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El 21 d’agost es van recepcionar les 
obres de pavimentació de Mascarell, 
que han comptat amb una inversió 
d’un total de 892.431,92 euros i han 
suposat un canvi d’imatge. pàg. 5

Mascarell ofereix una 
nova imatge amb la 
pavimentació de carrers

Una delegació de l’ajuntament de Nules va visitar els col·legis de la localitat per a veure l’estat dels centres abans de l’inici del nou curs.

Nules torna a l’escola
L’Ajuntament i els centres escolars han preparat mesures anticovid

La campanya 
activa Nules suma 
200 establiments
Prop de 200 comerços locals 
s’han adherit a una campan-
ya per a promocionar les com-
pres a Nules. Ja s’han repartit 
els passaports als establiments 
adherits perquè els lliuren als 
seus clients. pàg. 3

Les celebracions 
patronals superen 
el coronavirus

Tot i la situació de pandèmia 
amb la covid-19, els nulers i 
nuleres van retre homenatge 
al seu patró, Sant Bartomeu. 
També van tindre lloc diversos 
actes a les platges per la festi-
vitat de Sant Roc. pàgS.  6 i 7
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Posen a punt els centres educatius per 
a l’inici del nou curs escolar a Nules
Els representants municipals visiten les instal·lacions per a conèixer de primera mà les carències i es reuneixen amb els directors dels centres

L ’alcalde de Nules, Da-
vid García, la regidora 
d’Educació, Rosa Ventura, 
i el regidor d’Urbanisme, 

César Estañol, van visitar els cen-
tres educatius de la població per 
a conéixer de primera mà les ca-
rències actuals per a així posar a 
punt les instal·lacions de cara a 
l’inici del nou curs escolar.

De fet, abans del 7 de setembre 
es van ultimar els treballs per a 
obrir eixe dilluns els col·legis, 
«aquest curs és especial degut 
a l’actual situació de prevenció 
sanitària, per tant hem volgut 
veure in situ les necessitats de ca-
dascú dels centres educatius de 
la localitat. De manera, que els 
equips directius ens han pogut 
traslladar i ensenyar el treball fet 
i les tasques pendents», comenta 
l’alcalde, David García.

Cal assenyalar que es van apro-
fitar les visites per a veure l’estat 
de les obres del Pla Edificant que 
s’estan fent a Nules, «són obres totes 
elles molt avançades, que esperem 
estiguen finalitzades en les pròxi-
mes setmanes», matisa García.  

A més, la setmana abans de 
l’inici del curs el personal de la 
brigada municipal es va dedicar 
únicament a realitzar tasques en 
els diferents centres educatius 
que ho requerien; i es va prio-
ritzar el repintat dels passos de 
zebra de les zones properes als 
centres educatius per a garantir 
la seguretat dels vianants.   

L’Ajuntament es va reunir el 4 
de setembre amb els equips direc-
tius, conserges de les escoles i enca-
rregada dels serveis de neteja per 

Els alumnes dels centres escolars de Nules van tornar el 7 de setembre a classe amb mesures de prevenció anticovid.

L’alcalde, David García, va presidir la reunió amb els directors dels centres per a preparar el nou curs.

de garantir la desinfecció cons-
tant de les instal·lacions», explica 
l’alcalde de Nules, David García.

P e r s o n a l  d e  n e t e j a  d e 
l’Ajuntament  s’encarregarà de 
netejar i desinfectar els banys 
fins a tres voltes al dia i es va fer 
lliurament als conserges d’unes 
motxilles perquè al llarg del dia 
desinfecten diferents espais dels 
col·legis, «es va a fer una neteja 
diària i constant que va més en-
llà del que obliguen les autoritats 
sanitàries», matisa García.

En la reunió també va estar pre-
sent una representació del centre 
de salut de Nules, en concret la 
coordinadora del centre i una pe-
diatra per a coordinar els protocols 
de prevenció davant la covid-19, al 
mateix temps també es van donar 
consells i orientació en matèria sa-
nitària als equips directius.

D’altra banda, es va traslladar als 
directors de les escoles del munici-
pi que no es posarà infermera esco-
lar ni es faran PCR als membres de 
la comunitat educativa com havia 
demanat el plenari ja que la Con-
selleria d’Educació ha comunicat a 
l’Ajuntament que l’administració 
local no té competències en aques-
tes matèries, i que de fer-ho s’estaria 
vulnerant la llei.

L’alcalde va estar acompanyat 
en aquesta reunió per les regido-
res d’Educació, Rosa Ventura, i 
Sanitat, Susana Tusón, que van 
voler agrair tant a la comunitat 
educativa com als conserges, ne-
tejadores i  personal de la briga-
da municipal tot l’esforç que es-
tan realitzant perquè estiga tot a 
punt en l’inici d’aquest curs.

a coordinar els principals treballs 
que de manera extraordinària ca-
lia posar en marxa com a mesures 
de prevenció davant la covid-19.

Així doncs, a més de parlar 
d’assumptes relacionats amb 
l’inici del curs o dels plans de 
contingència també es va tractar 

el tema de la neteja i desinfec-
ció dels edificis, «en les últimes 
setmanes estem tenint contacte 
constant amb els equips direc-
tius dels centres d’educació In-
fantil i de Primària del nostre 
poble per a garantir la seguretat 
dels xiquets i de les xiquetes en 

la tornada a les aules, per aquest 
motiu l’encarregada del departa-
ment de neteja de l’Ajuntament 
va exposar en aquesta reunió 
diferents nocions bàsiques de 
neteja i higiene que cal portar 
a terme cada dia encara que 
l’Ajuntament va a encarregar-se 

Tema del mes

Les obres del Cervantes s’endarreriran 
per problemes en l’estructura de Primària
Les obres del Pla Edificant del 
CEIP Cervantes s’endarreriran 
per problemes detectats en 
l’estructura de l ’edifici de 
l’alumnat de Primària, de ma-
nera que es van a portar a terme 
nous treballs no prevists en el 
projecte inicial.

De fet, el director territorial 
d’Educació, Alfred Remolar, va 
visitar les obres per a conéixer 
de primera mà la magnitud 
d’aquesta problemàtica. Remolar 
va estar acompanyat de l’alcalde, 
David García;  l ’ inspectora 
d’educació, Marisol Gonzá-
lez; la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Nules, Rosa El director territorial d’Eduació, Alfred Remolar, amb els representants locals.

Ventura; de membres de l’equip 
directiu del CEIP Cervantes; i de 
responsables de l’empresa adju-
dicatària.

Tots ells van coincidir en assen-
yalar que cal fer tastos en tots els 
punts del col·legi per a confirmar 
que la resta d’estructures del cen-
tre estan en bon estat, «cal veure 
si aquest problema estructural 
afecta a altres punts de l’escola, 
en principi s’ha detectat en 
l’edifici de Primària. De tota ma-
nera, cal fer nous treballs no pre-
vists en el projecte i que compor-
taran un retard en la finalització 
de les obres», explica l’alcalde de 
Nules, David García.

Les obres del Pla Edificant del 
CEIP Cervantes varen començar 
a finals del mes de juliol i con-
sisteixen en la construcció d’un 
gimnàs, una escala d’emergència, 
i l’adequació dels banys del per-
sonal docent per un import de 
563.908,18 euros.

Es tracta de l’última actuació 
del Pla Edificant sol·licitada per 
l’Ajuntament de Nules a la Con-
selleria d’Educació per a refor-
mar i millorar els centres educa-
tius públics de la localitat, i que 
se suma a les que estan en marxa 
en el CEIP Pío XII, CEIP Lope de 
Vega, CEIP Jaume I i en l’Escola 
Infantil Los Gorriones.
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els usuaris Del CeNTre De 
saluT COMPTeN aMB uNa ZONa 
eXTeriOr D’esPera aMB OMBra

U

L’Ajuntament de Nules, mitjançant la 
brigada municipal, va instal·lar uns 
tendals en els exteriors del centre de 
salut perquè les persones usuàries 
tinguen ombra mentre esperen l’entrada 
a la consulta. Des de la Regidoria de 
Sanitat s’assenyala que amb aquesta 
actuació es va donar resposta a 
una proposta feta per les persones 
usuàries, «davant la nova normativa de 
funcionament dels centres de salut i 
per tant a l’aforament limitat en el seu 
interior, moltes de les persones usuàries 
han d’esperar el seu torn fora del centre, 
per aquest motiu s’ha instal·lat aquests 
tendals en la zona exterior d’espera 
perquè puguen tindre ombra», comenta 
Susana Tusón. Aquesta iniciativa va estar 
consensuada entre l’Ajuntament i la 
direcció de l’ambulatori.

Nules aMPlia la 
PlaNTilla De la POliCia lOCal 
aMB sis aGeNTs FiXOs

U La plantilla de la Policia Local compta 
amb sis nous agents fixos amb els 
que es vol incrementar la vigilància 
i la seguretat ciutadana. Ara hi ha 27 
agents, i la majoria són fixos.   

200 establiments s’adhereixen 
a la campanya Activa Nules
Comença el repartiment del passaport als locals participants en la iniciativa comercial

La campanya Activa Nules busca promocionar les compres en el comerç i les empreses locals.

P rop de 200 comerços i 
establiments s’han ad-
herit a la campanya Ac-
tiva Nules que organitza 

l’Ajuntament de Nules per a pro-
mocionar les compres en el co-
merç i empreses locals. Aquesta 
campanya va començar la prime-
ra setmana de setembre amb el 
repartiment dels passaports als 
locals adherits perquè els lliuren 
als seus clients.  

