crisis del 1929 (la
gran recesión), y el descomunal desplome del precio del
crudo, realmente, es para estar más que preocupado.
Sin ánimo de ser exhaustivos, el que suscribe, como
españolito de a pie, cree que
el ser humano, le guste o no,
deberá readaptarse a esta situación de un nuevo orden
mundial. Como dice el refrán:
y que cada palo aguante su vela, pues ganar la batalla al coronavirus es misión de todos.
Como dirían en el argot
taurino, cambio de tercio. Pasamos ya a la meteorología,
y nos ocupamos de un abril
muy variable que arrancó con
abundante inestabilidad en
nuestra zona hasta el día 7.
Fue una situación de paso de
un tren de borrascas, donde la
retirada temporal del anticiclón de las Azores produjo un
canal de entrada sin tregua
hasta el retorno de dicho anticiclón a su posición anterior.
No fue una situación de inestabilidad generalizada, pero
poco o mucho, hubo precipitación. El máximo registro se
produjo el día 1 del mes, donde las tormentas descargaron
copiosamente, con 60,6 L/m2.
Del día 8 al 12, las altas presiones sentaron sus reales sobre nuestra zona, con tiempo
estable y soleado. Del día 13 al
22 hubo un patrón de inestabilidad idéntico al de principios
de mes, pero en este caso la
máxima precipitación fue de
24,8 L/m2. El resto de lluvias
fueron mucho menores, para un acumulado de 110 L/m.
Predominaron los vientos del
sureste, flojos a moderados.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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D

esde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Nules hace
semanas que estamos repartiendo mascarillas a la población. En concreto empezamos el 22 de
abril, con una primera fase de reparto
a domicilio a grupos de riesgo, proseguimos el 27 de abril, con el reparto
de mascarillas en calle y, desde el 4 de
mayo, la distribución a toda la población que lo solicita, bien directamente
a domicilio o a través de los comercios
de la localidad a los que, además, hemos provisto de un kit de prevención
con otros productos (gel higienizante
de manos, gafas o pantalla protección,
además de las mascarillas).
Para estos repartos el Ayuntamiento ha adquirido, hasta la fecha, un total de 20.000 mascarillas: 14.000 quirúrgicas, 3.000 textiles higiénicas y
3000 textiles elaboradas por personas
voluntarias. Se adquirirán tantas como sea preciso para proteger a nuestra población y, en estos momentos,
se están pudiendo atender todas las
solicitudes que han llegado por parte de la ciudadanía. De esta forma se
siguen en todo momento las instrucciones de las autoridades sanitarias,
que recomiendan que la población sana utilice mascarillas higiénicas, ya
que, de ser utilizadas correctamente
por todos, reducen drásticamente las
posibilidades de contagio. Es por ello
que aprovechamos para hacer un llamamiento a la población y pedir que
vayan provistos de mascarilla para salir de casa y realizar cualquier tipo de
gestión fuera de ella (comprar, ir al
banco, trabajar, pasear, hacer deporte, bajar la basura…).
agradecimiento

Desde Centrats en Nules (CeN) agradecemos a la Diputación de Castellón
y, especialmente, a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de
la Generalitat, porque ha atendido
con celeridad durante estas semanas
todas las peticiones de material (EPI)
para nuestros empleados públicos del
Ayuntamiento.
Nuestro agradecimiento sincero
también a todas las personas que trabajan para ganar esta batalla: sanitarios, fuerzas seguridad, Protección Civil, personal de supermercados y comercios, agricultores, transportistas,
personal de brigada y limpieza…
gestión Municipal

Por nuestra parte seguiremos trabajando desde todas las áreas de gestión
municipal para ofrecer los mejores
servicios a nuestros vecinos: desinfectando continuamente nuestras calles,
con el servicio de alimentos y medicamentos a domicilio, el reparto de medicamentos de hospital, el acompañamiento a nuestros mayores o el apoyo
a nuestros comercios. Gracias a todas
las personas que suman y nos ayudan
cada día a hacer esto posible. Juntos
saldremos adelante.

