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La cultura torna a Nules

Coordinen amb 
les cooperatives la 
campanya citrícola
L’Ajuntament de Nules es va 
reunir el 10 de setembre amb 
representants de Cipla i 
Nulexport per a coordinar 
l’inici de la nova campanya 
citrícola i les mesures deriva-
des de la pandèmia. PÀG. 12

Veneració per         
la Mare de Déu    
de la Soledat

Els nulers i nuleres van mos-
trar el fervor per la patrona 
en la missa dedicada a la 
Mare de Déu de la Soledat. La 
reina i dames li van ofrenar 
un ram de flors. PÀG. 5

Una fira mostra les 
activitats esportives i 
culturals per als joves
Els dies 19 i 20 de setembre la plaça 
Major va acollir una fira per a donar 
a conéixer les activitats d’oci i educa-
tives per als joves organitzades pels 
clubs i associacions locals. PÀGINES 6 i 7 

Els concerts de les agrupacions locals omplin la plaça Major en les festes de la Soledat

CRÒNICA

La Banda Artística Nulense va oferir un dels diversos concerts que van tindre lloc a la plaça Major durant els dies dedicats a la Mare de Déu de la Soledat.
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Onze municipis de la Plana Baixa  
estudien mancomunar els Serveis Socials
Les poblacions de Nules, Betxí, 
les Alqueries, la Vilavella, 
Artana, Eslida, Moncofa, Xilxes, 
la Llosa, Almenara i Fondeguilla 
van a treballar de manera con-
junta per a crear una mancomu-
nitat amb l’objectiu de compar-
tir les tasques del servei de 
primària específica de Serveis 
Socials de les que actualment té 
la seua competència la 
Generalitat Valenciana.  

Precisament per aquest 
motiu es van reunir el 23 de 
setembre a Nules represen-
tants dels diferents ajunta-
ments, juntament amb el 
director general de l’Institut 
Valencià de Formació, 

Els integrants del Consell Escolar Municipal de Nules, durant la darrera reunió per a analitzar l’inici del nou curs.

El Consell Escolar Municipal fa balanç 
de l’inici del curs davant la covid-19

A  principis de setembre es 
va reunir el Consell 
Escolar Municipal de 
Nules per a fer balanç, 

entre altres assumptes, de l’inici 
del curs escolar en relació a la 
covid-19. Destacant, per tant, 
l’absència de contagiats en les 
aules dels centres educatius.   

El Consell presidit per l’alcal-
de de Nules, David García; la 
regidora d’Educació, Rosa 
Ventura; i l’inspectora de la 
Conselleria d’Educació, Marisol 
González, compta amb la repre-
sentació dels equips directius i 
de les Associacions de Mares i 
Pares de l’Alumnat (AMPES) dels 
centres educatius del municipi. 

Tots ells van coincidir en 
assenyalar l’esforç i treball rea-
litzat per les diferents comuni-

Els centres educatius de Nules no han tingut cap aula en quarantena per casos positius
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tats educatives davant el 
començament d’aquest curs 
marcat pels protocols de preven-
ció davant la covid-19, «Nules no 
ha registrat de moment cap con-
tagi en l’entorn escolar, i no ha 
tingut cap aula tancada en qua-
rantena. Hem d’agraïr a la 
comunitat educativa tot l’esforç 
que està fent i donar també 
l’enhorabona a l’alumnat per la 
seua responsabilitat i conscièn-
cia de la situació encara que no 
hi ha que baixar la guàrdia», va 
comentar l’alcalde. 

D’altra banda, es va informar 
als membres del Consell dels 
motius pels quals l’Ajuntament 
no va fer tests preventius a pro-
fessorat i alumnat a l’inici del 
curs. Des del govern municipal 
s’argumenta que la Conselleria 

assenyala que no és competència 
de les administracions locals, i 
que el cost seria de mig milió 
d’euros per la realització d’una 
prova que sols és efectiva per un 
període molt concret de temps, i 
per tant no és assumible. 

A més es va parlar de l’implan-
tació de l’infermera escolar ja 
que el govern local considera que 
aquests professionals deuen ser 
personal de la Conselleria de 
Sanitat. Rosa Ventura explica que 
«els membres del Consell han 
mostrat la conformitat amb el 
que venim defensant, i s’ha acor-
dat demanar a la Conselleria 
l’ampliació de personal d’infer-
meria en el centre de salut per-
què puga dedicar unes hores a la 
setmana a atendre l’alumnat en 
els centres educatius».

Les obres del Pla Edificant 
reben la visita del director 
general d’Infraestructures

El director general 
d’Infraestructures Educatives, 
Víctor Garcia, i el Director 
Territorial d’Educació, Alfred 
Remolar, van visitar el 30 de 
setembre juntament amb 
l’alcalde de Nules, David 
García; la regidora d’Educació, 
Rosa Ventura, i altres mem-
bres del govern municipal 
algunes de les obres del Pla 
Edificant d’aquesta localitat.  

En concret, van poder veure 
la primera de les actuacions 
finalitzades a la població de 
Nules corresponent al CEIP 
Lope de Vega, on s’ha reformat 
l’antic habitatge del conserge 
per a habilitar-lo com a cuina i 
menjador, a més s’ha adequat 
l’antic menjador com a espai 
polifuncional. Es tracta d’una 
actuació que ha comptat amb 
una inversió de 315.873,05 
euros, i que va començar al 
mes de juliol de l’any 2019.  

També van visitar l’obra del 
CEIP Pío XII, que finalitzarà en 
unes setmanes, on s’està cons-
truint un gimnàs i una escala 
d’emergència en l’edifici de 
Primària per 982.316,32 euros; 
i del CEIP Cervantes, on està 
previst  construir una escala 

d’emergència, i adequar els 
banys del personal docent per  
563.908,18 euros. 

Precisament, en aquest cen-
tre educatiu van poder conéi-
xer de primera mà els treballs 
que s’estan portant a terme 
després dels problemes detec-
tats en l’estructura de l’edifici 
de Primària i que endarreriran 
la finalització de l’obra. De fet, 
s’està tramitant un modificat 
del projecte inicial per a 
incloure els nous treballs.  

 
OBRES DEL CEIP CERVANTES     
El director general explica que 
el Pla Edificant «s’ha mostrat 
un instrument versàtil per a 
donar resposta als imprevis-
tos, cobrint totes les noves 
necessitats que s’han generat». 
Així mateix, continua Víctor 
Garcia, «el treball conjunt amb 
l’Ajuntament ens ha permés 
trobar una solució ràpida per 
a reforçar l’estructura de l’edi-
fici i que l’obra estiga acabada 
el més prompte possible». 

Mentrestant, el CEIP Pedro 
Alcázar cedirà quatre aules 
per als alumnes del CEIP 
Cervantes degut al retard de 
dos mesos en les obres.

Les obres del CEIP Cervantes van centrar part de la visita institucional.
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Investigació i Qualitat de 
Serveis Socials, Enrique Ferrer, 
i el director territorial de la 
Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, Luis 
Gómez, per a tractar el contin-
gut del decret del Consell amb 
el que es regula el nou mapa de 
Serveis Socials de la Comunitat 
Valenciana, i d’altres decrets 
en els que està treballant la 
Generalitat Valenciana. 

«Des de la Generalitat 
Valenciana s’insta als ajunta-
ments a fer una mancomunitat 
per a assumir aquestes com-
petències que a hores d’ara 
pertanyen al Consell, de mane-
ra que se’ls delegaria aquest 

servei a les administracions 
locals i se’ls dotaria també de 
pressupost per a sufragar-lo», 
explica l’alcalde de Nules, 
David García. 

 
ACORD PLENARI 
Així doncs, les localitats afecta-
des hauran d’elaborar una pro-
posta d’organització que 
s’haurà de remetre a la 
Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives i també 
serà necessari un acord plenari 
de cadascuna de les corpora-
cions locals per a incorporar la 
mancomunitat al nou Mapa de 
Serveis Socials de la Generalitat 
Valenciana. L’alcalde i la regidora d’Educació visitaren les obres acabades del Lope de Vega.

CRÒNICA
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Treballen per a identificar 
nous vestigis de la Guerra 
Civil en el terme municipal
L’Ajuntament de Nules seguix 
treballant en localitzar i identifi-
car nous vestigis de la Guerra 
Civil perquè puguen ser declarats 
com a Bé d’Interès Cultural (BIC).  

Un grup d’experts del pas de 
la Guerra Civil per Nules en la 
Batalla de Llevant, conformat per 
Joan Antoni Vicent Cavaller, cro-
nista de la Vilavella; Carlos 
Mallench i Fernando Nebot, de 
l’Associació Les Muntanyes de la 
Guerra de la Vall d’Uixó; i Julian 
Clausín, Josep Romero i Miguel 
Ángel Sanz, investigadors locals, 
juntament amb el regidor de 

Patrimoni de Nules, Guillermo 
Latorre, van visitar tot el terme 
del municipi amb l’objectiu 
d’identificar i valorar si les 18 
estructures trobades pertanyen a 
l’esmentat període. 

Latorre apunta que «aquesta 
visita era molt important per a 
donar-li impuls a l’informe que 
hem presentat a la Conselleria 
per a aconseguir que aquests ves-
tigis siguen considerats com a Bé 
d’Interès Cultural (BIC)». 

I és que, amb el front de gue-
rra obert durant més de huit 
mesos en el terme de Nules, el 

municipi té una gran quantitat 
de construccions bèl·liques.  

El regidor de l’àrea no descar-
ta trobar més estructures «per-
què tenim informació que així 
ho corrobora, com un docu-
ment de l’Arxiu General Militar 
d’Àvila, datat en 1938, on s’enu-
meren fins a 24 construccions. 
El nostre deure és continuar 
buscant eixes sis que ens fal-
ten», afirma Guillermo Latorre. 

 
JACIMENT A L’ALCUDIA 
El consistori també té previst 
realitzar un estudi amb geora-
dar a la zona de l’Alcudia, ja que 
hi ha indicis de que puga haver-
hi un jaciment arqueològic 
important. Latorre explica que 
«s’han trobat fragments d’època 
íbera i àmfores, i a més aquesta 
zona bordeja el Caminàs, la via 
Augusta». Així, podria ser «un 
nucli urbà anterior al Nules que 
coneixem ara», va assenyalar.Una de les construccions de la Guerra Civil trobades al terme municipal.

Es manté el programa 
Supera’t per a persones 
en risc d’exclusió social

P er segon any consecutiu 
Nules posa en marxa el 
programa Itineraris 
Integrats per a la Inserció 

Sociolaboral de Persones en situació o 
risc d’Exclusió Social anomenat 
Supera’t a Nules i que va dirigit a 
persones en dificultats per a acce-
dir al mercat laboral. 

Aquest programa està sub-
vencionat per la conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
i es tracta d’una actuació cofi-
nançada per la Unió Europea a 
través del Programa Operatiu 
del Fons Social Europeu de la 
Comunitat Valenciana. De fet,   
Nules ha sigut una de les pobla-
cions de la Comunitat 
Valenciana beneficiària d’aques-
tes ajudes amb un import total 
de 133.928,56 euros. 