De fet, per a participar en 
aquesta campanya aquest passa-
port s’haurà de segellar per 10 co-
merços o negocis diferents, quan 
les compres siguen de 10 euros 
mínim. Una vegada complimen-
tat es dipositarà en l’urna que 

s’instal·larà als baixos de l’edifici 
de l’antiga Cambra Agrària.   

 Cal recordar que la campan-
ya es desenvoluparà al llarg dels 
mesos de setembre a desembre 
i es repartiran 20.000 euros en 
premis, 5.000 euros cada mes. 
Els premis consistiran en 50 vals 
de 100 euros cadascú per a con-
sumir en els comerços i empreses 
adherits a aquesta campanya. 

Davant açò, la regidora de 
Comerç, Susana Tusón, comen-
ta que «estem molt satisfets de 
l’acollida que aquesta campan-
ya esta tenint tant entre el co-
merç local, en els establiments 
d’hostaleria i de restauració com 
entre les persones autònomes 

que presten diferents serveis. No 
obstant això, el passaport porta 
un codi QR que s’actualitza se-
gons es van adherint noves em-
preses».    

Per tant, poden adherir-se a la 
campanya tots els comerços i em-
preses de Nules que ho desitgen. 
I es pot fer pel correu electrònic 
eva.prades@nules.es, cridant al 
número de telèfon 964 67 00 01 
(ext.416) o presencialment en 
l’Agència de Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament.

Aquesta campanya forma part 
de les mesures acordades en les 
taules tècniques de reconstrucció 
de Nules davant la covid-19, per a 
reactivar l’economia local.

El servei de socorrisme 
s’allarga fins el 20 de 
setembre i també el bus
L’Ajuntament de Nules amplia el 
servei de salvament i socorrisme 
de les seues platges fins al pròxim 
20 de setembre. Aquest servei 
porta en marxa des del passat 10 
de juny a la platja de les Marines 
i des de l’1 de juliol a les platges 
de Bovalar i de l’Alcúdia.

També s’allarga la programa-
ció corresponent a les activitats 
esportives que es desenvolupen 
als mesos d’estiu en la zona ma-
rítima fins al 10 de setembre 
quan en anys anteriors finali-
tzava un mes abans i l’horari 
d’estiu del servei de transport 
urbà amb destinació a les plat-
ges de Nules estarà vigent  fins 
al 30 de setembre. El servei es 
presta de dilluns a diumenge 
en horari de matí i de vesprada, 
des de les 8.00 fins a les 21.30 
hores aproximadament, en les 
parades habituals de Nules i de 
la població marítima.

Des de la regidoria de Plat-
ges s’assenyala que «hem vol-
gut ampliar aquests serveis 
perque som conscients que al 
mes de setembre encara hi ha 
molta gent residint a les plat-
ges. No obstant això, dema-
nem a les persones usuàries 
de les platges i dels altres ser-
veis molta autoprotecció, que 
seguisquen les recomanacio-
ns sanitàries i mantinguen les 
distàncies de seguretat», apun-
ta M. José Esteban.

De fet, la Regidoria de Plat-
ges ha elaborat un Pla de Con-
tingències en el que s’avaluen 
els riscs de contagi en les plat-
ges, que a més contempla les 
accions per a minimitzar-los, i 
que s’ha confeccionat seguint 
les recomanacions de la Guia 
de Platges Segures de la Comu-
nitat Valenciana i de les autori-
tats sanitàries.

La regidora de Platges, M. José Esteban, amb un grup de socorristes.
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troballa

Precisament mentre buscaven 
construccions bèliques de la gue-
rra civil, la Comissió de Patrimoni 
va trobar restes d’una bassa de reg 
al Torrent. Miguel Ángel Sanz Julià 
explica que es tracta d’una bassa 
sense datar, amb probabilitats de 
tindre repercusió patrimonial. «Puc 
ser la van fer per aprofitar les avin-
gudes del barranc o emmagatze-
mar el que sobraba de regar». La 
Comissió va netejar i senyalitzar 
l’espai per a protegir-lo mínima-
ment i es va posar en contacte amb 
la Conselleria d’Agricultura, donada 
la seua ubicació, perquè valoren la 
seua importància patrimonial.

U

Una antiga bassa 
de reg al Torrent

Nules cataloga 18 búnkers i vol 
demanar que els declaren bIC
L’Ajuntament ja ha realitzat un informe amb els vestigis que s’han identificat

Un dels elements identificats i catalogats per l’ajuntament de Nules.

l ’Ajuntament de Nules, 
amb la col·laboració de 
voluntaris integrats en la 
Comissió de Patrimoni, ja 

ha identificat un total de 18 cons-
truccions bèliques, testimoni de 
l’impacte que va tindre la guerra 
civil al terme municipal. El regi-
dor de l’àrea, Guillermo Latorre, 
confia en recuperar, restaurar «i 
protegir-les com a Bé d’Interés 
Cultural (BIC).

Entre eixos elements militars 
històrics es troben els quatre 
búnkers del camí Cabeçol res-
taurats i declarats en el seu dia 
Bé de Rellevància Local (BRL), 
«la figura mínima de protecció, 
un primer pas per al BIC», però 
la resta només estan catalogats 
pel servei d’Urbanisme, amb la 
col·laboració de l’investigador 
local Miguel Ángel Sanz, «que 
porta molts anys investigant el 

pas de la guerra per Nules i s’ha 
documentat molt bé al respecte», 
explica Latorre.

P e r ò  h i  h a  m é s  f o n t s 
d’informació per a trobar aques-
tes restes històriques. «Hi ha 
veïns, com per exemple José Fe-
rrando Almela, que acostumen 
a vindre al meu despatx per a 
parlar de la història de Nules i 
està contribuent a rescatar mol-
ta informació, que estem reco-
pilant», explica. També avança 
que el catàleg que fins ara s’ha 
confeccionat forma part d’un in-
forme traslladat a la Conselleria 
de Cultura, «on hem preguntat 
quines són les pases per a fer-los 
BRL». Amb el propòsit de que tots 
aquestes restes siguen declarats 
BIC, l’objectiu de l’Ajuntament 
és «restaurar  consolidar almenys 
un búnker o vestigi a l’any», con-
clou el regidor.

remodelaran el parc de 
Paco Colau amb 51.590 € 
del Pla 135 de la Diputació
L’Ajuntament de Nules ha tret a 
licitació les obres de remodela-
ció del parc de Paco Colau ubicat 
al carrer José Moreno Torres. En 
concret, aquesta actuació té un 
import de 51.950 euros i està fi-
nançada en la seua totalitat per 
la Diputació Provincial de Caste-
lló mitjançant el Pla 135 corres-
ponent a enguany.

Així doncs, entre les actuacio-
ns que es portaran a terme cal 
destacar la millora del paviment, 
l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques, o la renovació del mo-
biliari urbà i dels jocs infantils, 

a més s’incrementarà la segure-
tat i el benestar de les persones 
usuàries d’aquesta zona infantil.

La duració prevista de l’obra és 
d’uns 45 dies des de la signatura 
de l’acta de replanteig que serà 
la que fixarà la data d’inici de 
l’actuació.    

L’alcalde de Nules i regidor 
d’Obres i Serveis, David García, 
assenyala que «aquest projecte 
contempla propostes fetes tant 
pels pares i mares dels xiquets 
i xiquetes usuaris d’aquest parc 
com d’altres persones de la zona 
amb els que ens hem reunit».

NULES AMPLIA EL FONS 
PATRIMONIAL DEL MUNICIPI AMB 
UNA BARRINA DE MÉS D’UN SEGLE

U

L’Ajuntament de Nules va ampliar 
el fons museístic del municipi amb 
la incorporació de la donació d’una 
barrina, que compta amb més d’un segle 
d’antiguitat, per part de José Ferrando 
Almela. Aquesta peça s’ha instal·lat als 
baixos de l’edifici de l’antiga Cambra 
Agrària perquè puga estar exposada i 
visitada al llarg de tot l’any. Autoritats 
i la família que va fer la donació van 
visitar aquesta barrina, «hem volgut 
posar en valor aquesta peça patrimonial 
molt significativa per al nostre poble, 
de manera que estarà en aquest edifici 
emblemàtic per a la població i totes 
aquelles persones interessades podran 
conéixer el significat i l’ús que aquesta 
peça tenia per als nostres avantpassats», 
explica el regidor de Patrimoni, Arxius i 
Museus, Guillermo Latorre.

Natiu posa en marxa una 
agència de col·locació 
local i un web informatiu

L’Ajuntament de Nules se-
gueix treballant en el desen-
volupament local i polítiques 
d’ocupació mitjançant el pro-
jecte Natiu que es va posar en 
marxa fa dos anys. Així, ha ac-
tivat una agència de col·locació 
local i un web per a facilitar a 
les persones usuàries informa-
ció relacionada amb formació 
i  ocupació. De manera que, des 
de les regidories de Desenvolu-
pament Local i d’Ocupació es 
van presentar el 8 de setembre 
aquestes dues propostes que ser-
viran per a promoure la forma-
ció i l’ocupació de la ciutadania 
de Nules i de poblacions veïnes.

El regidor de Desenvolupa-
ment Local, César Estañol, ex-
plica que «aquest servei estarà 
gestionat per professionals que 
de manera individualitzada i 
privada oferiran a les persones 
usuàries les diferents possibili-
tats d’ocupació, al mateix temps 
s’ ajuda tant a les empreses com 
a les persones autònomes a tro-
bar a una persona amb el per-
fil que precisen. L’agència de 
col·locació també servirà per a 
formar al desocupats en aque-
lles matèries més demandades 
en les ofertes de treball».