M

ás de 50 días después del decreto de estado de alarma,
en Nules seguimos esperando soluciones que no llegan.
Desde el primer día hemos sido leales al equipo de gobierno y al alcalde,
aportando iniciativas que fueran eficaces y útiles. Hemos presentado un plan
de reactivación económica y propuesto
medidas en materia sanitaria para proteger a nuestros vecinos. Y lo hemos hecho desde la más absoluta discreción,
trabajando codo con codo y ayudando
con nuestra experiencia.
Pero la lealtad no es sumisión. Es colaboración y fiscalización. Es unión en
tiempos difíciles que exigen la máxima
convergencia para obtener los máximos resultados. Por eso, resulta altamente perjudicial que a quienes tiendes la mano con humildad les respondan con indiferencia y opacidad.
Desde el Partido Popular vamos a seguir siendo fieles a nuestros vecinos,
aportando las medidas que comerciantes, autónomos, pymes, asociaciones y
comisiones nos trasladan. Las que nos
presentan los ciudadanos cuando reclaman rebajas fiscales, las que exigen
los que han cerrado su actividad para
soportar la carga de unas cuotas de autónomos que el Gobierno de España sigue cobrando puntualmente.
Y lo hacemos porque es dramático
que, pasados 50 días del estado de alarma, Nules siga sin un plan de reactivación económica y sin fondos para soportarlo. Que los pequeños comercios
y empresas que en 2019 prestaron servicios al Ayuntamiento hoy siguen esperando que David García les pague los
838.542 euros que les debe. Que Nules
sea capaz de salir del pozo económico
al que le ha conducido este alcalde y
afronte con garantías un déficit de financiación de 1,3 millones de euros y
un remanente negativo que se arrastra
de 2019 por importe de 948.000 euros.
La intervención municipal ha sido
clara con el alcalde aunque él siga intentando saltarse la ley. Nosotros vamos a defender a quienes siguen sin cobrar la deuda de 2019, quienes se han
visto obligados a cerrar sus actividades
por este estado de alarma y han afrontado pagos sin cobrar un solo euro,
quienes esperan salir a la calle con las
garantías de no resultar contagiados.
Porque Nules es el único motivo por
el que estamos aquí y es el que vamos a
seguir defendiendo con uñas y dientes
frente a unos políticos que esconden
información y juegan a saltarse la ley
para seguir aumentando el descalabro
económico. Por eso, queremos abrazar
a aquellas familias que han perdido a
un ser querido sin poder acompañarlo.
Por los que se nos han ido, por nuestro compañero y amigo Valentín. Por
los que seguís luchando hoy contra la
enfermedad, por todos. Vamos a seguir
trabajando para que Nules supere esta
pandemia con la garantía de que, por
encima de todo, estáis vosotros, nuestros vecinos.

E

ntrant la segona quinzena de
març, se’ns venia al damunt una
crisi sanitària com ningú recordava. Ens obligava a repensar
les formes de fer les coses i ens obligava al confinament per a evitar la mort
de les persones mes dèbils, persones
que ens eren anònimes o familiars
pròxims. Nules donava una resposta
d’unitat des de l’Ajuntament i tots els
grups polítics acordaren per unanimitat l’acció a emprendre.
Reunions setmanals i juntes de portaveus per a tractar els temes més urgents. El partit socialista sol·licitava
el 17 de març celebrar un plenari extraordinari per aprovar les primeres
mesures econòmiques i seguir treballant de cara al futur incert que ens
venia. Unanimitat per part de tots i
col·laboració en el que fera falta. Tots
acceptem que qui governa intenta fer
el millor siga quin siga el color polític.
Però haurem d’assumir que l’oposició
també vol el millor, siga quin siga el
seu color.
Començarem amb reunions dilluns
dimecres i divendres, després setmanals… i el dia 20 de març s’anul·laren
les reunions amb participació dels
partits polítics. Com podíem sumarnos, proposar i debatre? Ni tan sols reunions telemàtiques per a tractar els
temes del municipi. Poc pareix que va
durar, i no per part de l’oposició, sinó
per la de l’equip de govern de no voler comptar amb la resta de representants del poble de Nules.
Les següents juntes de portaveus
sols venien a informar del que ja havíem llegit en premsa o per les xarxes
socials. Volem aportar en un debat
obert i no enviar cartes a una bústia
de suggeriments. La covid-19 també
ha afectat la participació democràtica
a Nules pel que es veu.
desescalada