«Amb aquesta iniciativa pro-
moguda pel departament de 
Serveis Socials es treballa de 

L’Ajuntament de Nules rep una subvenció de 133.928,56 
euros per a desenvolupar el projecte fins el 31 de desembre

La coordinadora de ‘Supera’t’, Pilar Benlloch, va explicar les tasques i objectius.
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manera individualitzada l’inser-
ció sociolaboral ajustant-se a les 
necessitats de cadascú dels par-
ticipants amb l’objectiu de 
millorar la seua ocupabilitat», 
comenta la regidora de Serveis 
Socials i Polítiques Inclusives, 
Rosa Ventura. De fet per a desen-
volupar aquest projecte s’ha 
contractat a 11 professionals: 
dos psicòlegs, dos treballadors 
socials, tres orientadors labo-
rals, dos formadors per a l’ocu-
pació i dos administratius.  

Com a peculiaritat del projec-
te de Nules cadascuna de les per-
sones participants estarà acom-
panyada al llarg de tot el procés 
per tres o quatre professionals 
amb la finalitat de millorar les 
seues habilitats perquè puguen 
repercutir en la seua ocupabili-
tat. Supera’t a Nules es desenvo-
luparà fins el 31 de desembre a 
l’antiga Cambra Agrària.

Posen la Policía 
Local a disposició 
de Sanitat per a  
les quarantenes
L’Ajuntament de Nules va 
posar a la Policia Local a dis-
posició de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut 
Pública per a vigilar el com-
pliment de les quarantenes 
derivades de la covid-19. 

«L’Ajuntament, preocupat 
per la situació actual i en 
mires a previndre i controlar 
possibles contagis al nostre 
municipi, ha remés un escrit a 
la Conselleria mitjançant el 
qual es posa a la seua disposi-
ció a la Policia Local per a visi-
tar els domicilis i vigilar el 
compliment de les quarante-
nes que puga haver a la nostra 
localitat», explica l’alcalde, 
David García. 

En definitiva, es tracta 
d’una proposta preventiva 
amb la que es vol frenar nous 
contagis controlant, d’una 
banda aquells casos que han 
donat positiu asimptomàtic i 
que es troben en quarantena, 
i per altra a aquelles perso-
nes que han estat en contacte 
amb una persona positiva i 
també tenen que aïllar-se de 
forma preventiva. 

 
DISSOLEN DOS BOTELLONS 
Els dos primers caps de set-
mana de setembre la Policia 
Local va haver de disoldre i 
sancionar diversos joves per 
fer botelló. El primer inci-
dent va tindre lloc a la platja 
de l’Alcúdia, amb la partici-
pació de 19 joves, mentre 
que el segon es va produir en 
una zona d’aparcament de 
vehicles del nucli urbà, amb 
la presència de huit joves. 

A més, des de l’inici de 
l’estat d’alarma per la covid-
19 fins el 9 de setembre, la 
Policia Local va posar 461 
denúncies, la majoria per no 
portar mascareta.

Nules i la Vilavella insten 
a reformar la caserna 
de la Guàrdia Civil
Envien un escrit al Ministeri d’Interior perquè l’actuació 
s’incloga en el pressupost del pròxim exercici 2021 

Els ajuntaments de Nules i de 
la Vilavella insten al 
Ministeri d’Interior del 
Govern Central a portar a 
terme una reforma de la 
caserna de la Guàrdia Civil a 
la que pertanyen aquestes 
dues poblacions de la comar-
ca de la Plana Baixa, i que es 
troba a la localitat de Nules. 

En aquest sentit, des de 
cadascuna de les entitats 
locals es va acordar remetre 
un escrit demanant al 
Ministeri que prioritze aques-
tes actuacions i que s’inclo-
guen en el pressupost per al 
proper any 2021. 

A més, també li trasllada-
ran al Ministeri d’Interior la 
seua predisposició per a sig-
nar un conveni per a que 
aquests ajuntaments puguen 
realitzar actuacions puntuals 
amb caràcter d’urgència. 

Des de les dues administra-
cions locals s’assenyala que 
«aquestes instal·lacions, que 
compten ja amb 75 anys des 
que es van construir, precisen 
d’un manteniment que el 
Govern Central no fa des de fa 
molts anys». Sobre això, 
l’alcalde de Nules, David 
García, afegeix que «estem 
disposats a col·laborar amb el 
Ministeri per a que la Guàrdia 
Civil dispose d’unes ins-
tal·lacions dignes». 

 
VISITA A LES INSTAL·LACIONS 
Cal assenyalar que aquesta 
decisió està motivada després 
de la visita feta per l’alcalde 
de Nules, David García, i 
l’alcaldessa de la Vilavella, 
Carmen Navarro, a la caserna 
de la Guàrdia Civil i veure 
l’estat que presenta actual-
ment l’edifici.  

L’alcaldessa de la Vilavella i l’alcalde de Nules van visitar la caserna.
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El Consorci del Pacte Territorial per l’Ocupació de la 
Plana Baixa, al que pertany Nules, ha repartit a més de 
80 establiments de la localitat sobres de sucre que pro-
mocionen els recursos turístics d’aquestes poblacions.

U LA CAMPANYA ‘SUD DE 
CASTELLÓ MEDITERRANI A UN 
PAS’ SUMA 80 ESTABLIMENTS

CRÒNICA

El mercat ambulant de les Platges va ampliar la seua 
activitat fins a final de setembre. Enguany ja va avançar 
unes setmanes l’obertura i a més va ampliar la duració 
per atendre els veïns que residien a la zona marítima.

U L’ACTIVITAT DEL MERCAT 
DE LES PLATGES CONTINUA 
FINS A FINAL DE SETEMBRE

CRÒNICA

L’Ajuntament ha ampliat el cementeri municipal amb la 
construcció de 168 nous nínxols, una actuació que ha 
tingut una inversió de 115.909,65 euros a càrrec del Fons 
de Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana.

U L’AJUNTAMENT AMPLIA     
EL CEMENTERI MUNICIPAL 
AMB 168 NOUS NÍNXOLS

CRÒNICA

L’Ajuntament, en col·laboració amb l’equip directiu de 
l’IES Gilabert de Centelles, ha portat a terme actuacions 
de millora davant l’inici del nou curs acadèmic, com tre-
balls de jardineria o el trasllat i neteja de taules i cadires.

U REALITZEN DIFERENTS 
ACTUACIONS DE MILLORA A 
L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA

CRÒNICA

L’Ajuntament ha adjudicat la concessió, previ procés de 
licitació pública, per a l’explotació i manteniment de les 
pantalles informatives instal·lades en els polígons 
industrials de la Senda Mitjana, la Mina i Via Augusta.   

U ADJUDIQUEN L’EXPLOTACIÓ 
DE LES PANTALLES DELS 
POLÍGONS INDUSTRIALS

CRÒNICA

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüística de 
l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de pro-
moció del valencià amb el repartiment  de borses per a la 
compra que inclouen expressions valencianes i imatges.

U NULES PROMOCIONA EL 
VALENCIÀ AMB BORSES PER   
A FER LA COMPRA

CRÒNICA

La Policia Local va commemorar el 29 
de setembre la festivitat del seu patró, 
Sant Miquel. Un acte que enguany va 
servir per a recordar la tasca desenvo-
lupada al llarg dels mesos de confina-
ment tant pels agents de la Policia 
Local com per Protecció Civil. De fet, 
des de l’Ajuntament es va fer un reco-
neixement públic a aquests dos 
col·lectius fent entrega d’una placa 
commemorativa als seus represen-
tants, al cap de la Policia Local, 
Ernesto Hurtado, i al cap de l’agrupa-
ció de voluntariat de Protecció Civil 
Nules, Carlos Pérez.

U NULES RECORDA LA TASCA 
DAVANT LA COVID DE POLICIA 
LOCAL I  PROTECCIÓ CIVIL 



Crònica de Nules
OCTUBRE DEL 2020Actualitat 5

 ISocietat

Els nulers i nuleres veneren la seua patrona 
i commemoren el Dia dels Valencians
Enguany, en la festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, es va suspendre el trasllat, l’ofrena i la processó degut a la pandèmia

L a conjuntura sanitària per 
la covid-19 va marcar la fes-
tivitat de la patrona de 
Nules, la Mare de Déu de la 

Soledat, i la commemoració del 
Dia de la Comunitat Valenciana.    

Tot i que enguany no s’han 
pogut celebrar les festes d’octu-
bre, el diumenge 11 els veïns i 
veïnes van participar de la missa 
amb la que van venerar a la seua 
patrona. Un acte que va estar pre-
sidit per la reina de la vila, Jèssica 
Gozalbo, i les dames, Zaila Ferrer 
i Cristina Cuesta, juntament amb 
l’alcalde, David García, i els mem-
bres de la corporació municipal, 
a més de representants d’entitats 
locals i de la comissió de festes. 

Degut a les actuals cir-
cumstàncies no va tindre lloc el 
trasllat de la Mare de Déu de la 
Soledat des de la seua capella fins 
a l’església arxiprestal, ni l’ofrena 
ni la processó. No obstant això, la 
reina i dames van ofrenar un ram 
de flors a la patrona en la seua 
capella com a mostra de devoció. 

La pandèmia també va impe-
dir la Processó Cívica del 9 
d’Octubre. Enguany l’acte va 
comptar amb la participació de 
la reina de la vila, l’alcalde i una 
representació dels grups munici-
pals: CeN, PP, PSPV-PSOE i Més 
Nules. La reina i l’alcalde van 
dipositar una corona de llorer 
davant l’escultura de Jaume I i 
després es van disparat coets. 

El 9 d’Octubre també es va ofe-
rir el concert Un día en la ópera, 
amb l’Orquestra Simfònica i Cor 
de Música Viva, i el Cor Carnevale 
de Borriana. Van actuar a la plaça 
Major, on el primer cap de setma-
na d’octubre van tocar, amb 
mesures sanitàries, l’Orquestra 
Laudística Daniel Fortea i la 
Banda Artística Nulense. L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va obrir la programació de concerts. Durant l’actuació de la Banda Artística Nulense es va guardar la distància social.

L’església arxiprestal va acollir la missa en honor a la patrona, amb una representació de les autoritats, reina i dames, entitats locals i comissió de festes.

La reina i les dames van ofrenar un ram de flors a la Mare de Déu de la Soledat.

La plaça Major es va omplir de públic per a recitals com ‘Un día en la ópera’. Miguel Ángel Martínez Montes va dirigir la gala lírica ‘Un día en la ópera’.

L’homenatge a Jaume I en el 9 d’Octubre es va adaptar enguany a les circumstàncies de la covid-19.

CRÒNICA
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Una dotzena d’entitats participen en la Fira 
de Serveis i Activitats Infantils i Juvenils

L ’Ajuntament de Nules va 
organitzar el cap de set-
mana del 19 al 20 de 
setembre una fira local de 

serveis i activitats d’oci dirigi-
des a la població infantil i juve-
nil perquè tant les associacions, 
entitats, empreses com clubs 
d’àmbit esportiu, educatiu o 
cultural pogueren presentar la 
seua oferta d’activitats a la ciu-
tadania de cara a l’inici del nou 
curs escolar 2020-21. 