D’altra banda, s’ha millorat 
la plataforma www.natiu.es 
per a  facilitar les ferramentes 
que ofereix Natiu i que fins a la 
data sols es podia accedir a elles 
de manera presencial. També es 
pot accedir des del web institu-
cional www.nules.es.

Des de la regidoria d’Ocupació 
s’assenyala que des de les dife-
rents regidories d’aquest Ajun-
tament s’està portant una ma-
teixa línia de treball, prioritzant 
la recuperació de l’ocupació i in-
centivant mesures econòmiques 
que activen l’economia local, «a 
l’inici de la legislatura passada 
vam apostar per crear un espai, 
una marca i un projecte. Natiu 
pretén millorar la competitivitat 
de les empreses i reduir l’atur a 
Nules, mitjançant un lloc que 
connecta persones i empreses. 
Amb aquest Labora local anem 
a fer més fàcil eixe punt en co-
mú i tanquem el cercle iniciat 
fa dos anys. No obstant això, a 
Nules ens trobem amb 786 per-
sones desocupades, una taxa 
del 9,43%, encara que estem per 
baix de la mitjana comarcal i de 
la comunitat, hem de seguir tre-
ballant per a revertir les dades», 
comenta Rosa Ventura.

Els regidors rosa Ventura i César Estañol van presentar la iniciativa.
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El pou que es va 
trobar a la plaça Major 
s’ha convertit en un nou 
referent visual de la 
població emmurallada

U

Mascarell presenta una nova imatge 
després de la pavimentació de carrers
El passat divendres 21 d’agost es van recepcionar les obres que han comptat amb una inversió d’un total de 892.431,92 euros

M ascarell llueix una no-
va imatge una vegada 
finalitzades les obres 
de pavimentació de 

l’interior del recinte emmura-
llat, unes actuacions que van co-
mençar a principi de l’any 2019 i 
que han comptat amb una inver-
sió de 892.431,92 euros.

Precisament, el 21 d’agost va 
tindre lloc l’acte de recepció de 
l’obra amb el que es va donar 
per finalitzada aquesta actua-
ció tant important. De fet, la 
inversió inicial era de 608.892, 
20 euros amb la que es contem-
plava la renovació de la totali-
tat del paviment dels vials inte-
riors del recinte emmurallat; la 
renovació completa de la xarxa 
interior de sanejament; l’ incor-
poració d’una xarxa separativa 
de drenatge d’aigües pluvials; 
el soterrament i renovació de 
la xarxa d’enllumenat públic; 
o la preinstal·lació d’una doble 
xarxa de telecomunicacions.

En definitiva, totes elles ac-
tuacions amb les quals es pre-
tén, entre altres, fer accessible 
el recinte interior de Mascarell 
eliminant les voreres per a via-
nants del nucli urbà; soterrar 
el cablejat de llum; i renovar 
les canonades de distribució 
d’aigua. 

No obstant això, aquest pro-
jecte inicial compta amb una 
subvenció de 306.005, 97 euros 
procedent del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) emmarcada en el Pla 
Estratègic Global de Turisme 
de la Unió Europea per a poten-
ciar les inversions en immobles 
de patrimoni cultural.

Modificació dEl projEctE
Per una altra banda, aquesta 
obra compta també amb una 
modificació del projecte inicial 
per valor de 283.539,72 euros 
al tindre que incrementar els 
treballs arqueològics prevists 
inicialment. En concret, aques-
ta actuació contempla, entre 
altres, el desviament de la sè-
quia que circulava adjacent a la 
muralla al costat  del Portal de 
València; el soterrament de la 
línia de subministrament elèc-
tric; i la renovació de la xarxa 
de subministrament d’aigua 
potable. 

«Aquesta actuació és una de 
les més rellevants que ha por-
tat a terme l’Ajuntament de 
Nules. Es tracta d’una obra amb 
una inversió de més de 800.000 
euros que per l’alt valor patri-
monial i cultural del recinte 
s’han hagut de fer actuacions 
respectuoses amb aquest en-
torn, i s’ha tractat sempre de 

Els alcaldes de Nules i Mascarell, david García i felipe Sánchez, respectivament, amb el regidor de Mascarell, Guillermo latorre, i responsables de l’obra.

El alcalde de Nules, david García, va signar la recepció de l’obra.

després a la formalització de la 
connexió i la retirada del cable-
jat aeri de les façanes. 

Amb aquesta actuació con-
clouran els treballs, s’ha donat 
un pas molt important per a 
posar en valor Mascarell, se-
guirem treballant per a promo-
cionar aquest patrimoni únic 
a la nostra comunitat», matisa 
Guillermo Latorre, regidor de 
Mascarell.  

seua totalitat de la Comunitat 
Valenciana.

Simultàniament a aquest 
projecte es va tramitar un al-
tre de caràcter elèctric per un 
import de 46.694,35 euros per 
a la renovació dels cablejats 
elèctric del nucli residencial de 
Mascarell, principalment. 

De fet, Iberdrola està finali-
tzant l’electrificació de les lí-
nies soterrades per a procedir 

Els carrers de Mascarell ofereixen ara un aspecte molt diferent.

posar en valor tant els elements 
actuals com els antics. Per tant, 
no han sigut tasques fàcils per 
què a més els treballs també 
han tingut en compte el Pla Es-
pecial de Protecció de l’Entorn 
BIC», va explicar l’alcalde de 
Nules, David García.

Cal recordar que Mascare-
ll va ser declarat Bé d’Interès 
Cultural (BIC) en l’any 1996 i és 
l’únic recinte emmurallat en la 



Societat

Els nulers i les nuleres veneren el seu 
patró en la missa de Sant Bartomeu
L’Ajuntament va oferir durant la setmana de festes una programació televisiva amb actes de les celebracions patronals d’altres anys

E l 24 d’agost, dia de Festa 
Major a Nules amb  la ce-
lebració de la festivitat de 
Sant Bartomeu, els nulers 

i les nuleres van participar en la 
celebració de la missa en la que 
van venerar el seu patró. Un acte 
que va estar presidit per la reina 
de la vila, Jèssica Gozalbo, i les 
dames de la cort d’honor Zaila 
Ferrer i Cristina Cuesta, junta-
ment amb l’alcalde, David Gar-
cía, membres de la Corporació 
Municipal, i representants de la 
comissió de festes de la localitat. 

En eixos dies el poble de Nules 
hauria gaudit de les festes pa-
tronals però les circumstàncies 
sanitàries derivades de la covid-
19 van portar a suspendre els 
festejos. No obstant això, es van 
mantindre dos dels actes religio-
sos per a commemorar aquesta 
festivitat, ja que també va tindre 
lloc dimarts la tradicional missa 
de difunts, encara que es va sus-
pendre la tradicional processó 
que congregava a un gran nom-
bre de veïns i veïnes.  

No obstant això, l’Ajuntament 
de Nules, mitjançant la Regidoria 
de Festes, va preparar una pro-
gramació televisiva per als dies 
del 22 al 30 d’agost en la que es 
van emetre actes representatius 
de les festes patronals en honor a 
Sant Bartomeu d’altres anys. 

El regidor de Festes, Gabriel To-
rres, va comentar al respecte que 
«hem volgut fer un homenatge a 
les nostres festes rememorant els 
principals actes». La comitiva va recórrer el centre de la vila de Nules.

Les autoritats i les representants festeres inicien una curta processó.

La reina de la vila i les seues dames, durant la missa de Sant Bartomeu.

mascarell celebra les 
misses dedicades a  sant 
agustí i sant ramon

U Els veïns i veïnes de Mascarell han continuat estos 
dies mostrant el fervor pels seus patrons. Tot i que 
les festes van haver de suspendre’s per la situació 
sanitària amb la pandèmia de la covid-19, s’han 
mantingut les manifestacions religioses dedicades a 

honrar els patrons. Així, el dijous 27 d’agost un volteig 
de campanes i la disparada de coets van anunciar els 
dies grans dels patrons de Mascarell. Els dies 28 i 31 es 
van celebrar les misses de Sant Agustí i Sant Ramon, 
respectivament. En tots dos casos hi va participar la 

Banda de l’Associació Musical Artística Nulense, amb 
una representació de l’Ajuntament de Nules i la reina 
de la vila, Jèssica Gozalbo, amb les seues dames. Per 
últim, el diumenge 13 de setembre tindrà lloc la missa 
de la Divina Pastora, a les 12.00 hores.
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La cercavila de la banda va acabar a l’Estany, on van tocar diverses peces davant la corporació municipal.La banda de música va desfilar per l’avinguda de Mallorca, davant els aplaudiments dels veïns.

El Grup Garbell de dolçainers i tabaleters va acompanyar els cabuts per les platges de Nules. Els cabuts de Nules van fer gaudir els més menuts.

Els xiquets i xiquetes van mostrar els seus farolets als cabuts. Cabuts i dolçainers i tabaleters van recórrer els carrers de les platges.

En la missa de Sant Roc es van guardar les mesures de seguretat per la covid-19.

Les platges viuen unes festes diferents 
per la situació amb el coronavirus
Es va mantindre la missa de Sant Roc i es va modificar la Nit dels Farolets, amb novetats com una cercavila a càrrec de la banda de música

L a reina de la vila de Nules, 
Jèssica Gozalbo Romero, i 
les dames, Cristina Cuesta 
Valero i Zaila Ferrer Mol-

denhawer, van presidir junta-
ment amb l’alcalde de Nules, Da-
vid García, i membres de la corpo-
ració municipal la missa en honor 
a Sant Roc que va tindre lloc a la 
capella de la Mare de Déu del Car-
me de les platges de Nules.