De cara a una nova realitat a Nules
després de la desescalada, encara no
tenim cap document de l’equip de govern per a saber de les propostes municipals. Alguns Ajuntaments anuncien acords municipals per a fer front
a la nova realitat. Nules, des del 17
de març, podria haver estat el primer
municipi a arribar a aquest acord, el
perquè no ha sigut possible deuran
preguntar a l’equip de govern de CeN
i MésNules.
El Partit Socialista de Nules és conscient que algunes de les nostres propostes abans de la crisi deuran repensar-se, que deurem treballar noves
opcions i que l’economia marcarà
el que ens queda de l’exercici 2020.
Però els bons mariners no ho demostren en la mar en calma sinó sabent
navegar en les pitjors condicions.
Ara falta demostrar si els que estan
al timó sabran navegar o faran com
el capità Francesco Schettino del buque Costa Concordia que buscant la
millor fotografia va acabar afonant el
barco contra les roques.

S

i és ben cert que les diferents
Administracions assumixen les
seues competències, els Ajuntaments, per la seua proximitat al
veí, adquirixen al nostre entendre una
rellevància excepcional. Des dels Ajuntaments i cada un dins de les nostres
possibilitats, fomentem més que mai la
solidaritat veïnal intentant, a vegades
sense aconseguir-ho, crear el sentiment
que tots som poble deixant a part pensaments partidistes.
Des de l’Ajuntament es fan esforços
molt majors d’allò que és habitual assumint compromisos més enllà del
nostre marc competencial, però eixa
ha de ser la nostra prioritat, saber posar en valor que el que ara importa és
estar al costat dels nostres veïns. Tot
este esforç comporta per descomptat
una despesa extraordinària per part
dels Ajuntaments, que deuria amb
urgència ser tinguda en compte pel
Govern de l’Estat. Hauríem de poder
disposar del total del superàvit, flexibilitzant la regla del gasto per a poder
fer front a mesures excepcionals, com
a excepcional és el moment que ens toca viure, un moment crític per a tots
i totes. Els Ajuntaments, una vegada
passada la crisi de la covid-19, haurem
d’enfrontar-nos a una altra crisi de no
menys calat, que suposarà escometre
i reactivar novament el teixit productiu, sobretot el dels més afectats com
puguen ser autònoms i pimes.
En gran manera recuperar-nos també
depén de nosaltres, sent tan sensats a
l’hora de tornar a una gradual normalitat, com sensats hem sigut, la immensa majoria, durant estos dies d’estricte
confinament. Temps tindrem per a
festes i celebracions, procurem poder
tornar a disfrutar-les tots junts. Ens ho
mereixem.
Però, abans que res i per damunt
de tot, hem de continuar prestant el
nostre major suport a les persones i famílies més necessitades, que han vist
aguditzada la seua precarietat per esta
crisi inesperada, transmetre’ls i demostrar-los la seguretat que seguirem sense
deixar-los arrere, que no estan sols, que
este Ajuntament, des de les diferents
àrees, socials, tècniques, assistencials,
vetla pel seu benestar.
Des de Més Nules, per tot això continuarem lluitant com ho hem fet sempre. Veurem si tots tenen el valor de
poder dir amb la cara ben alta que han
fet el mateix.
Arribats a este punt voldríem fer una
reflexió i una pregunta, la reflexió és la
següent i potser més que una reflexió
és una afirmació: l’èsser humà som la
covid-19 del nostre Planeta, a la vista
està que quan esta vegada a la força se’l
respecta, li baixa la febra, els seus pulmons es curen i li torna la vida. Continuarem una vegada ixquem d’esta, matant al Planeta i a nosaltres mateixos?
Vos ho heu plantejat? Nosaltres sí.

Covid-19

Crònica de Nules

MAIG DE 2020

11