Des de l’Ajuntament s’assen-
yala que «la idea era facilitar a 
les entitats i associacions locals 
la promoció de les programa-
cions i activitats que presten al 
sector més jove de la població 
per al nou curs acadèmic. De 
fet, aquesta programació es pre-
sentava cada any en la Fira 
Agrícola que té lloc al mes de 
setembre i que enguany s’ha 
suspés per la pandèmia», 
comenta l’alcalde, David García. 

Una dotzena d’entitats de 
l’àmbit esportiu, educatiu i cul-
tural de Nules van participar en 
aquesta mostra. En concret, en 
van formar part l’Ajuntament de 
Nules amb la programació del 
Centre Públic Municipal de 
Formació de Persones Adultes, 
activitats de la regidoria 
d’Esports i de la piscina munici-
pal, i la programació del Casal 
Jove per al curs 2020-21; 
l’Associació d’Acadèmies de 
Nules; l’Associació Musical 
Artística Nulense; l’Escola de 
Futbol Benicató; el Club Futbol 
Nules; Club Atletisme Noulas; 
Club Triatló Trinoulas; Scude 
Nules; Club de Patinatge Taurons 
de Nules; Club Handbol Nules; 
Club de karate Nihon Budo 
l’Arenal; i Taronja Basket Nules.    

L’Ajuntament va facilitar als 
expositors la carpa, taules i cadi-
res, i va establir les mesures de 
seguretat i higiene pertinents 
per a complir amb la normativa 
de prevenció davant la covid-19. 

 
PROGRAMACIÓ ESPORTIVA 
Les regidories d’Esports i 
Joventut de l’Ajuntament de 
Nules van presentar les progra-
macions d’activitats per a la pre-
sent temporada, en concret s’ha 
establés el període d’inscripció 
per a les activitats esportives, 
per als cursets de la piscina 
municipal i per a la programa-
ció del Casal Jove. 

Així doncs, entre les activi-
tats programades per la regido-
ria d’Esports cal destacar mante-
niment, pilates, ioga, zumba o 
cubbà que es desenvoluparan en 
les instal·lacions del poliespor-
tiu municipal en l’últim trimes-
tre d’enguany.  

També s’han programat dife-

Nules va donar a conéixer l’oferta local de cultura i esport durant el cap de setmana del 19 i 20 de setembre  a la plaça Major
CRÒNICA

L’Ajuntament va informar dels cursos del Casal Jove, la FPA i activitats esportives.

rents cursets que com cada any 
tindran lloc a la piscina coberta 
com ara aiguasalus; natació 
d’adults iniciació; natació 
adults perfeccionament; nata-
ció infantil; rendiment; aigua-
fitness; i els cursets de l’escola 
de natació dirigits a xiquets i 
xiquetes d’entre 5 i 16 anys; 
entre altres. De manera que, les 

persones abonades poden ins-
criure’s a les oficines de la 
Piscina Municipal del 26 al 31 
d’octubre; els cursetistes del 2 al 
7 de novembre; i places lliures 
del 9 al 14 de novembre. 

 
CASAL JOVE 
A més, la programació del Casal 
Jove compta amb tallers i cursos 
per a gent jove i adolescent com 
ara el Curs de Monitor 
d’Activitat de Temps Lliure, 
Educatiu Infantil i Juvenil; Curs 
de Menjador en Centres 
d’Ensenyament; Taller de 
Maquillatge d’Animació; Taller 
de Coreografies i Danses de 
Campament; Recursos Teatrals i 
d’Expressió Corporal; Jocs de 
Taula com a Recursos Lúdics i 
Dinamitzadors; Jocs Tradicionals 
i Populars; Globoflèxia; Taller de 
Motivació i Tècniques d’Estudi; o 
altres com Defensa Personal. 

En l’àrea d’infància s’han pro-
gramat tallers anomenats 
Art&graf; English; Conta’m un 
Conte; Teatre; Jocs d’Ahir i 
d’Avui; Robòtica. Lego; 
Informàtica; Tècniques d’Estudi; 

El Club de Karate Nihon Budo l’Arenal va fer espectaculars demostracions.

L’Associació Artística Nulense va oferir informació sobre les seues iniciatives. Juanma Gavara i Noelia Alemany, de l’Associació d’Acadèmies de Nules.

U Ja és oberta la 
inscripció per a les 
activitats esportives 
organitzades per 
l’Ajuntament de Nules

U El Casal Jove ofereix 
una extensa i variada 
programació de cursos 
dirigits als adolescents i 
també als més menuts

NOVA ASSOCIACIÓ

Quan la unió  
fa la força
U La mostra juvenil va servir per 
a donar a conéixer el nou projec-
te de l’Associació d’Acadèmies de 
Nules (AACAN), que naix amb la 
participació d’Erasmus, American 
Class, Harlequin, English 
Academy i Juanma Gavara. 

U Aquests centres d’estudi locals 
s’han associat per a donar-se 
suport els uns als altres i crear a 
més una plataforma que facilite 
als clients accedir a tots ells d’una 
manera directa i completa. 

U Així, amb l’inici del nou curs 
han unit esforços per poder oferir 
als seus alumnes totes les mesu-
res sanitàries recomanades per a 
la prevenció de la covid-19, amb 
l’objectiu de que les activitats 
extraescolars que ofereixen es 
desenvolupen amb la màxima 
seguretat possible. 

Taller d’Educació Emocional; 
Ball Urbà; Moute a Ritme de 
Funky; Guitarra; Escacs; Tallers 
d’Art (pintura en llenç); 
Activitats Artístiques i 
Manualitats; i Disseny Tèxtil i 
Il·lustració, entre altres.  

Per a matricular-se en alguna 
d’aquestes activitats cal anar al 
Casal Jove en horari d’11.30 a 
13.30 dilluns, dimecres i diven-
dres, i de 17.00 a 19.00 hores de 
dilluns a divendres. 

 
MÉS GRUPS REDUÏTS 
Davant açò, el regidor respon-
sable d’esports i joventut, 
Gabriel Torres, comenta que 
«enguany s’ha treballat per a 
oferir unes activitats segures, 
de manera que s’ha disminuït 
el número de places per a 
garantir les mesures de segure-
tat, i a més en les activitats 
esportives davant la reducció 
de les persones assistents, s’han 
fet més grups per a possibilitar 
una major participació davant 
la gran acollida que aquestes 
activitats tenen entre la pobla-
ció», conclou.



Crònica de Nules
OCTUBRE DEL 2020Societat 7

El club Handbol Nules va exposar la copa que va guanyar España al Mundial de Túnez de 2005. El club Taronja Basket Nules també va estar ben representat a la mostra de la plaça Major.

El club de triatló Trinoulas va oferir informació sobre les seues activitats esportives. La gran família del Club Atletisme Noulas va donar a conéixer la seua Escola d’Atletisme.

El CF Nules va muntar al costat del seu expositor una zona on provar les habilitats futbolístiques. El CEF Benicató va informar sobre els seus equips per a la nova temporada de futbol.

El Club de Patinatge Taurons Nules no va faltar a la fira d’activitats per als més joves. Scude Nules va donar la possibilitat de que els més joves practicaren el tenis.
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Activa Nules reparteix 5.000 euros en vals de 
compra per a 50 veïns en el primer sorteig

L a fidelitat al comerç local 
de Nules té premi. El 
darrer 3 d’octubre va tin-
dre lloc el primer sorteig 

de 50 vals per import de 100 
euros cadascun per a consumir 
al comerç i als serveis de Nules 
entre els veïns i veïnes que 
havien dipositat en l’urna ins-
tal·lada als baixos de l’edifici de 
l’antiga Cambra Agrària un pas-
saport amb els segells de 10 
comerços o negocis diferents, 
cadascun per haver gastat un 
mínim de 10 euros en compres. 

El sorteig, que va tindre lloc 
a la mateixa Cambra Agrària, va 
comptar amb la col·laboració de  
l’Associació d’Ames de Casa i de 
Comerç Zona Centre Nules, i 
després des de l’Agent de 
Desenvolupament Local (ADL) es 
va telefonar als guanyadors per  
a fer el lliurament del val. 

Però aquest només ha sigut 
el primer sorteig de la cam-
panya Activa Nules, que organit-
za l’Ajuntament per a promo-
cionar les compres en el comerç 
i empreses locals, i en la qual 
participen ja 220 comerços i 
establiments del municipi. 

 
20.000 EUROS EN PREMIS 
La campanya es va iniciar a prin-
cipis de setembre amb el repar-
timent dels passaports als locals 
adherits perquè els lliuraren als 
seus clients, i després del pri-
mer sorteig està previst que con-
tinue fins a final d’any. En total 
es repartiran 20.000 euros en 
premis, 5.000 euros cada mes. 

Així, encara queden per cele-
brar tres sortejos, per als quals 
s’acumulen tots els passaports 
que encara no han sigut pre-
miats. El proper tindrà lloc el 6 
de novembre a les 12.00 hores, 

La campanya per a promocionar el comerç i empreses locals continuarà fins a finals d’any amb tres sortejos més, un cada mes

L’Associació d’Ames de Casa i Comerç Zona Centre Nules van col·laborar en el primer sorteig de la campanya Activa Nules.

CRÒNICA

de nou a l’antiga Cambra 
Agrària. I recorda que tens tan-
tes oportunitats com passa-
ports completats. 

Cal recordar que Activa 
Nules forma part de les mesures 
acordades en les taules tècni-
ques de reconstrucció de Nules 

La iniciativa convertix els carrers de Nules en un gran centre comercial.

davant la covid-19, per a reacti-
var l’economia local. 

Activa Nules es converteix 
així en un centre comercial 
obert que respira gràcies al dia a 
dia de tots els veïns i veïnes. La 
proposta, gaudir de les com-
pres, fer un passeig per les ten-

des, coincidir amb els veïns i fer 
una xerrada respectant la 
distància de seguretat, elegir 
productes de proximitat i tor-
nar a casa sense haver de 
moure’s de Nules. 

«És una gran esforç que 
engloba tant al comerç local, a 

establiments d’hostaleria de 
tota mena, a petites empreses, 
com a persones autònomes. Per 
tant, considerem que és una de 
les campanyes més ambicioses 
que s’ha dut a terme des de 
l’Ajuntament de Nules» detalla 
l’alcalde, David García.

La campanya Activa Nules està molt present a les xarxes socials.

El 3 d’octubre, amb motiu de la cele-
bració del Dia Mundial de 
l'Arquitectura, el Col·legi Territorial 
d'Arquitectes de Castelló (CTAC) va 
celebrar una trobada per als seus 
col·legiats al municipi de Nules. El pre-
sident del CTAC, Àngel Pitarch, i el 
vocal de Cultura, Nacho Pascual, es 
trobaven entre els assistents en un 
matí en el qual van ser rebuts per 
l'alcalde, David García, i l'edil de 
Turisme i Patrimoni, Guillermo Latorre. 
La visita, que va comptar amb una vin-
tena de participants, es va iniciar a 
Mascarell, després va continuar al jaci-
ment arqueològic del Benicató, el con-
junt de blocaus del camí Cabeçol, i va 
finalitzar al far de la platja.