Cada any els nulers i les nule-
res homenatgen Sant Roc amb 
diferents actes que per les ac-
tuals circumstàncies sanitàries 
derivades de la covid-19 es van 
suspendre. No obstant això, es va 
mantindre un dels actes religio-
sos per a commemorar aquesta 
festivitat, ja que també es van 
suspendre la processó i el tradi-
cional repartiment de bescuits i 
pans davant de la capella de la 
població marítima. 

Així doncs, aquesta programa-
ció comptava amb destacades ac-
tivitats esportives que també es 
van suspendre com la Marxa a 
Peu Solidària no competitiva en 
benefici  de l’Associació contra el 
Càncer, la Volta a Peu Sant Roc o 
la prova ciclista  Trofeu Sant Roc 
Platja de Nules, entre altres. Però 
a més, la terrassa l’Estany alber-
gava actes musicals i culturals.

No obstant això, per a celebrar 
el 15 d’agost, festivitat de la Mare 
de Déu del Carme, la banda de mú-
sica de l’Associació Musical Artísti-
ca Nulense va oferir una cercavila 
per les platges de Nules. Els músics 
van desfilar per l’avinguda de Ma-
llorca, des del Far fins l’Estany, on 
van tocar diverses peces.

També es va mantindre la 
tradició de la Nit dels Farolets, 
adaptada al covid-19. Els cabuts 
de Nules i el Grup Garbell de do-
lçainers i tabaleters van recórrer 
els carrers de les platges i van fer 
gaudir moltes xiquetes i xiquetes 
des dels seus balcons, terrasses o 
passejant per les voreres amb els 
seus farolets.

La reina de la vila, amb membres de la corporació municipal durant la missa.
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El día 2 de septiembre de 1945, 
en la bahía de Tokyo, a bordo 
del acorazado USS Missouri, se 
firmó la capitulación formal de 
Japón y el final de la II Guerra 
Mundial. 

Se daba así por 
terminado el ma-
yor conflicto bélico 
de la historia del 
mundo, en el que 
perdieron la vida 
cerca de cien mi-
llones de personas, 
entre civiles y com-
batientes.

Desde el 27 de 
agosto de 1945, 
unas 258 unida-
des navales de los 
países aliados ocu-
paron la bahía de 
Tokyo, para iniciar 
la ocupación de Ja-
pón. 17 días antes, 

tras las explosición de la segun-
da bomba atómica, los japoneses 
se habían rendido oficialmente, 
y tras arduas negociaciones po-
líticas, se estableció el 2 de sep-
tiembre de 1945 como fecha de 
la rendición formal de Japón.

75 aniversario final II Guerra Mundial
Análisis

RICARDO
Yáñez*

Durante los días previos había 
llegado a la zona de la bahía de 
Tokyo gran variedad de buques 
de las potencias ganadoras, al-
gunos de los cuales tenían em-
barcadas oficinas postales, sobre 
todos los buques de la US Navy, 

los cuales utilizaron matasellos y 
marcas improvisadas para recor-
dar tal fecha. 

Para ilustrar la presente hemos 
utilizado un sobre oficial del USS 
Randolph (CV-15), un portaviones 
de ataque de la clase Ticontero-

ga, de los que se construyeron 
13 de los 21 buques proyecta-
dos, siendo la más prolífera de 
este tipo de buques en la US Na-
vy. Desde julio de 1945 está en 
el área de Tokyo, y embarca el 
grupo aéreo 16. 

El sobre es del tipo oficial, es 
decir, para ser utilizado exclusi-
vamente para la corresponden-
cia oficial, estando penado su 
uso privado con una multa de 

300 dólares. Lleva 
un sello oficial del 
mismo y está dirigi-
do a un mando de 
la marina. Muchos 
de los barcos utili-
zaron marcas alu-
sivas al día de la fir-
ma de la rendición 
de Japón, y nuestro 
buque confeccionó 
una marca artesa-
nal que dice: «Tokyo 
Area CV-15  2  SEPT 
1945  V-J DAY». 

*Presidente del 
Grupo Filatélico y 
de Coleccionismo 

Noulas
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un ‘hall scape’ com oci 
alternatiu per als joves a       
les platges de nules

U El 15 d’agost l’Ajuntament de Nules 
va organitzar el primer ‘Hall Scape’ 
de la localitat al paratge de l’Estany, 
una proposta d’oci alternatiu per als 
joves que va tindre 40 participants.

‘Cosas & Musas’ trasllada el Club 
de Lectura a la Terrassa de l’Estany
Pere Cervantes va ser el convidat en una sessió molt especial per a tancar l’estiu

La Terrassa de l’Estany va acollir per primera vegada el Club de Lectura amb la presència de l’escriptor Pere Cervantes.

E l Club de Lectura de Cosas 
& Musas ha tingut molta 
activitat les darreres setma-
nes. A principis d’agost van 

rebre a la Biblioteca Municipal Jo-
sé Vicente Felip Monlleó la visita 
de l’escriptor Francisco Urbano, 
qui va xarrar amb elles de Gracias 
por mirarme a los ojos cuando me 
hablas, un novel·la que conta una 
caiguda als inferns que vol ser un 
cant a la bondat.

A més, el 4 de setembre van 
comptar amb la presència de Pe-
re Cervantes, qui va compartir 
l’experiència de la lectura del 
seu llibre El chico de las bobinas, 
descobrint totes les històries que 
confirmen l’argument princi-
pal. El més nou va ser l’escenari 
d’aquesta sessió del Club, la qual 
va tindre lloc a un espai tan 

emblemàtic com la Terrassa de 
l’Estany, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Biblioteques.

Les integrants de Cosas & Mu-
sas també van tindre temps 

aquest estiu per a compartir 
una interessant vesprada amb 
l’escriptor de novel·la històrica 
Santiago Posteguillo a la platja 
del Serradal de Castelló.

Cosas & Musas va rebre Francisco Urbano a la Biblioteca Municipal.
l’espai verd viu va fer la 

festa de l’estiu i ja torna a 
l’activitat en setembre

U L’Espai Verd Viu va acomiadar l’estiu 
el 16 d’agost amb un esmorzar 
saludable i jocs d’aigua. Després del 
descans, tornen en setembre, els 
dissabtes d’11.00 a 13.30 hores.
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«El coronavirus no s’ha acabat i afecta 
a qualsevol, no només als majors»

En aquest any marcat per la 
crisi sanitària de la covid-19, 
la Nulespèdia ha començat a 
recollir la memòria personal 

i col·lectiva de la pandèmia a Nules 
i Mascarell. El primer testimoni és 
el de Lidia Rubio Aliseda, infermera 
de Nules que ha estat treballant a 
l’Hospital General de Castelló i va 
ser entrevistada per Laura Yustas.

--Pregunta: Com us vau enterar del 
virus, va haver un moment…?
--Resposta: Quan va començar 
la pandèmia jo treballava a 
l’hospital però en ressonància, 
que és com un món aïllat. Ales-
hores, quan comences a sentir 
les notícies i des de l’empresa 
ens dien «val, pues ara intenteu 
gastar guants amb tots els pa-
cients», a veure, en enfermeria 
sempre en gastem, llavors tam-
poc era un canvi dràstic. I quan 
va haver el primer cas del xic 
de Borriana a La Plana ja dius 
«ui, açò pareix que ens arriba». 
I ja van començar amb que gas-
tàrem la careta, però la normal, 
la quirúrgica. I a les dues setma-
nes -quan va començar l’estat 
d’alarma- ja ens van fer per 
equips, és a dir, només podíem 
anar una tècnic i una inferme-
ra a treballar i ens dividien els 
dies. Aleshores ja clar, nosaltres 
no ho vivíem tant a prop perquè 
els pacients covid positius no 
baixaven a la resso. I la gent que 
venia a fer-se ressonàncies… am-
bulatoris no en teníem ja, eren 
programades d’urgència, però 
clar, abans cridaves: tens febra?, 
has estat en contacte amb algun 
possible?». Clar ja sabies que no 
anaven a ser contagiats. I jo aca-
bava el contracte el 29 de març 
i em renovaven però per la pan-
dèmia van dir que no. Em vaig 
apuntar a la borsa extraordinària 
per la covid i em van cridar per 
a  l’Hospital General de Castelló i 
ahí vaig agafar més consciència. 
El primer dia al entrar… jo era 
volant, o siga que cada dia vas a 
una planta i em va tocar la 3a B 
que era com mitja planta covid, 
mitja no, perquè és nefro[logia] 
i llavors eren pacients que eren 
de nefro i que tingueren el covid 
i me’n recorde quan vaig entrar 
allí i era meitat planta lliure de 
covid i meitat planta amb plàs-
tics. Com les pel·lícules de cièn-
cia ficció. Va ser com un poc 
d’esglai, però després comptes… 
això que ix en la tele per exemple 
en Madrid que s’han hagut de fer 
els EPIs [Equip de Protecció Indi-
vidual]… En Castelló, almenys a 
l’hospital jo no ho he viscut. Te-
nies que economitzar els EPIs, si 
pot entrar només una persona a 
fer la faena que entre una i aixi-

na no gasteu dos EPIs, o si teniu 
que entrar a les set i mitja i a les 
huit intenteu entrar a menys 
quart i aixina en un EPI es fa tot. 
Vas més segura però encara tens 
la incertidumbre eixa de… i si 
passe i ho agafe? El primer con-
tacte eixe dia va estar bé. A més, 
com jo era nova i era volant les 
xiques van tindre un poc de pa-
ciència amb mi, em van dir «tu si 
vols queda’t a la zona lliure i ens 
ajudes i si de cas fa falta que en-
tres doncs t’ho diem, però millor 
queda’t en la lliure i ja està, no fa 
falta que entres ahí».

--P: Tens alguna especialitat?
--R: No, és que jo fa un anyet que 

Lidia Rubio Aliseda, durant l’entrevista realitzada per Laura Yustas per a la Nulespèdia.

he acabat la carrera, si m’ha pi-
llat tot açò de noves.

--P: Bon començament...
--R: Sí, sí, he començat en gran. A 
veure, a la gent de la meua carrera 
ens ha vingut bé en el sentit que 
hem pogut treballar en la pública 
quan de normal només treballes en 
estiu ara, la resta de l’any t’ho tens 
que buscar en la privada i no cobres 
ni el mateix ni puntues a la borsa. 
I llavors ara això ens ha vingut bé. 
Però sí, vam anar i jo havia treba-
llat tres mesos a l’Hospital Provin-
cial en urgències en estiu i el que 
havia treballat en la resso i ja està. I 
aleshores quan tu vas en la carrera 
i t’ensenyen tot el que és l’EPI i tot 

això t’ho donen però dius «puf, això 
no ho tinc que tocar jo en la vida 
perquè jo no tinc que estar en una 
zona d’infecciosos» i aleshores quan 
ens van dir l’EPI és com que et pega 
una bufetada de realitat.

--P: I entre els sanitaris en general 
no sé si hi ha hagut molts contagis, 
no sé si s’ho agafava la gent…
--R: A veure, jo… de l’hospital com 
a tal molts contagis no han ha-
gut, també et dic que el test… ens 
pareix un poc rar que n’hi hagen 
hagut tants pocs contagis dins de 
sanitaris a l’hospital, perquè clar 
al principi en urgències tot ho 
trataves com una grip, no sabíem 
res de la covid. Llavors és un poc 
rar i puc ser dins del mateix servi-
ci n’hi ha hagut algun contagiat 
i la resta no, llavors dius «osti, si 
s’apega d’una manera tan ràpi-
da com pot ser que tu sí i jo no?». 
Però després també es veu que en 
famílies que tenen contacte n’hi 
ha gent que dona positiu i n’hi 
ha gent que dona negatiu, llavors 
queda un poc en l’aire, però no ho 
sabem. Jo per exemple símptomes 
no he tingut i he donat negatiu.

--P: Però vosaltres éreu conscients 
que vos estàveu jugant la vida, la 
vostra o la de la vostra família.
--R: Clar, és que jo per exemple 
que visc en finca familiar, quan 
estava en la pandèmia jo tenia la 
por eixa de dir «jo estic ajudant a 
la gent, però al mateix temps estic 
posant en risc a la meua família», 
aleshores des que vaig començar a 
treballar a l’hospital, els meus pa-
res van dir, «a veure no t’anem a 
aïllar», perquè ma mare és caixera 
de supermercat. O ho agafava ella 
o ho agafava jo. Però els meus avis 

que viuen baix, doncs jo no els 
veia, a través del cristall els saluda-
va, els deia ja estic ací, estic bé, i ja 
està. A la família de Vila-real que 
és la família de ma mare, doncs no 
l’he vista fins al juny, des de març 
ens veiem totes les dies per video-
llamada. A les huit aplaudíem i a 
les huit i mitja quedàvem per a fer 
videollamada. I a la meua parella i 
a la seua família, doncs igual, fins 
mitjan de maig per videollamada 
també. Clar, és que tenint una per-
sona, o siga per exemple jo que ho 
podia agafar… jo no podia tindre 
en la meua consciència el fet de 
dir m’ho salte i ho puc pegar a al-
gú i les conseqüències… preferia 
aïllar-me i dir, mira, quan passe 
ja els voré. 

--P: I al vostre hospital hi ha hagut 
problemes en les UCIs de saturació, 
de falta de material?
--R: Sí, de saturació sí. Me’n recor-
de que al principi estava la UCI, 
després estava Rehab [rehabilita-
ció] que era com una segona UCI 
i la planta de cardio[logia] també 
ho gastàvem com una UCI però 
no tant. Per exemple a l’hora dels 
parts no n’hi havien parts amb 
epidural, al General, perquè els 
anestesistes estaven amb els pa-
cients de la covid. I me’n recorde 
que al principi era, doncs estaves 
a la planta i totes les habitacions 
les tenies amb pacients o possi-
bles o positius. I com si tingueres 
un alta o un exitus [defunció], pa-
cient que s’anava pacient que en-
trava, al minut ja tenies un altre 
per a ingressar. Almenys quatre 
setmanes va ser així, després des 
de mitjans d’abril ja vaig veure 
com el ritme de l’hospital va 
baixar. Però eixes quatre setma-
nes van ser dures i psicològica-
ment molt pesades també perquè 
el ritme de treball era diferent. 
Anaves a treballar a gust, però 
amb tensió. Perquè tu dius, vale, 
estic segura perquè estic fent les 
coses bé, però tens la tensió eixa 
de dir i si l’agafe? Entonces en al-
gun moment… per exemple ho 
parlàvem que pujaves les escales 
per a pujar al segon pis i com et 
fatigaves una miqueta més… però 
perquè també estaves acostumat 
a fer esport i ara no ho fas… et fa-
tigues, i dius: mare i si l’he agafat 
i per això em fatigue? O tosies… 
ui!, o una miqueta de mal de cap 
un dia… mare i si ho tinc? Esta-
ves sempre en el runrun. La idea 
principal és que no s’ha acabat 
i que afecta a qualsevol, que la 
gent jove sobretot creu que afec-
ta els majors. Però no, jo he tin-
gut ingressats més joves que jo. I 
que puc ser jo sóc asimptomàtica 
però vaig el diumenge a veure a 
la meua àvia i li ho pegue. 

Històries de la covid-19 ; Lidia Rubio Aliseda

REfLExIoNs EN PRImERA PERsoNA

--La gent vos avorria a preguntes?
--R: Sí. Jo de fet quan vaig co-
mençar a ser volant vaig dir en 
casa: ara s’han acabat de veure 
les notícies quan jo estiga a ca-
sa. Ja tinc prou de covid dotze 
hores al dia a l’hospital, i els 
meus pares la veritat és que 
amb això es van portar molt bé i 
m’ho respectaven. O em posava 
Netflix o sèries o pel·lícules.

--P: s’ha parlat molt dels abuelets 
que estaven intubats, assoles… 
--R: És molt trist. Jo me’n recorde 
que quan vaig entrar a la plan-
ta i els veus assoles totalment se 
desorienten, no estan acostuma-
ts, i quan ja a les dues setmanes 
van començar a tindre cartes, 

«Aplaudir i seguir les normes»
també teníem tablets per a fer 
videollamades als familiars… els 
veies plorar i et donaven les grà-
cies i dius mira, només per açò 
compensa, treballar.

--P: La gent ho ha agraït molt…
--R: Al principi els agraïments 
t’arriben, però una vegada va co-
mençar a eixir la gent dius: pre-
ferisc que no m’aplaudisques 
a les huit i seguisques les nor-
mes. Perquè ara estem tots un 
poc cabrejats en el sentit de dir, 
veus… te’n vas un cap de setma-
na a qualsevol lloc i la mascare-
ta ningú la gasta. A mi això no 
em serveix que m’aplaudisques. 
Però sí, el primer dia dels aplau-
diments t’emociona. 
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Una mirada enrere a les festes de 
Sant Bartomeu i la Fira Agrícola

En aquest 2020, degut a la 
situació amb la pandèmia 
del coronavirus, els nulers 
i nuleres no hem pogut ce-

lebrar les festes del nostre patró, 
Sant Bartomeu, com hauriem 
volgut, ni tampoc el barri de Sant 
Xotxim ha pogut homenatjar 
com cal al seu patró ni celebrar 
la Fira de Maquinària Agrícola 
i Ramaderia. En aquest Crònica, 
volem recordar alguns detalls de 
com eren aquestes festes fa dèca-
des, gràcies a la Nulespèdia, i en 
concret a la col·lecció de fotos de 
Tomás Miralles Villalba.

Amb la primera imatge ens 
traslladem a l’any 1934, per 
veure com eren els bous a la 
plaça Major. En lloc de cadafals, 
la gent se’n pujava sobre escales, 
algunes de 4 i 6 metres. Molts jo-
ves esperen el seu torn per a ro-
dar la vaca o agafar-la de la cua 
i es veu molt bé l’empedrat del 
carrer, que s’utilitzaria quatre 
anys després en les fortificacions 
i nius de metralladores. També 
s’aprecia la vorera de lloses que 
envoltava la plaça.

La segona foto ens porta als 
anys 50, després de la Guerra Ci-
vil. Regiones Devastadas ja estava 
acabant l’edifici de l’ajuntament, 
i es veu part de l’activitat que es 
desenvolupava en la reconstruc-
ció de l’església. Les barreres 
s’han recorregut més avant, s’han 
construït cadafals i es veuen mol-
tes xiques en el recinte. 

Tanquem el nostre recorregut 
temporal pels actes taurins de 
Sant Bartomeu amb una novi-
llada a la plaça Major, rodada de 
barreres i cadafals, amb el balcó 
de l’ajuntament ple de gent, al-
guna amb paraigües o para-sols. 
L’església ja està quasi acabada. 

la fira
Tornem ara enrere, a l’any 1947, 
per a veure una imatge de la Fira 
Agrícola pertanyent a la prime-
ra edició en la que la mostra ga-
nadera es va realitzar a l’actual 
avinguda de la Constitució. 
Veiem un rètol de Gran feria de 
ganados, que ja en els anys 50, 
com ens mostra la següent foto, 
s’ha convertit en la tradicional 
arcada, mentre la ramaderia és 
encara el principal reclam.