U ARQUITECTES DE CASTELLÓ 
CELEBREN EL DIA MUNDIAL DE 
L’ARQUITECTURA A NULES

SEGON REPARTIMENT

Kit de protecció 
per al comerç
U Voluntariat de Protecció Civil 
va repartir entre el comerç local 
un nou kit amb material de pro-
tecció consistent en mascaretes i 
gel higienitzant per a utilitzar tant 
pels propis venedors com per les 
persones usuàries. 

U S’han beneficiat d’aquesta ini-
ciativa els 48 membres de 
l’Associació de Comerços Zona 
Centre (CZC) de Nules i els 9 de 
l’Associació d’Hostalers de Nules 
(Ashonul) que, per tant, congre-
guen a un total de 57 establi-
ments de la localitat. 
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Salud

T
ras casi 20 años de ejer-
cicio en el campo de la 
podología, he conside-
rado apropiado comen-

tar o dedicarle unas líneas a 
las verrugas plantares, ya 
que es una lesión habitual en 
nuestras consultas y aún así 
no es tan conocida.  

Las verrugas plantares son 
lesiones bastante comunes 
en la población, causadas por 
una infección vírica. El virus 
que la causa es el virus del 
papiloma humano o VPH que 
se aloja en las dos primeras 
capas de la piel (epidermis y 
dermis). Su apariencia es 
parecida a una coliflor en la 
que se observan habitual-
mente puntos negros (vascu-
larización del virus) que al 
deslaminarlos suelen san-
grar. Hay verrugas plantares 
únicas, localizadas en zonas 
de presión o en mosaico. 

Es una lesión que se puede 
confundir por su aspecto con 
el callo o heloma duro 
(engrosamiento de la piel 
provocado por el roce), de 
modo que es importante dife-
renciarlos. Hay que examinar 
la lesión y observar las papi-
las vasculares que vasculari-
zan las verrugas (puntitos 
negros). Además, las verrugas 
duelen más al pellizco que a 
la presión mientras que los 
callos suelen presentar más 
dolor a la presión. 

Afecta con más frecuencia 
a niños y adolescentes, perso-
nas con sistema inmune debi-
litado o muy expuestas al 
virus.  Para su contagio hay 
que estar en contacto directo 
y la piel que es el órgano que 
nos protege debe estar rota, es 
decir, presentar grietas o heri-
das por donde el virus accede. 
La humedad también favore-
ce el contagio de dicho virus. 

 
CONSEJOS 
Tenemos que evitar el contac-
to directo, mantener limpios 
y secos los pies, evitar andar 
descalzo alrededor de la pis-
cinas y vestuarios, y no tocar-
las ni rascarlas. 

La mejor opción es acudir 
a su podólogo de confianza 
para que según su criterio, 
que depende de la expansión 
de la verruga, de la salud, 
edad, colaboración y tipo de 
vida del paciente, elija el tra-
tamiento más adecuado con 
la finalidad de hacer desapa-
recer la lesión. Espero con 
esto haber ayudado a tener 
en cuenta la verruga como 
otra posible lesión del pie. 
*Podóloga

Verruga sí, 
verruga no

MAVI 

Estañol 
Amiguet*

Análisis

S
e denominan sobres pre-
franqueados a aquellos 
productos emitidos por 
una Administración 

Postal, puesto en circulación 
por éste o por particulares 
autorizados y con la condición 
de que el signo de franqueo o 
del pago del servicio postal 
específico (ordinario, certifica-
do, urgente, seguro, tasas de 
giro, etc., y el soporte de cartu-
lina o papel reservado para 
usos diversos (nombre o direc-
ción del destinatario de un 
determinado objeto o servicio, 
datos requeridos, mensaje a 
trasmitir, etc.) constituyen 
una sola unidad material. 

Hay una existencia inmensa 
y gran variedad de tipos de 
enteros postales, entre los que 
vamos a citar algunos, por ser 
la lista muy larga: aerograma, 
carta-sobre, carta-tarjeta, eti-
queta, faja periódicos, pliego, 

Los sobres entero-postales (I)RICARDO 

Yáñez* 

recortado, sobre y tarjeta postal. 
La pieza con la que se ilustra 

este artículo es un sobre entero 
postal, emitido con motivo de la 
Exposición Filatélica Rumbo al 92,  
celebrada en Sevilla del 21 al 25 
de enero de 1987, de la serie emi-
tida por la Exposición Universal 
EXPO 92 de Sevilla. El sello lleva 
impreso el logotipo de la citada 
exposición y como franqueo un 
sello del Rey Don Juan Carlos I, 
con un valor facial de 19 pesetas, 

correspondiendo al importe ofi-
cial del franqueo de una carta 
ordinaria de un peso de hasta 20 
gramos. dentro del territorio 
nacional y matasellado con el 
matasellos especial de la citada 
exposición filatélica, pero en éste 
no se envía dentro del territorio 
nacional, sino que va dirigida al 
extranjero, a USA, ciudad de 
Miami, Estado de Florida, en 
cuyo caso se debería de haber 
cumplimentado el citado fran-

queo con sellos cuyo facial com-
pletasen el importe de 50 pese-
tas que era para una carta fuera 
de la Unión Europea. 

El sobre en sí es especial, por 
lo siguiente: falta de franqueo 
31 pesetas para completar las 
50 del envío a USA, lo que evi-
dencia una falta de control por 
el funcionario encargado de 
revisarlo, siendo de lo más inte-
resante en sí las marcas amari-
llas de indexación utilizadas en 
el Centro de Tratamiento Postal 
de Sevilla,  y además como no se 
halló al destinatario, la carta 
fue devuelta a su remitente, 
que va indicado al dorso y con 
una marca en rojo del tipo ofi-
cial del Servicio Postal de los 
EEUU, que indica que no se ha 
podido entregar por señas inco-
rrectas o desconocido. 

Toda una pieza para formar 
parte de una colección de 
sobres entero postales. 
*Presidente del Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo Noulas

Obituari 

Rafael Villaescusa, amb l’uniforme de macer, durant una processó.

Rafael Villaescusa, orgull de macer

E l temps no s’atura per a 
ningú i s’acaba empor-
tant fins i tot a aquells 
que sembla que vagen a 

formar per sempre part del pai-
satge del poble. Amb aquestes 
línies volem recordar en Rafael 
Villaescusa Torró (18-7-1940, 12-
9-2020), a qui tots recorden per 
la seua tasca com a macer de 
l’Ajuntament de Nules durant 
més de dues dècades.  

Nascut a Quart de Poblet, 
però criat a Nules des de ben 
menut, es va casar amb Carmen 
Sanahuja Gavara i abans de ves-
tir per primera vegada el carac-
terístic uniforme de gala de 
macer va treballar un parell 
d’anys a França i en tornar van 
obrir el bar El Pou a la platja de 
Nules durant uns pocs mesos. 

Però amb l’objectiu d’assegu-
rar el futur dels seus cinc fills, 
va canviar la restauració per 
l’Ajuntament de Nules, on va 
entrar com a macer l’any 1982, 
en jubilar-se el senyor Pepe. 

Des d’aleshores i fins la seua 
jubilació, van transcórrer 23 
anys en els quals es va dedicar les 
24 hores del dia a l’Ajuntament, 
i per tant, al poble de Nules. 

Rafael va estar al servei dels 
sis primers alcaldes de la demo-
cràcia: Vicente Porcar, José 
Darás, Sebastián  Nebot, Vicente 
Martínez Lucas, José Blas Moles i 
Salvador Górriz, guanyant-se 
l’apreci de tots ells, dels regi-

Durant 23 anys va fer un treball impecable a l’Ajuntament, sempre disposat a col·laborar amb tots

dors i treballadors municipals. 
En aquella època, en la qual  

el macer i la seua família vivien 
al mateix ajuntament, on feia de 
porter, a banda de les tasques 
administratives, Rafael va repre-
sentar la imatge de l’Ajuntament 

de Nules quan havia d’anar a por-
tar algun tipus de comunicació a 
d’altres administracions, sobre-
tot a Castelló o València. 

També s’ocupava de la mega-
fonia, la decoració, i el que cal-
guera, en definitiva, no només 

en els actes de l’Ajuntament, 
sinó també de tot tipus d’asso-
ciacions locals, en una època en 
la qual només el consistori tenia 
mitjans. El que més li agradava 
eren les festes, compartir bons 
moments amb la gent, per això 
sempre col·laborava amb tots. 

Per a Rafael el treball sempre 
era el primer, fins i tot sovint feia 
més del que li pertocava, i com 
era meticulós i responsable, no 
estava tranquil fins que tot eixia 
com calia. La seua millor recom-
pensa era saber que la feina a la 
que s’havia dedicat en cos i 
ànima estava ben feta, per això 
agraïa molt unes bones paraules. 

A banda del treball, al que li 
va dedicar quasi tota la seua 
vida, li agradava molt ballar amb 
la seua dona i no perdonava la 
partideta diària amb els amics. 

Un dels seus fills, José 
Vicente, ha seguit els seus passos 
i va entrar com a macer en jubi-
lar-se el mateix Rafael. Per a ell, 
el seu pare «ha sigut el millor 
exemple que podia tindre per a 
fer aquesta feina, i com el veia a 
ell tan content i orgullós de fer-
la, això em va acabar de decidir». 

José Vicente, que va nàixer 
l’any que Rafael va començar 
com a macer, explica que el que 
més va aprendre de son pare va 
ser «el tracte a la gent, sempre 
amb educació, correcte i amable. 
Per això no hi ha ningú que tinga 
un mal record d’ell».
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Històries de la covid-19 ; María Ángeles Gaya

«Els majors han perdut molt degut al 
confinament, física i psíquicament»

C
ontinuem aquest mes 
amb les entrevistes dedi-
cades a la pandèmia de 
la covid-19. Aquesta vega-

da Laura Yustas i Nel·lo Vilar es van 
apropar al CEAM per a parlar 
amb la directora, María Ángeles 
Gaya, per a saber com s’està ges-
tionant l’atenció de les persones 
majors, les més perjudicades per 
esta situació sanitària, en un 
espai com el CEAM que té com 
objectiu fomentar una vida acti-
va entre les persones majors en 
allò social, emocional, intel·lec-
tual, etc.  