La darrera imatge també és de 
la dècada dels 50, però en ella ja 
veiem una parada de maquinària 
agrícola amb maquinetes o mo-
tocultors, tot i que no es gene-
ralitzarien fins a quinze o vint 
anys després. Darrere es veu una 
machina, és a dir, una motxilla 
de polvoritzar, a més d’una mo-
to, vehicle que ja substituïa a les 
bicicletes com a medi de locomo-
ció dels treballadors del camp. la fira en els anys 50, amb la tradicional arcada.

1960. ‘Novillada’ en un recinte instal·lat a la plaça Major.

1934. Bous a la plaça Major de Nules.

Una parada de maquinària agrícola en la fira de Nules durant els anys 50.

1947. Primera fira en l’actual avinguda de la Constitució.

anys 50. Bous a la plaça Major de la localitat.

Tresors de la Nulespèdia ; Memòria fotogràfica del passat
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Estimado-a lector-a, este agos-
to se ha caracterizado por ser 
muy cálido y seco. Comenzó 
con una ola de calor bastante 
severa. La temperatura media 
del mes en la Comunitat Va-
lenciana fue de 25,2 º, supe-
rior en 1,1º a la media clima-
tológica de referencia (24,1º) 
en los últimos años. 

Hasta el día 11, el hilo con-
ductor fue calor y más calor. 
Se registraron numerosas no-
ches tropicales, que con tem-
peraturas mínimas iguales o  
superiores a 20ºC (sensación 
de bochorno), hicieron casi 
imposible poder  conciliar un 
sueño reparador.

Para hacerse una idea, en 
Nules, de los 31 días que te-
nía el mes, en 28 las mínimas 
igualaron o superaron los 20º. 
Solución: echar mano de los 
acondicionadores de aire, sis-
tema  bonito y cómodo, pero 
desagradable cuando recibes 
la factura de la luz. Una noche 
de verano, para poder alcanzar 
un buen sueño reparador, de-
be oscilar entre los18 y 20 ºC. 

El día 12 las cosas comenza-
ron a cambiar, aunque fuese 
tímidamente. Se inestabilizó 
la atmósfera y aparecieron las 
primeras tormentas en nues-
tra zona, llamando más la 
atención por su espectacula-
ridad y aparato eléctrico que 
por la precipitación registra-
da. El día 29, con otra tormen-
ta de similares características, 
se vivió el mismo escenario, 
mucho ruido y pocas nueces.

bajada de temperatura
El día 27, la ubicación de  una 
potente borrasca en  el nor-
te de Francia y un anticiclón 
de  formato ovoide, creó un 
pasillo natural, favoreciendo 
la entrada de aire extremada-
mente frío del Polo Norte, que 
hizo temblar los termóme-
tros, desplomándose estos en 
picado. Sírvase como ejemplo 
las medias a nivel Comunitat 
Valenciana de 26ºC el día 27 y 
19 ºC el día 30. 

En Nules, las temperaturas 
extremas del mes fueron 32ºC 
el día 12, y 16ºC el día 30, y 
la media mensual, 25,51ºC. La 
velocidad máxima de viento 
del mes fue de 41,8 Km/h,con 
viento del SE.     

*encargado de la estación 
meteorológica de Nules

Un agosto 
de noches 
tropicales

JUAN ANTONIO
Pitarch
Tena*

El tiempo

Agricultura

La Cooperativa agrícola Sant josep 
impulsa un insectari contra el cotonet
Posarà en marxa les segones instal·lacions a la província, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Nules

L a Cooperativa Agrícola 
Sant Josep de Nules impul-
sa el primer insectari a la 
localitat per a combatre el 

cotonet, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i l’Associació Local 
de Llauradors. Aquest seria el se-
gon insectari de la província de 
Castelló, on ara només n’hi ha un 
a Almassora, i el quart a la Comu-
nitat Valenciana, juntament amb 
els de Silla i Montcada.

A finals del mes d’agost la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep 
va realitzar la primera solta del 
parasitoide Anagyrus Aberiae 
en el terme municipal de Nules, 
que va tindre lloc a la partida de 
San Juan de Dios, una de les més 
afectades pel cotonet. Aquesta 
solta va ser posible després de 
les gestions fetes per Ricardo 
Gozalbo Naixes en la Conselle-
ria d’Agricultura, i es van utili-
tzar exemplars procedents de 
l’insectari d’Almassora, que ja 
s’han utilitzat també en altres 
localitats de la província com 
Onda o la Vilavella.

El director de la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep, Fernando 
Peris, ha recordat la gravetat de 
la plaga del cotonet, «que posa 
en perill el futur de la citricul-
tura, i que ara mateix només 
podem combatre amb la solta 
dels parasitoides». Per això s’ha 
decidit impulsar un insectari 
que només s’utilitzaria per al 
terme municipal de Nules, en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
i amb els criteris de la Conselle-
ria d’Agricultura, que confia en 
que cada volta hi haja més insec-

el director de la Cooperativa agrícola Sant josep de Nules, Fernando peris, va participar en la solta dels parasitoides.

taris a la Comunitat Valenciana 
perquè la lluita contra el cotonet 
puga ser més eficaç.

La femella de l’Anagyrus punxa 
les larves del cotonet i posa dins 
els seus ous. Així, quan aquests 
eclosionen, els menuts individus 
es mengen des de dins de la lar-
va el seu amfitrió, que no és altre 
que el cotonet. Aquest es comba-
tia abans amb metilclopirifo, un 
insecticida que ha sigut prohibit 
per la Unió Europea. La Generali-
tat Valenciana va enviar tècnics 
a Sudàfrica per a estudiar els po-
sibles depredadors del cotonet i 
l’any passat es va decidir impor-
tar l’Anagyrus, que ara comença 
a soltar-se per les finques.detall d’exemplars de l’’anagyrus aberiae’, el depredador del cotonet.

CONTINUEN ELS TREBALLS DE 
NETEJA PER PART DE PERSONES 
DESOCUPADES DEL RÈGIM AGRARI

U

Continuen els treballs de neteja que 
estan realitzant durant aquest estiu 
persones desocupades del règim 
agrari. Fins el 15 de setembre és el 
torn de la neteja i condicionament de 
distintes séquies de Nules, dins d’un 
programa d’actuacions més ampli que 
afecta els Barrancs Torrent i Randero, 
a les sèquies existents entre l’AP7 i la 
línia de costa, a zones de l’Estany i al 
canal de la Gola. Aquest programa 
està gestionat per l’Ajuntament amb 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
amb un import de 166.207,01 euros. 
En total s’ha empleat a 55 persones al 
juliol i 32 a l’agost. També segueixen 
els tractaments contra la Mosca del 
Mediterrani, que han suposat la 
contractació de quatre persones per 
un període de tres mesos.



Esports

L’Escola d’Atletisme del CA Noulas 
torna a fer jornades de portes obertes
El Club Atletisme Noulas ja ho té 
tot a punt per a iniciar la sego-
na temporada de la seua Escola 
d’Atletisme.

Per començar, des del 15 de 
setembre i durant la resta de di-
marts i dijous d’aquest mes, tor-
naran a fer jornades de portes 
obertes perquè els joves que esti-
guen interessats en apuntar-se a 
l’Escola puguen provar. Aquestes 
sessions seran gratuïtes i tindran 
lloc de 17.30 a 18.00 hores a les 
instal·lacions del Club Scude, on 
també es realitzen les activitats 
de l’Escola d’Atletisme.

En els entrenaments es respec-
ten totes les mesures de preven-
ció contra la covid-19. A més, en 

cas de que hi haguera un nom-
bre elevat d’inscrits, els grups 
d’entrenament es desdoblarien.

Cal recordar que el Club Atle-
tisme Noulas va posar en marxa 
aquesta iniciativa a principis del 
darrer curs i després de l’aturada 
obligada per l’estat d’alarma i el 
confinament degut a la situació 
sanitària amb el coronavirus, les 
classes es van reprendre la sego-
na setmana de juny i van conti-
nuar fins a final d’eixe mateix 
mes, quan es va donar per tanca-
da la primera edició.

Un primer curs en el que van 
participar més d’una desena de 
joves atletes, dels 5 als 14 anys, 
alguns dels quals fins i tot van 

poder estrenar-se ja en competi-
ció aband de la covid-19.

Els entrenament són dirigits 
per dos entrenadors titulats per 
la Real Federación Española de 
Atletismo i amb àmplia expe-
riència, Carlos Alcalà, que porta 
sis anys al capdavant de l’Escola 
d’Atletisme de la Vall d’Uixó, i 
Omar Demistocle González, que 
ha sigut entrenador del Playas de 
Castellón i del CA La Vall d’Uixó.

D’altra banda, el CA Noulas va 
haver de suspendre enguany la 
nova edició de la tradicional Vol-
ta a Sant Roc de les platges, per a 
evitar riscos de contagi de la co-
vid-19. La propera edició, la 37ª, 
tindrà lloc el 15 d’agost de 2021. Les classes es realitzen a les instal·lacions del Club Scude.

El CEF Benicató recupera el seu 
equip femení per a la Lliga Valenta
Luis Sánchez dirigeix un conjunt que està format per una vintena de jugadores

Les jugadores de l’equip femení del Benicató, durant un dels primers entrenaments d’aquesta temporada.

E l CEF Benicató arranca la 
temporada 2020-21 amb 
una gran notícia. I és que 
després de dues tempora-

des sense equip femení, el club 
nuler tindrà un nou conjunt de 
xiques que competirà en la Lliga 
Valenta en Segona Regional.

L’any passat va faltar molt poc 
i a la fi no va ser possible. Però en-
guany sí s’ha aconseguit un dels 
objectius prioritaris del Benica-
tó, amb la tornada d’un home 
important que es va formar com 
a entrenador en el club nuler en 
els seus inicis i ja va dirigir el 
primer equip femení federat de 
Nules. Es tracta de Luis Sánchez 
Collado, amb títul d’entrenador 

de nivell 2 i home que coneix la 
casa a la perfecció.

Luis estarà a més acompanyat 
d’un delegat que també ha for-
mat part del club en un passat 
més proper, David Gómez Agut.

L’equip femení del Benicató té 
una plantilla amb una vintena de 

jugadores, dels 18 als 37 anys, la 
majoria de Nules però també de 
la Vall d’Uixó, Almenara i Monco-
fa: Aida, Alejandra, Andrea, Án-
gela, Claudia, Cristina, Daniela, 
Diana, Dunia, Xenia, Elisabeth, 
Esther, Fátima, Yeni, Mavis, Me-
lissa, Nidia, Paola, María, Sheila, 
Silvia, Sofía, Alba i Carmen. 

Totes entrenen ja a l’estadi 
Noulas Antonio Pérez Balada, 
com la resta dels equips que tin-
drà enguany el Benicató: un ju-
venil, un infantil, un prebenja-
mí i l’amateur. Aquest darrer ha 
incorporat Héctor Oliver i Sergi 
Salmerón, que tornen al club 
després de diverses temporades, 
i el juvenil Ismael López.

L’amateur es reforça 
amb els jugadors 
Héctor Oliver i Sergi 
Salmerón, que enceten 
una nova etapa al club 

U
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el club taurons reprén els 
entrenaments per a les noves 
competicions d’enguany

U El club Taurons d’hoquei línia torna 
a reprendre els entrenaments 
per a les competicions de la nova 
temporada. Encara estas a temps de 
provar amb ells!

el club trinoulas ja 
prepara el seu retorn per al 
proper 21 de setembre

U Tota la gran família del club 
Trinoulas ja escalfa motors per a 
tornar a l’activitat des del proper 21 
de setembre, amb mesures per a
previndre la covid-19 i grups reduïts.
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el galfí organitza 
diversos concursos a les 
platges de nules i l’estany

U El Club de Pesca Esportiva El Galfí ha tingut molta 
activitat les darreres setmanes. El 15 d’agost van 
organitzar un concurs per a dones i xiquets, on 
va guanyar Piedad Personat (155) (foto esquerra), 
seguida de Maruja Ballester (120). Pel que fa als 

menuts, en la categoria fins els 8 anys va ser primera 
Elsa Flich (695), seguida d’Álvaro Canós (308) i César 
Núñez (228). Dels 8 als 12 anys va ser primera Paola 
Flich (654), amb Lucía Canós (346) segona i Alexia 
Núñez (95) tercera. I dels 13 als 14 anys es va imposar 

Óscar Llanes (113). A més, durant el primer cap de 
setmana de setembre van realitzar entrenaments de la 
secció caiac (foto dreta) i també van celebrar el Trofeu 
Vilavella mar-costa i un concurs de captura i solta que 
va tindre lloc a l’Estany.

l’esport a les platges           
de nules s’allarga enguany 
fins al 10 de setembre

U Tot i que la programació esportiva 
d’este estiu ja era més llarga, una de 
les taules tècniques per fer front a la 
pandèmia va ampliar 10 dies més la 
seua duració, sense cap cost extra.

condicionen l’estadi 
noulas antonio pérez balada 
per a la temporada de futbol

U L’Ajuntament de nules ha posat 
a punt la gespa de l’estadi 
Noulas i també s’han habilitat 
les instal·lacions amb mesures 
preventives davant la covid-19.

L’Escola de Futbol del CF Nules 
inicia la nova pretemporada
El club ha renovat l’organigrama del futbol base i Jesús Arnau dirigirà l’Amateur B

Els equips de l’Escola de Futbol del CF Nules ja han iniciat la pretemporada.

E l CF Nules ja ha iniciat la 
pretemporada i ho ha fet 
amb un bon grapat de no-
vetats per a la temporada 

del seu 90é aniversari.
Els equips de fubol-11 de 

l’Escola de Futbol del CF Nules 
van ser els primers en tornar a 
petjar la gespa de l’estadi Noulas 
Antonio Pérez Balada la darrera 
setmana d’agost, amb moltes ga-
nes i il·lusió, i sempre complint 
els nous protocols i normes de 
seguretat davant la covid-19, i 
després els van seguir el juvenil 
A de Preferent, el primer equip i 
també l’Amateur B. 

Aquest darrer estrena tècnic, 
amb el retorn al club del nuler Je-
sús Arnau, qui té com a ajudant 
Mario Sánchez en aquesta nova 
etapa amb el CF Nules.

Pel que fa a l’Escola de Fut-
bol, s’ha renovat l’organigrama 
tècnic, ara amb Guille Vázquez, 
al capdvant. L’exjugador del CD 
Castellón, entre altres equips, i 
nova incorporació per al primer 
equip del CF Nules aquesta tem-
porada, compta amb Cristian Ro-
dríguez com a coordinador del 
futbol-11 i Antonio Menéndez 
com a coordinador del futbol-8. 
Completen l’organigrama Víc-
tor Bertomeu com a entrenador 
de porters, Vicente Castelló com 
a nutricionista, Germán Prades 
com a fisioterapeuta, Codrut 
Aioanei i Cristian Rodríguez en 
metodologia, José Luis Torres i 
Sergio de la Fuente en secretaría 
i Adrián Menéndez i Jesús Dual-
de en comunicació.

  El primer equip, que continua 
sota la direcció de Codrut Aioa-
nei, i amb Ferran Bodí com a se-
gon entrenador, s’ha reforçat per 
ara, a més d’amb Guille Vázquez, 
amb els jugadors Jordi Ferriols, 
de l’Esportiu Vila-real; Juan Car-

los Martínez, Álex Gascó, Dani 
Ruiz i el porter David Doménech, 
del Club la Vall. 

A més, continuen una tempo-
rada més el capità, Sergio de la 
Fuente; Cristian Navalón, el porter 
Canari, Pakito, Sapi, David Pastor, 

Héctor Romay, Alejandro Ortín, 
Miguel Wardzala i Rubén Balles-
ter, que després de finalitzar la 
seua formació a l’Escola de Futbol, 
va debutar amb el primer equip la 
darrera temporada i enguany ja 
formarà part de la plantilla.

Jesús Arnau dirigeix enguany l’Amateur B amb Mario Sánchez com a ajudant.



Llevamos 15 meses de esta legis-
latura pero parece que tendre-
mos que acostumbrarnos a la 
nueva normalidad, y no nos re-

ferimos a la sanitaria sino a la políti-
ca, y a las sorpresas continuadas. 

El grupo municipal PPOE, en el úl-
timo pleno de agosto innovó. Por una 
parte, los socialistas presentaron una 
propuesta a votar en el pleno, con el 
pleno empezado y sin haberlo presen-
tado previamente por escrito ni en 
comisiones informativas, ni juntas 
de portavoces… ¡Y luego, acuérdense, 
nos darán lecciones de formas de ha-
cer las cosas! 

Y los populares, que acabado el des-
pacho ordinario, presentaron lo que 
denominaron una moción in voce, es 
decir, de voz, allí mismo, sin haber 
presentado escrito alguno pidién-
dolo, ni fundamentándolo jurídica-
mente… sin discutirlo previamente 
tampoco en comisiones o junta de 
portavoces. 

mayoría
Propongan lo que propongan, y sin 
tener en consideración al resto de 
grupos, aprueban lo que proponen 
con la mayoría que tienen en el ple-
no de 10 concejales. 

Aquellos que no se hablaban en la 
anterior legislatura, que se llegaron 
a faltar el respeto en varias sesiones 
plenarias y que no podían ni hablar-
se, ni verse, y que incluso llegaron 
a los juzgados, donde sigue abierto 
un procedimiento judidical… hoy se 
llevan fenomenal y son compañeros, 
como ellos mismos se denominan.

victoria eLectoraL
Nos alegramos que nuestra existencia 
y especialmente la victoria electoral 
de Centrats en Nules (CeN) el pasado 
26 de mayo del 2019 haya ayudado 
a la reconciliación de populares y so-
cialistas y que trabajen tan cómoda-
mente de forma conjunta, coordina-
da y al unísono. 

Nosotros por nuestra parte se-
guiremos trabajando fieles a nues-
tros principios y compromisos, sin 
ataduras ni hipotecas políticas de 
ningún tipo, sin nadie en Valencia 
o Madrid que nos llame a capítulo 
sobre lo que debemos de defender 
–o callar-. 

Defenderemos lo que creemos es 
lo mejor para Nules y daremos cuen-
ta, nada más y nada menos, que a 
nuestros vecinos. Nuestros jefes y 
los que nos pueden y deben exigir 
cuentas. 

normaLidad sanitaria
Esperanzados de que pronto las au-
toridades sanitarias encuentren una 
vacuna efectiva y podamos entrar a 
una normalidad sanitaria real, donde 
podamos poner en marcha proyectos 
que tenemos preparados pero que se 
debieron suspender o aplazar por la 
pandemia. 