 
– Com s’ha viscut des del CEAM la 
pandèmia? Vosaltres quines mesures 
heu pres, com ho heu capejat? 
– A l’inici de la pandèmia, com 
nosaltres som un centre de la 
Generalitat, ens vam orientar 
amb les normes que dona 
Conselleria. Aleshores el 14 de 
març ens va tocar tancar el cen-
tre per a tots, perquè clar, al 
principi era una cosa que no se 
sabia molt bé per a on venien les 
coses... I després vam estar 15 
dies tancats per a tot el món i 
nosaltres, el personal, vam tor-
nar a porta tancada, un poc per 
a fer que totes les coses adminis-
tratives anaren avant: factures, 
informes... I al mateix temps 
vam començar a preparar un 
Pla de Contingència perquè el 
Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals de la Generalitat sí que 
ens va fer estar damunt un poc 
de tots els centres, i que cadas-
cun, tant de majors com de 
menors o els centres de la dona, 
elaborarem un Pla de 
Contingència adequat a cada 
centre i fins que no es va apro-
var, no es va deixar que s’obrira 
al públic. A tot açò anava pas-
sant una miqueta de temps per 
a saber un poquet més les coses 
com anaven i bé, nosaltres sí 
que vam estar dins i fins que la 
Generalitat no va aprovar el Pla 
de Contingència no vam obrir. 

– Com va ser la reobertura? 
– Hi ha una sèrie de normes, 
que al principi quan vam obrir 
era tot amb cita prèvia, només 
es van obrir serveis que podien 
tindre cita prèvia com la rehabi-
litació, podologia, perruqueria 
d’homes i de dones… I l’últim 
que vam obrir de tot, perquè va 
ser una obertura escalonada, va 
ser el servei de cafeteria i come-
dor, ja al mes de juliol. La gent 
major, com era la població de 
més risc de totes, ha tingut molt 
en compte totes les prevencions. 
Clar, el que passa és que aquest 
periode d’estar tant de temps 
tancats a casa, ho han notat 
molt física i psíquicament. Una 

vam provar per mig d’exercicis 
físics o tallers de memòria, per 
exemple, que aquelles persones 
amb les que podíem comunicar-
nos telemàticament anaren fent 
coses i ells t’anaven enviant els 
resultats. Això és una cosa que 
s’hauria d’estendre un poc més i 
d’estudiar-se per a poder abar-
car més població, seria molt 
interessant estar en contacte 
amb ells i que pogueren fer 
coses a casa, perquè amb la gent 
de 60 ó 65 anys no s’ha notat 
tant, però amb els de prop de 80 
o més de 80, després dels tres 
mesos de confinament la pèr-
dua física i psìquica ha sigut 
molt gran. 

– Aneu a començar ja amb tallers de 
memòria i altres activitats? 
– Comencem l’1 d’octubre, el 
que ocorre és que tenim unes 
normes directes de què els 
grups han de tindre la distància 
social d’uns a d’altres, no 
podem agafar a més de déu per-
sones, aleshores s’ha de fer tot 
un protocol d’entrada als llocs 
on es fan les activitats, a totes 
les sales. N’hi ha una sèrie de 
normes que s’han de seguir i bé, 
és una miqueta problemàtic 

María Ángeles Gaya, en el seu despatx del CEAM de Nules.

  

persona jove ho nota un poc, 
però quan més major, més s’ho 
han notat. Aleshores el que 
també s’ha vist és que els serveis 
públics el que havien de fer és 
una sèrie de visites a domicili o 
el que es poguera fer. Ja hi ha 
moltes persones majors que 
tenen correu electrònic, una 
part de la població que pot fun-
cionar d’eixa manera, per això 

perquè nosaltres, per exemple, 
en els tallers de memòria tenim 
sis grups de 25 persones cadas-
cun. Clar, si ara s’han d’agafar 
10... Doncs s’ha d’anar estudiant  
activitat per activitat per a saber 
exactament com hem de fer per 
a que tota la gent puga vindre 
per torns. S’ha d’estudiar molt 
bé cada activitat perquè tot el 
món puga optar i no deixar a 
ningú fora. Perquè la gent té 
moltes ganes de començar. 

– La gent té moltes ganes, sí. 
– La gent major té por de… per-
què és normal, perquè amb tot 
açò que ha vingut… però estes 
setmanes abans el telèfon… 
inclús personalment, però 
sobretot per telèfon, no deixa-
ven de preguntar quan 
començaven les activitats… O 
siga, tenen moltes ganes perquè 
ha sigut molt de temps sense fer 
res. Ells mateixa es noten la pèr-
dua, física, de no fer la gimnàsti-
ca, ioga, tai-txi…, totes estes 
coses que obliguen a la persona 
a eixir de casa, i a més mentre 
fan una activitat que els agrada,  
i psíquicament també, doncs els 
tallers de memòria o d’autoesti-
ma, fan que es relacionen entre 

ells. I la veritat és que la majoria 
ens diuen «és que ens feu molta 
falta», i això supera a la por que 
tenen al virus. 

– Clar, és que la vostra política és que 
la gent major estiga activa. 
– Clar. 

– I açò ha sigut l’anti-activitat. 
– El contrari totalment. Açò no 
es podia previndre tampoc, per-
què el bo seria, per si tornara a 
passar, tindre una base de 
dades, que de fet en tenim, però 
per contactar d’alguna manera, 
sobretot amb la gent de 75 per 
amunt, i tindre’ls actius a casa. 
Això haguera sigut molt impor-
tant. La gent més jove, feien 
gimnàstica a casa, contactaven 
per internet per a seguir classes 
que feien a tal hora... Pero la 
gent més major no té tantes 
opcions, no se n’assabenten i a 
banda puc ser tampoc tenen 
ordinador, i clar, és més difícil 
arribar a ells. La soledat també 
s’ha notat moltíssim, molta 
gent major viu a soles i caldria 
tindre’ls registrats per a estar 
connectats amb ells encara que 
només fora per telèfon. Només 
per a saber com estan, si necessi-
ten alguna cosa. Això per a ells 
és importantíssim. En els cen-
tres com el nostre la finalitat és 
el benestar a tots els nivells: 
físic, intel·lectual, psíquic, 
social... Clar, la gent que viu a 
soles i s’ha quedat tres mesos a 
casa, ha sigut tot el contrari del 
que nosaltres tractem de fer. Per 
això una vegada ha passat tot 
açò, en aquest temps que por-
tem ja oberts, el que hem trac-
tat amb els professionals, amb 
diverses reunions, ha sigut fer 
unes fitxes de socis per a contac-
tar sobretot amb eixe tipus de 
gent que viu a soles, tindre molt 
en compte la franja d’edat… i 
per a una pròxima vegada que 
poguera passar una cosa d’estes 
o de semblants, és important 
tindre eixa població controlada. 
Clar, entre més de cinc mil 
socis, has de fer una selecció, no 
pots treballar amb tots i menys 
a domicili, és impossible. 

– Tants socis teniu? 
– Sí, més de 5.000. A veure, aten-
dre a tot el món seria difícil, el 
que ocorre és que a banda de la 
base de dades general del centre 
de socis, que són els més de 
5.000, cada activitat té els seus 
usuaris que van a rehabilitació, 
a la podòloga o al treballador 
social. Llavors, cada professio-
nal, si açò tornara a passar, seria 
molt important també fer una 
miqueta d’estudi per a veure de 
quina manera atendre’ls.

U «El 14 de març ens va 
tocar tancar el centre 
fins que la Generalitat 
ens va aprovar el Pla       
de Contingència»

U «L’1 d’octubre vam 
reprendre els tallers de 
memòria i altres 
activitats, amb normes 
de distància social»
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Israel Quevedo va visitar el 2 d’octubre el Club de 
Lectura de Cosas & Musas. L’escriptor d’Onda va estar a 
la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó per a  
parlar de la seua última novel·la, ‘Mal de cuervos’.

U L’ESCRIPTOR ISRAEL 
QUEVEDO VISITA EL CLUB DE 
LECTURA DE COSAS & MUSAS

 

El 29 de setembre el Saló Multifunciona va acollir una 
nova jornada de donació de sang i registre de donants 
de medul·la òssia, en la qual els nulers i nuleres van tor-
nar a mostrar la seua solidaritat.

U JORNADA DE DONACIÓ DE 
SANG I REGISTRE DE DONANTS 
DE MEDUL·LA ÒSSIA

DASDASDASDAS

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusi-
ves ha atorgat dues subvencions a la 
Residència de Persones Majors Verge de la 
Soledat. D’una banda, per a l’adequació 

d’instal·lacions i equipament de proveïdors 
de serveis en Xarxa SAAD-Sector Solidari, la 
qual cosa ha permés millorar les ins-
tal·lacions del centre. I d’una altra, per a la 

transformació del model de cures, on desta-
ca la formació dels professionals de la 
residència i una atenció més individualitzada 
i centrada en les persones. 

U LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS 
VERGE DE LA SOLEDAT DE NULES REP L’AJUDA 
ECONÒMICA DE LA CONSELLERIA D’IGUALTAT

L’actor nuler Jordi Ballester (esquerra), ha estat nominat 
com a millor actor als Premis de les Arts Escèniques 
Valencianes que es lliuren el 2 de novembre al Teatre 
Principal de Castelló, per ‘El mètode Grönholm’.

U JORDI BALLESTER ÉS 
CANDIDAT ALS PREMIS D’ARTS 
ESCÈNIQUES VALENCIANES

 

La situació amb la pandèmia de la covid-19 ha 
deixat enguany al barri de Sant Xotxim sense les 
seues festes, i també sense la Fira de Ramaderia i 
Maquinària Agrícola de Nules. Els veïns i veïnes, 

però, van honrar el seu patró amb la tradicional 
missa a l’ermita, amb l’assistència de membres de la 
corporació municipal i la comissió de festes del 
barri, a més de la regina de 2019, Alba de Luna 

Jiménez, i la de 2021, Alba Gómez. També va ser un 
dia molt especial per a les capelleres, que durant 
tot l’any cuiden l’ermita de Sant Xotxim. A més, a les 
xarxes socials s’han recordat les festes d’altres anys.

U EL BARRI DE SANT XOTXIM 
VA CELEBRAR LA MISSA EN 
HONOR AL SEU PATRÓ

 

La Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre va 
celebrar el 27 de setembre la Festa de la Puríssima Sang. 
Un dia d’agermanament, amb les restriccions per la 
covid-19 i una representació de la corporació municipal.

U LA HERMANDAD DE 
NAZARENOS CELEBRA LA 
FESTA DE LA PURÍSSIMA SANG

 

CRÒNICA
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El tiempo

S
in ánimo de ser exhaus-
tivo; estimado-a  lector-
a, al pasado mes de sep-
tiembre, por lo que se 

refiere a las temperaturas, se 
le podría considerar como 
normal, ahora bien, fue extre-
madamente seco, ya que las 
lluvias brillaron por su ausen-
cia. En Nules, la temperatura 
media de las máximas fue de 
27,58ºC y la media de las 
mínimas, de 17,65ºC, con 
valores extremos de 1,5ºC el 
día 23 y 13ºC el día 29. 

Las precipitaciones regis-
tradas en septiembre fueron 
de tan solo 18,4 L/m2, siendo 
el total acumulado de enero 
a septiembre de 439 L/m2. 

Este septiembre ha sido 
un poco anómalo, ya que 
tanto al inicio como al final, 
la reubicación del  anticiclón 
de las Azores propició que las 
borrascas bajasen de latitud, 
creando pasillos naturales, 
los cuales facilitaron la llega-
da a nuestra zona de masas 
de aire muy frío procedentes 
del Polo Norte, que se descol-
garon hacia el Sur acompa-
ñadas de fortísimas rachas de 
viento. Estas llegaron en  
Nules a los 41,8 Km/h.  

El mes de septiembre, 
debido a la extrema variabili-
dad que ofrece en su cuenta 
de resultados a lo  largo de 
los años, suele ser bastante 
seco y tiene un refrán que 
nos viene como anillo al 
dedo: Septiembre, o seca las 
fuentes o se lleva los puentes.        

 
AVES MIGRATORIAS 
Si echamos una mirada a 
nuestro entorno inmediato,  
podremos observar cómo la 
importante colonia de aves 
migratorias que nos acompa-
ñaban durante nuestro queha-
cer diario estival ya han parti-
do a sus cuarteles de invierno 
en el continente  africano. Las 
colonias más representativas  
de estas aves tan viajeras eran 
la golondrina común, el ven-
cejo común y el avión común. 

Ya para finalizar mi cróni-
ca meteorológica, hablaremos 
del gorrión común, el cual 
toma el  relevo a las especies 
citadas líneas arriba, y sin más 
preámbulos, nos adentramos  
en el otoño en su compañía. 
*Encargado de la estación meteo-
rológica de Nules

Un septiembre 
seco, frío y muy 
ventoso

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

 IAgricultura

 

U L’AJUNTAMENT DE NULES 
INVERTIX MÉS DE 25.000 
EUROS EN L’ASFALTAT I ALTRES 
MILLORES DEL CAMÍ LLIMERO

L’Ajuntament ha invertit 25.265,91 
euros en la millora del camí Llimero. 
S’han fet actuacions d’asfaltat, s’ha 
escombrat la superfície i s’han netejat 
les vores, a més de reperfilar els sots en 
el tram entre el camí l’Aceit i l’AP-7 del 
terme municipal. Aquesta actuació es 
va realitzar a finals d’agost a càrrec del 
contracte de manteniment de via 
pública entre l’Ajuntament i la empre-
sa Pavasal. L’alcalde, David García, 
recorda que «des de l’Ajuntament es 
fan al llarg de l’any actuacions de 
millora i de manteniment dels camins 
rurals, de fet aquest vial té trams com 
el que s’ha asfaltat que són molt tran-
sitats especialment pels llauradors 
tant de Nules com dels voltants».

Coordinen amb les cooperatives 
l’inici de la nova campanya citrícola

L ’Ajuntament de Nules es 
va reunir el 10 de setem-
bre amb representants de 
les principals cooperati-

ves de la localitat, Nulexport i 
Cipla, per a coordinar l’inici de 
la campanya citrícola. 

De manera que, tant l’alcal-
de de Nules, David García, com 
el regidor d’Agricultura, César 
Estañol, juntament amb el cap 
de la Policia Local van poder 
conéixer de primera mà els pro-
blemes que les cooperatives 
tenen davant l’actual situació 
derivada de la pandèmia. 

No obstant això, en aquesta 
trobada van repassar els proto-
cols de seguretat i la resolució 
de les conselleries de Sanitat 
Universal i Agricultura en la 

Treballen conjuntament les mesures establertes per a la prevenció i control de la covid-19 

La reunió entre Ajuntament i cooperatives va servir per a coordinar diverses mesures per a la propera campanya citrícola.

 

que s’establixen les mesures 
per a la prevenció i control de 
la covid-19 en el sector agrari. 

«Cal treballar de manera 
conjunta per a garantir la 
màxima seguretat als treballa-
dors i treballadores d’aquest 
sector que comença ja la cam-
panya tant en els magatzems 
de taronja com al camp. Per 
tant, des de l’Ajuntament 
anem a demanar a Sanitat que 
es puguen fer test o proves PCR 
als temporers, de la mateixa 
manera que s’establirà controls 
de la Policia Local, tal com ens 
han demanat les cooperatives, 
per a vigilar que el personal 
compleix amb totes les recoma-
nacions i mesures marcades 
per les autoritats sanitàries», 

explica l’alcalde de Nules, 
David García. 

Així doncs, entre les dife-
rents mesures que al llarg de la 
campanya es desenvoluparan 
cal destacar la realització d’un 
registre diari de les persones en 
les que cada treballador i treba-
lladora ha tingut contacte per a 
facilitar el rastreig davant un 
possible rebrot; també es va a 
treballar en grups el més esta-
bles i reduïts possible. 

Altres mesures obligatòries 
són l’ús de la mascareta, man-
tindre la distància de seguretat, 
i netejar-se de manera conti-
nuada les mans. També es 
mesurarà la temperatura a tot 
el personal i es  ventilarà els 
espais de treball.

Comunicat 
conjunt de 
l’Ajuntament de 
Nules i Nulexport
U La Cooperativa Nulexport 
i l’Ajuntament de Nules 
volen donar a conéixer que 
en la nefasta campanya citrí-
cola 2018-19 la gran quanti-
tat de taronja que es va que-
dar a l’arbre per falta de 
demanda als mercats va pro-
vocar grans perdues a tot el 
sector i als socis de la 
Cooperativa Nulesport en 
particular, motiu, entre 
d’altres, que va provocar el 
canvi de la junta directiva. 

En aquest procés de canvi 
i renovació, la nova junta es 
va reunir amb l’Ajuntament 
per a traslladar de primera 
mà la situació real que s’esta-
va vivint i els projectes de 
futur en els quals pretenia 
treballar la nova junta. 

El consistori va traslladar 
el seu suport a la nova junta 
directiva i a tots els socis de 
la cooperativa, tal com va 
quedar patent en l’escrit que 
l’Ajuntament va lliurar a la 
junta per a que es llegira als 
socis en l’Assamblea General. 

Després de la mateixa i la 
posada en funcionament de 
la nova junta, es planteja 
entre Ajuntament i 
Cooperativa la possibilitat 
de donar un pas més en 
aquest suport explícit, 
entrant a formar part 
l’Ajuntament com un soci 
més de la cooperativa, apor-
tant les seues finques en pro-
ducció com una mostra més 
de suport a la cooperativa, 
un mer signe, ja que el nom-
bre de fanecades en produc-
ció de que disposa 
l’Ajuntament és reduït. 

 
PLE DE SETEMBRE 
Per a formalitzar aquesta 
opció, ja que suposa partici-
par en el capital social de la 
cooperativa, el primer pas 
era dotar la partida pressu-
postària corresponent en el 
pressupost municipal, la 
qual cosa es va portar al Ple 
ordinari de setembre com a 
pas previ a l’informe d’inter-
venció sobre disponibilitat 
de crèdit i la resta d’infor-
mes que feren falta per a 
poder iniciar el procés 
d’entrada com a socis per 
part de l’Ajuntament a la 
Cooperativa. Finalment el 
Ple va desestimar aquesta 
opció. 

Totes dues entitats han 
treballat de la mà i continua-
ran col·laborant en tot allò 
que puga ser en benefici dels 
socis de la cooperativa en 
particular i de la pobació de 
Nules en general.
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Últim adéu del CF Nules a Francisco 
Marzal, un defensa que va fer història
El futbolista va formar part del Villarreal CF que va aconseguir el primer ascens a Segona

P oc a poc van desaparei-
xent els últims herois 
d’una època en la que el 
futbol era més autèntic, 

molt diferent a la combinació 
d’espectacle i negoci actual. El 
darrer setembre Nules donava 
l’últim adéu a Francisco Marzal 
Navarro (25-8-1944, 16-9-2020), 
un dels seus veïns que va arribar 
a triomfar en aquest esport, i a 
qui es recorda sobretot per for-
mar part del Villarreal CF que va 
aconseguir el primer ascens a 
Segona Divisió l’any 1970. 

Marzal va començar en el fut-
bol amb 17 anys en el juvenil 
del Burriana i prompte va desta-
car en la posició de defensa com 
un sòlid central, que va viure els 
seus millors moments a finals 
dels 60 i principis del 70.  

Així, va militar en clubs com 
l’Acero o l’Ontinyent CF, amb el 
qual ja va debutar en Segona la 
temporada 68-69. La següent es 
va incorporar al club groguet, 
que va tancar la campanya amb 
un històric ascens a Segona des-
prés de guanyar el Bilbao 
Athletic per 2-1 en el partit de 
desempat al Santiago Bernabéu. 
Una fita de la que enguany s’han 
complit els 50 anys, per la qual 
cosa el club i l’Ajuntament de 
Vila-real van homenatjar aquests 
jugadors. Marzal no va poder 
assistir-hi i el van representar el 
seu net i la seua filla Victoria. 

El defensa va contribuir l’any 
següent a que el Submarí man-
tinguera la categoria, i després 
va jugar amb la SD Ibiza, el CD 
Menorca, l’UD Alzira i el Manises 
CF, abans de retirar-se la tempo-

En la temporada de l’ascens amb el Villarreal CF, dret, al mig.

En la seua temporada amb el CF Nules, dret, segon des de la dreta.

Del 5 al 10 d’octubre es va disputar al club 
Scude-Nules el XXVIII Trofeu Festes Patronals 
de la Soledat-I Trofeu Ford, torneig del circuit 
nacional IBP Tennis Series, amb quasi un cen-
tenar d’inscrits de tota Espanya. En la final 

masculina el primer cap de sèrie, Pablo 
Alemany, es va imposar al cinqué, Mario 
Martínez, per 2-6, 6-3 i 6-3, mentre que el 
títol femení va ser per a la jugadora de Malta, 
Hellen Pellicano, que va guanyar l’irlandesa 

Sinead Lohan per 6-7, 6-2 i 6-1 en quasi tres 
hores de joc. En el lliurament de trofeus van 
participar el regidor d’Esports, Gabriel Torres; 
la presidenta d’Scude-Nules, Inma Romero, i 
el director del torneig, Josele Díaz.

U PABLO ALEMANY I HELLEN PELLICANO 
GUANYEN EL XXVIII TROFEU FESTES 
PATRONALS DE LA SOLEDAT-I TROFEU FORD

 IEsports 

L’equip femení del Benicató va obrir 
la pretemporada amb una especta-
cular victòria per 10-0 davant el CF La 
Llosa amb doblets de les jugadores 
Portalés, Claudia i Paola.

U L’EQUIP FEMENÍ DEL 
BENICATÓ ES POSA LES 
PILES EN PRETEMPORADA

L’equip aleví del Club Patinatge 
Taurons va debutar el 3 d’octubre en 
Primera divisió davant els Alas de 
Sagunt amb un bon partit i una gran 
actuació del seu porter.

U ELS ALEVINS DELS 
TAURONS DEBUTEN EN 
PRIMERA DIVISIÓ

rada 1977-78 amb el CF Nules. 
En la mateixa època en que 

triomfava amb el Villarreal, 
Marzal es va casar amb Teresa 
Martínez, amb la qual va tindre 

tres filles. Treballador de mena, 
des que va penjar les botes la 
seua vida va ser la taronja. Li 
agradava anar al camp, i ho va 
fer quasi fins als últims dies.
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Opinión

E l mes de octubre, para nues-
tros vecinos, siempre es un 
mes especial. Despedimos ofi-
cialmente el verano ya aden-

trados en el otoño, los escolares ini-
cian las clases con el horario com-
pleto, finalizan muchos servicios de 
la época estival en las playas y en 
Nules, además, marcamos en nues-
tros calendarios las fiestas en honor 
a la Mare de Déu de la Soledat, nues-
tra patrona. Días de alegría, reen-
cuentros, de despreocupaciones y, 
sobre todo, de disfrute con nuestra 
gente. 

Aunque este 2020, como ya nos 
sucedió con las fiestas de agosto y 
con tantos otros festejos y tradicio-
nes, es diferente. El Ayuntamiento 
de Nules suspendió los actos festi-
vos por las circunstancias sanitarias 
provocadas por el covid-19.  

Desde Centrats en Nules (CeN) 
entendemos que el momento de la 
prudencia, de la responsabilidad 
individual y social para que pronto 
volvamos a disfrutar de aquello que 
más nos gusta y que nos identifica 
como pueblo.  

Aún así, entendemos que tam-
bién hay que ir recuperando paula-
tinamente la agenda de actos y acti-
vidades del municipio, por ello 
desde este mes de octubre todos los 
meses se van a ir organizando actos 
culturales varios en Nules y 
Mascarell.  

 
DÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Desde Centrats en Nules (CeN) reafir-
mamos nuestro compromiso y orgu-
llo con nuestras señas de identidad 
como pueblo valenciano, único y 
diferente de cualquier otro. Y recla-
mamos nuevamente al Gobierno de 
España una modificación del sistema 
de financiación que sea más justo 
con el conjunto de la ciudadanía y 
nuestra región. 

 
DÍA DE LA HISPANIDAD 
Orgullosos de ser españoles, y deci-
didos a aportar nuestro granito de 
arena en la defensa y puesta en 
valor de lo que nos une, que sigue 
siendo mucho más que lo que nos 
separa.  

Nuestro agradecimiento a todas 
las personas que han luchado y 
luchan cada día por nuestro país y 
por la libertad en el mundo, espe-
cialmente a aquellos que lo hacen 
en misiones internacionales por 
medio de las Fuerzas Armadas.  

España, donde se ha demostrado 
que juntos somos más fuertes y 
hemos de superar todos los retos 
que se nos plantean por delante 
como país, teniendo como base fun-
damental la Constitución de la con-
cordia, del consenso, del perdón, de 
la democracia, del superar juntos 
viejas rencillas e iniciar un camino 
hacia un futuro esperanzador de 
igualdad y libertad. 

Un mes de octubre 
muy diferente 

CeN

E l curso lectivo ha dado comien-
zo con todas las precauciones y 
protocolos sanitarios que esta-
blece un escenario marcado 

por el covid-19. El buen hacer de nues-
tros docentes ha hecho posible un 
arranque escolar tranquilo con todas 
las condicionantes provocadas por la 
pandemia. Las que nosotros propusi-
mos reforzar con la implantación del 
servicio de enfermería escolar. 

Hoy, el servicio sigue sin ser 
implantado pese a que un acuerdo ple-
nario adoptado el pasado verano exi-
gía del alcalde elevar al Consejo 
Escolar Municipal la propuesta del PP. 
El bloqueo que ejerce David García 
impide disponer de un recurso que 
otras localidades, como Onda, 
Benicàssim o Segorbe, disfrutan. 

Pero no nos van a parar. Como 
tampoco van a impedir que sigamos 
reivindicando un mayor apoyo para 
nuestros autónomos. Los comercian-
tes, pymes, empresas y micropymes 
de nuestra localidad merecen el 
máximo respaldo. Porque son ellos 
los que garantizarán que esta pobla-
ción no se hunde con la crisis, sino 
que se reinventa, lucha y vence. 

Es nuestro objetivo. Nos encontra-
mos en un momento crítico, con un 
ayuntamiento arruinado fruto del 
malgasto del alcalde y sus socios. Los 
que hace cuatro años permitieron 
que todos los esfuerzos de esta locali-
dad se perdieran sin trazar una estra-
tegia de futuro y oportunidades. 

Condicionados por unas cuentas 
mermadas por miles de facturas en 
el cajón que tardaron más de un año 
en pagarse, Nules no puede seguir 
perdiendo. Por ello queremos que 
todo esfuerzo, por mínimo que sea, 
se destine a impulsar actividad, desa-
rrollo y futuro. 

Al lado del esfuerzo que encarnan 
nuestros agricultores que también 
sufren las consecuencias de un popu-
lismo irresponsable que ataca aquello 
que más queremos. Son ellos bandera 
de nuestra economía, orgullo de nues-
tro municipio y héroes de nuestra tie-
rra. Los que engrandecen nuestro pue-
blo con nombre propio: clemenules. 

Ese esfuerzo nunca se debería cas-
tigar, debería incentivarse. Y para 
conseguirlo es necesario aplicar polí-
ticas fiscales con rebajas de impues-
tos y tasas que aseguren que nuestras 
familias pueden llegar a final de mes 
sin estreches. Porque Nules sigue 
sumando mes a mes nuevos parados 
que afectan ya a 719 familias. 

Y lo primero es comer. Porque 
como decía el reputado analista eco-
nómico Juan Ignacio Crespo en TVE, 
«como la situación siga empeorando, 
que será lo más probable, lo que 
vamos a tener es un problema de 
cómo alimentar a la población. Esto 
que suena muy basto y muy radical 
es un problema que se va a poner de 
relieve a principios/mediados del año 
que viene». Nos tendrán para enfren-
tar el problema con garantías de 
éxito. Porque Nules es lo primero.

Que no nos paren 

PP

C uando en marzo empezaban 
las consecuencias de la pan-
demia del covid-19, la ciuda-
danía pidió a los partidos 

políticos una unidad de acción para 
afrontar esta crisis. Desde el Grupo 
Socialista nos pusimos a disposición 
para trabajar y sacar adelante las 
medidas que fueran necesarias para 
nuestro municipio. Pero en Nules, 
como en Madrid, gobierna una coali-
ción de ex-PP, Ciudadanos y Vox (con 
MésNules a las palmas) que se pro-
clama en rebeldía contra quienes 
ofrecemos ayuda mientras reclama 
apoyo ciego a sus medidas (por no 
llamarlas ocurrencias). 

Estirando de la cuerda como 
quien lleva el toro al pilón, conse-
guimos que cumplieran la ley y pre-
sentaran un presupuesto al Pleno. 
Un presupuesto que ni se molesta-
ron en hacer y repasar sino que 
tuvieron que ser los técnicos munici-
pales los que presentaran unas cuen-
tas que apenas recogían el poder 
pagar facturas.  

Ya entonces se hablaba de poder 
crear unas ayudas para PIMES y 
autónomos afectados por el cierre o 
caída de negocios por la cuarentena 
en Nules. Pasaron los meses de julio 
y agosto y las ayudas no llegaban. 
Finalmente en septiembre se reunía 
el que más tarde se constituirá 
como Consejo Local del Comercio 
de Nules; una reunión donde los 
socialistas enmendábamos la pro-
puesta del equipo de gobierno, con 
el apoyo de los representantes de los 
comerciantes. 

Nuevamente los técnicos debían 
salir al rescate del equipo de gobier-
no al presentar una modificación de 
las bases del presupuesto para poder 
acortar los plazos y que las ayudas se 
puedan pagar en este año 2020.  

 
AYUDA A PIMES Y AUTONÓMOS 
La partida inicial eran 30.000 euros 
en ayudas, los socialistas pedimos 
poder ampliarla si era necesario y se 
disponía de crédito para ello. Con 
esta premisa, cuando el equipo de 
gobierno presentó una modificación 
presupuestaria para comprar accio-
nes de una cooperativa (y una vez 
contrastado que la operación no era 
posible ni legal), los socialistas soli-
citamos que este dinero se sumara 
para las ayudas de autónomos y 
PIMES. Así, el fondo de ayuda a 
comercios de Nules aumentaba 
hasta los 35.000 euros, pudiendo 
ayudar a un mínimo de 70 estableci-
mientos o autónomos.  

En estos momentos, seguimos 
pendientes (desde el mes de marzo 
en que iniciamos el camino) de las 
ayudas municipales para nuestros 
comerciantes. Esperemos que pron-
to se resuelvan para no tener que 
seguir estirando de la cuerda para 
que el equipo de gobierno cumpla 
con sus obligaciones. 

Un gobierno 
improvisado

PSPV-PSOE

M és Nules, igual que la resta 
de grups municipals, hem 
rebut l’esborrany tant per 
al nou servei de recollida de 

fraccions (RSU) i en el seu moment la 
nova fracció d’orgànic que ens ve 
imposada per la Comunitat Europea i 
que té tanta lògica. A més d’aquest 
plec de condicions s’annexa també el 
de Neteja Viària. 

I és en aquest ultim en el que vul-
guem incidir d’una forma especial i 
posarem sobre la taula quan siga 
debatut en Comissió, posarem sobre 
la taula diem, la inutilitat d’aquest 
plec de condicions que li pot atorgar 
a una empresa el servei a saber a quin 
cost per a les arques municipals.  

És ací on posarem a debat i aposta-
rem fermament per la remunicipalit-
zació d’aquest servei. Més Nules sem-
pre ha discrepat de l’externalització 
de serveis bàsics si aquests es poden 
realitzar amb persones en situació 
d’atur del nostre municipi.  

Uns altres no obstant això varen  
apostar per externalitzar serveis i a 
més amb una duració desmesurada, 
que en cas de voler rescindir per part 
de l’Ajuntament la penalització seria 
igualment desmesurada. Parlem en 
concret del contracte de manteni-
ment de l’enllumenat públic i podem 
veure el servei i el conseqüent resul-
tat que ofereix al municipi. 

I sí, curiosament tant aquest ser-
vei de manteniment de l’enllumenat 
públic, com l’encara vigent de recolli-
da de RSU (residus sòlids urbans)  i 
neteja viària van ser externalitzats en 
el seu moment pel mateix grup 
municipal que ara es queixa i 
esquinça les vestidures pel nombre 
d’aturats que hi ha en el nostre 
municipi, sí, per si tenien algun 
dubte, el Partit Popular de Nules. 

No oblidem el servei de gestió de 
l’aigua. Enfront de l’onada de privatit-
zacions, en els últims anys s’ha 
començat a notar com a desenes de 
municipis de l’Estat han optat per 
recuperar la gestió pública dels serveis 
bàsics. Tan sols un exemple per a res 
comparable amb el nostre municipi, 
però són dades fefaents, a Paris tan sols 
un any  després  de remunicipalitzar el 
servei d’aigües van estalviar 35  
milions d’euros, i es va reduir la tarifa 
dels consumidors un huit per cent. 

Des de Més Nules estem con-
vençuts que començar a canviar els 
conceptes i remunicipalitzar serveis 
aportaria beneficis, amb la mateixa 
despesa obtindries un millor servei 
per al poble, unes millors condicions 
laborals per als treballadors i un 
millor benestar a moltes persones del 
nostre poble que en definitiva creiem 
que haurien de ser de debò, no dit 
amb la boca de quedar bé, els qui a 
tots ens haurien d’importar, a Més 
Nules no dubteu que són ells i elles 
els que ens importen.

Remunicipalització 
de serveis, menys 
taxa d’atur

Més Nules
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TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí RENFE  8:30 10:00 11:00 12:00 13:00

Tales  8:33 10:03 11:03 12:03 13:03

Senda Mitjana  8:35 10:05 11:05 12:05 13:05

Mascarell 7:45 8:37 10:07 11:07 12:07 13:07

Puríssima 7:48 8:40 10:10 11:10 12:10 13:10

Santa Bàrbara 7:49 8:41 10:11 11:11 12:11 13:11

Santa Natàlia 7:51 8:43 10:13 11:13 12:13 13:13

1er de Maig 7:52 8:44 10:14 11:14 12:14 13:14

Ctra. Vilavella, 1 7:53 8:45 10:15 11:15 12:15 13:15

S.M.R Molas 7:55 8:47 10:17 11:17 12:17 13:17

Cementeri *   10:20 11:20 12:20

Ambulatori 7:56 8:48 10:21 11:21 12:21 13:18

Diagonal 7:57  10:22 12:22

LLaurador 7:58  10:23 12:23

Pujada 7:59  10:24 12:24

Jardí RENFE 8:00 8:50 10:25 11:23 12:25 13.20

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

 transport nules - HorarI D’InVern - (1 D’oCtuBre FIns 31 De MaIG)

TRANSPORT A LES PLATGES  DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí-RENFE 8:00 10:30 12:30 17:30 18:30

Tales 8:01 10:31 12:31 17:31 18:31

Senda Mitjana 8:03 10:33 12:33 17:35 18:35

Mascarell 8:05 10:35 12:35 17:31 18:31

Puríssima 8:08 10:38 12:38 17:38 18:38

Santa Bàrbara 8:09 10:39 12:39 17:39 18:39

Sant Bartomeu 8:10 10:40 12:40 17:40 18:40

Marc A. Ortí (Pujada) 8:12 10:42 12:42 17,42 18,42

Far (Ctra. Mar) 8:16 10:46 12:46 17,46  1 8,46

Av Plana Baixa 8:17 10:47 12:47 17,47 18,47

Armada Espanyola 8:18 10:48 12:48 17,48 18,48

Columbretes 8:20 10:50 12:50 17,50 18,50

Menorca 8:21 10:51 12:51 17,51 18,51

l’Estany 8:22 10:52 12:52 17,52 18,52

Mediterrani-1 8:23 10:53 12:53 17,53 18,53

Mediterrani-2 8,24 10,54 12:54 17,54 18,54

Mediterrani-3 8:25 10:55 12:55 17,55 18,55

Pujada 8:29 10:59 12:59 17,59 18,59

Jardí-RENFE 8:30 11:00 13:00 18,00 19,00

U El diumenge 18 d’octubre la 
plaça Major de Mascarell acollirà 
per primera vegada el Mercat de 
Boixets de la Comunitat 
Valenciana. Serà pel matí, de 
9.00 a 13.30 hores, després de 
que Traiguera i Sant Mateu 
hagen sigut les altres poblacions 
castellonenques visitades per 
aquest mercat tradicional.

MASCARELL ACOLLIRÀ EL 
MERCAT DE BOIXETS DE LA 
COMUNITAT EL 18 D’OCTUBRE

U El proper dilluns 26 d’octu-
bre el Saló Multifuncional de 
Nules acollirà una nova jornada 
de donació de sang, organitzada 
per Donanters, la red más social. 
Tindrà lloc de 17.00 a 20.30 
hores i caldrà guardar la distàn-
cia interpersonal de dos metres 
per a previndre la covid-19, a 
més de tindre entre 18 i 65 anys.

NOVA JORNADA DE DONACIÓ 
DE SANG EL 26 D’OCTUBRE AL 
SALÓ MULTIFUNCIONAL

U L’Ajuntament de Nules ha 
establit un protocol covid-19 per 
a Tots Sants, en prevenció de les 
visites al cementeri municipal. 
S’ha acordat un horari especial  
per als dies 24 i 25 d’octubre, de 
9.30 a 13.15 hores i de 16.00 a 
19.00 hores; i del 26 d’octubre a 
l’1 de novembre, de forma ininte-
rrompuda de 9.30 a 19.00 hores.

PROTOCOL COVID EN EL 
CEMENTERI MUNICIPAL DAVANT 
LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS

U Els músics de l’Orquestra 
Laudística Daniel Fortea oferiran 
un concert el diumenge 8 de 
novembre a Mascarell. El recital 
tindrà lloc a la plaça Major a les 
12.00 hores. Aquesta serà la sego-
na actuació de la Laudística des 
de la pausa covid, després del 
concert del 3 d’octubre a la plaça 
Major de Nules.

L’ORQUESTRA LAUDÍSTICA 
DANIEL FORTEA ACTUARÀ EL 8 
DE NOVEMBRE A MASCARELL

U El 14 de novembre Nules i 
Mascarell viuran una jornada 
musical. A les 12.00 hores la 
Banda Artística Nulense oferirà 
un Concert de música de cambra al 
Museu d’Història. I a les 18.00 
hores tindrà lloc a la plaça 
Major de Mascarell el concert 
Música de ayer y de hoy,  a càrrec 
del Grup de Veus Música Viva.

LA BANDA ARTÍSTICA NULENSE I 
MÚSICA VIVA ACTUEN A NULES I 
MASCARELL EL 14 DE NOVEMBRE



MODA Y COMPLEMENTOS
- BumBalumBa.shop
- Cris Complements
- tiendas Canem
- Carmen monlleó
- dmamis
-  Johnny Calzado y ropa 

infantil
- inés. moda i Complements
- Xiquets - menuts i Grans
- mados
-  manolo y rosa Géneros de 

punto 
- marta arnau
- merCeria inma tusón 
- merCerÍa martÍ
-  merCeria y laBores la 

rulla
- moda Bea 10 
- modas isaBel  
- món reGal
- montse matas
- presumidos
- yalord10
- tot esport nules
- zapaterÍa el duende 
- zapaterÍa stiletto

JOYERÍA Y RELOJERÍA
-  Carlos ChiCharro · JoyerÍa 

y reloJerÍa
- JoyerÍa moliner  
- reloJerÍa pitarCh
-  taller JoyerÍa enrique 

Beltrán

PAPELERÍA
- BumBalumBa.shop
- Clip - nules
- Colors
-  tres en ratlla JoGueterÍa 

didàCtiCa
- tintaChina nules

HOSTELERÍA
- Bar Boro
- Bar CaiXa rural
- Bar Casa serGio 
- Bar Chalton
- Bar ClaVell
- Bar el Camionero
- Bar el rinCón
- Bar Girasoles
- Bar la Coloma
- Bar la masá
- Bar miralles
- Bar parris 2
- Bar 
- Bar restaurante CaJa rural
- Bar restaurant taurino
- Bar toBoso
- Buen Comer
- Ca pere
- CafeterÍa la tertulia
- CafeterÍa tere
- Casa manu 
- CostumBres arGentinas
- quarantaset 47
- quinto pino 
- happypizza
- la BodeGuita de maCorina
- la Cantina
- la deliCia
- la freidurÍa
- l’essenCia
-  pastelerÍa CafeterÍa elisa-

Beth
- pastelerÍa el rosso
- pizzeria milano nules
- pollastre al merCat 

ALIMENTACIÓN
- Ca maite
-  CarniCerÍa antonio
-  CarniCerÍa luCy 
-  CarniCerÍa ruBio
-  CarniCerÍa tradiCional el 

molinero 

- ConGelats romero
- dulCimelis
-  el Gendre de lolita la dels 

piensos
- fruterÍa el Corralet
- herBolario almudena
- herBolari fernando tel
- horno Bolleria Cipriano
- la Casa del Jamón
- la tosquilla
-  panaderÍa pastelerÍa elisa-

Beth
- raBitas GastronomÍa
- toCinerÍa marti (la menena)
- toCinerÍa iBáÑez
- VerdulerÍa nieVes

ESTÉTICA
- Carmen alepuz peluquerÍa
- Centro estétiCa dana
- druni
- institut d’estÈtiCa oXiGen
- la BarBerÍa nules
- la pelu nules
-  leandro peluquerÍa CaBa-

lleros
- mariBel estilistes
- nelia estétiCa y maquillaJe
- nepal estilistes 
- noVaimatGe  
- peluquerÍa amelia nules
- peluquerÍa CamBio y Corto
- peluquerÍa daVid aGut
-  peluquerÍa y estétiCa ma-

rina 
-  peluquerÍa innoVat
-  peluquerÍa linea 2
-  peluquerÍa mayte marzal
-  peluquerÍa mayte aleGre
- peluquerÍa perfils
- salon amparo Gomez
-  estétiCa lorena Gutiérrez, 

un món de Bellesa
- XiCa&XiC peluquerÍa 

BIENESTAR Y SALUD
-  Centro fisioterapia irene 

fandos
- dC sport
- fisioterapia Jordi montoliu
-  peusans CliniCa podolóGiCa 
-  psiComed Centro reCono-

Cimiento de ConduCtores y 
poliValente

- ViCente ViCent podóloGo
- teresa pasCual fandos
- óptiCa Visionul

FARMACIAS
-   farmaCia palenCiano saiz

FOTOGRAFÍA Y VIDEO
- esCriG fotoGrafÍa
- filmar-t Cinema de Bodas
- marta mor - fotoGrafÍa
- mJ & C fotòGrafes
- pilar pérez fotoGrafÍa

ENSEÑANZA Y CENTROS 
DE ESTUDIOS 

- ameriCan Class
- Centre d’estudis erasmus
- harlequin
- edn ConsultinG
- enGlish aCademy
-  esCola de músiCa artÍstiCa 

nulense
-  Juanma GaVara art fiGuratiu

FLORISTERÍA
- floristerÍa lourdes
- floristerÍa los tulipanes
 
HOGAR
- ad deCoraCión
- alarCa. interiorismo&hoGar
- Chimeneas manzano
- eCoBaÑo  

- Gp ferreterÍa Chemari 
- ferreterÍa el Clau 
- mueBles GozalBo

FINANZAS Y GESTIÓN
- Cosmos asistenCia s.l

INFORMÁTICA Y 
ELECTODOMÉSTICOS
- area Wifi
- Beep nules
- eleCtrodoméstiCos fliCh
- eleCtrodoméstiCos pérez
- paCo CarBonell e hiJos  
- ViCente ripolles s.l.

TRANSPORTES Y 
PAQUETERÍA
- enrique pérez

ESTANCO
- estanCo elena
- estanCo VeróniCa martÍnez
- KiosCo mª luisa
- nou estanC 

LIMPIEZA
- Ben net nules
- proKinsa s.l

OCIO Y AFICIONES
- pesCanules 

DISEÑO E IMPRENTA
- huseo GráfiCas

AGRÍCOLA
- aGrotéCniCa González
-  transportes y eXCaVaCio-

nes José luis GarCÍa sl

COOPERATIVA
-  C. aGrÍCola s. Jose de nules