La nueva 
normalidad 
política

CeN

e l curso escolar ha arrancado en 
Nules demostrando cómo la 
irresponsabilidad política puede 
ser el mejor aliado del caos. Las 

obras que afectan a la práctica totali-
dad de nuestros centros educativos y las 
deficiencias halladas por la inspección 
educativa en el colegio Cervantes, han 
demostrado que la falta de implicación y 
esfuerzo siempre puede agravar proble-
mas sobrevenidos. 

Tenemos un equipo de gobierno doc-
torado en postureo y propaganda. Cuan-
do toca trabajar, los resultados los pagan 
las familias en forma de impagos, obras 
inacabadas, proyectos esfumados y pro-
mesas incumplidas. Solo así se entiende 
que en Nules hayamos cumplido cinco 
años de malgasto y los resultados los re-
cojamos hoy traducidos en miseria. 

Desde el minuto cero de esta pande-
mia nos pusimos al servicio de Nules pa-
ra evitar contagios y proteger a nuestra 
población. Lo hicimos por un ejercicio 
de responsabilidad, porque estamos 
aquí para trabajar por nuestros vecinos, 
darles servicio y soluciones en lugar de 
generarles problemas. 

Demasiados han tenido ya en manos 
de políticos irresponsables que han con-
vertido al ayuntamiento en un cortijo a 
costa de malgastar los ahorros de todos. 
Esos que ahora reclamamos para garan-
tizar la salud y bienestar de nuestros es-
tudiantes. Hemos propuesto realizar test 
en los centros educativos que garanticen 
una vuelta a las aulas segura y libre de 
contagios. Hemos reclamado la contra-
tación de profesionales de la enfermería 
para dotar a nuestros centros de un ser-
vicio que revise y controle protocolos y 
atienda posibles casos asintomáticos. La 
tranquilidad que merecen las familias. 

Los ahorros de Nules serían de gran uti-
lidad si quienes hoy gobiernan no se hu-
bieran dedicado a malgastarlos durante 
años. Y hoy sufrimos las consecuencias. 
Porque en Nules se gastó sin límites y los 
resultados los pagamos hoy con recortes 
por una ineficaz gestión cargada de polí-
ticos que saben cobrar pero no trabajar. 
Es lo que exigimos al equipo de gobierno 
de David García y sus socios en el último 
pleno. No podemos dejar pasar los meses 
dando la espalda a la ciudadanía, negan-
do la protección que merecen nuestros 
menores y echando balones fuera.

Después de cinco años de derroche y 
con la declaración de una pandemia, Nu-
les urge inversión donde hasta la fecha 
había habido malgasto. Exige esfuerzo 
y compromiso, trabajo para garantizar 
futuro y oportunidades. No la ruina.  

Y desde el PP queremos que el Ayun-
tamiento esté al lado de los autónomos, 
los que levantan todos los días la per-
siana de sus empresas y negocios. Que-
remos que su Ayuntamiento cree una 
línea de subvenciones concreta para 
los vecinos más afectados por la pande-
mia y las consecuencias del parón eco-
nómico. Queremos medidas concretas 
y que la administración más cercana a 
los vecinos esté a la altura de la actual 
situación. 

Proteger 
lo que 
queremos

PP

este mes de septiembre, la vuel-
ta a los colegios e institutos 
viene marcada por las dudas y 
las novedades. En un escenario 

cambiante donde semana a semana 
se actualizan las medidas sanitarias 
parece complicado mantener unos 
mínimos conceptos. 

Pero sí que los hay, las escuelas son 
los centros donde las personas apren-
demos los conocimientos básicos, 
aprendemos también a socializarnos 
y desarrollamos nuestra personali-
dad. Esto es lo primero a proteger en 
la vuelta al cole. 

Con el tiempo las escuelas también 
se han convertido en un canal de pro-
tección de la infancia. Las becas come-
dor, la gratuidad de los libros y las ho-
ras que se pasan en la escuela son el 
refugio de la infancia con problemas. 
Comer, asearse y aprender como salida 
de su situación cotidiana, esto también 
se debe proteger. 

responsabiLidad individuaL
Por todo ello, necesitamos que las es-
cuelas e institutos estén abiertos y de-
bemos hacer lo posible para que no cie-
rren. La Conselleria de Educació y la de 
Sanitat, han establecido los protocolos 
para poder abrir los centros educati-
vos, pero depende de la responsabili-
dad individual mantenerlos abiertos. 
Dentro de las aulas se les ha pedido al 
personal educativo que hagan un ma-
yor esfuerzo para educar y cuidar del 
alumnado. 

Pero una vez salen a la calle, será res-
ponsabilidad de las familias evitar con-
tagios. Respetar las medidas de higiene, 
tomar la temperatura a los miembros 
de la familia, respetar la distancia en 
nuestra vida social y laboral ayudará 
a todo esto. 

¿y qué puede hacer eL ayuntamiento?
En nuestro programa electoral ya in-
cluimos la enfermera escolar como 
figura de apoyo a los programas de 
salud que se hacen desde el Ayunta-
miento. Con la creación de los llama-
das aulas burbuja, los colegios están 
cerrados a personal externo que no 
sea educativo.

Pero esto no debe hacernos desistir, 
se debe de adaptar las funciones y po-
der poner a disposición de padres y ma-
dres esta figura de apoyo para la con-
sulta de las dudas sobre salud básica 
de la infancia. La normativa sí permite 
personal de apoyo para niños y niñas 
con singularidades como la de admi-
nistrar medicación. 

acceso a test
A parte, por acuerdo plenario se 
acordó poner a disposición de la co-
munidad educativa la posibilidad de 
acceder a test cuando así lo conside-
ran necesario para el seguimiento en 
las aulas. 

Aunque a estos puntos no parece 
poner facilidades el equipo de go-
bierno. 

La vuelta 
al cole en 
Nules

PSPV-PSOE

més Nules no ens podem que-
dar indiferents davant els 
greus fets que succeeixen al 
voltant de l’anterior Cap de 

l’Estat Espanyol, davant l’actual cir-
cumstància expressem el nostre més 
contundent rebuig a les presumptes 
conductes delictives, irregulars i ver-
gonyants del Rei Emèrit.

Dit això, advoquem per una reforma 
en profunditat de la Constitució vigent, 
per anacrònica, prostituïda i fora del 
temps present, com els personatges que 
la varen redactar entre soroll de sabres 
per a perpetuar l’essència i el llegat del 
venerat i innomenable dictador.

Aquesta reforma de la Constitució 
hauria de recollir entre d’altres capí-
tols, la possibilitat d’un referèndum 
davant la cada vegada més necessària i 
reclamada instauració d’una Prefectu-
ra de l’Estat en forma de República.

Això no va de si la Monarquia o la 
República suposa més o menys des-
pesa pública, això va de normalitat 
democràtica. Som un dels pocs països 
europeus, que es consideren moderns i 
avançats regits per una Monarquia suc-
cessòria que serveix no sabem bé per a 
què, que a més és impune davant qual-
sevol malifeta, imposada pel dictador 
a imatge i semblança seua, només cal 
recordar el jurament que va fer davant 
les Corts el qüestionat Rei Emèrit, tex-
tualment: «Juro fidelidad a los princi-
pios del Movimiento Nacional y demás 
leyes fundamentales del reino».

No oblidem tampoc que un ex-pre-
sident del Govern Espanyol i figura 
clau de la transició política que va 
portar a Espanya del franquisme a la 
democràcia, en una entrevista realit-
zada l’any 1995, catorze anys després 
de ja no estar al capdavant del Govern  
i sense ser conscient que tenia micro 
obert, va confessar a la periodista 
que l’entrevistava: «Simplemente la 
mayor parte de los jefes de gobierno 
extranjeros me pedían un referén-
dum sobre monarquía o república, a 
instancias de Felipe (González), pero 
hacíamos encuestas y perdíamos. Mi 
solución fue meter las palabras «rey» 
y «monarquía» en la ley y así les dije 
que había sido sometido a referén-
dum ya».

Tot lligat i ben lligat fins al dia de 
hui, on fins i tot al principal partit 
en el Govern actual, PSOE, que diu 
ser socialista i republicà, li entren les 
suors de la mort en escoltar les pa-
ralules: reforma de la Constitució i  
república.

Dit siga de pas que a este mateix 
PSOE no li va tremolar el pols a l’hora 
de pactar amb el Partit Popular una 
reforma exprés de la seua venerada 
Constitució amb nocturnitat i traïdo-
ria quan els va convindre per donar als 
bancs el privilegi de tindre prioritat 
per a cobrar els deutes, davant de les 
institucions i les persones.

Més Nules tenim molt clar el nostre 
posicionament, per si algú tenia dub-
tes. Salut i República!

Això va de 
normalitat 
democràtica

Més Nules
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Agenda

fira DE SErVEiS i aCTiViTaTS 
PEr al PÚBliC iNfaNTil i JUVENil 
El 19 i 20 DE SETEmBrE

El cap de setmana del 19 i 20 de 
setembre l’Ajuntament organitza 
a la plaça Major, de 9.00 a 13.00 i 
de 17.00 a 20.00 hores, una fira de 
serveis i activitats d’oci dirigides a 
la població infantil i juvenil per a 
que les associacions, entitats, em-
preses i clubs esportius, educatius 
o culturals puguen presentar la 
seua oferta d’activitats.

U

El Cf NUlES rEBrà El CD roDa, 
El CD BUrriaNa i El CD oNDa 
EN la SEUa PrETEmPoraDa

El CF Nules ha iniciat la pre-
temporada per al campionat lli-
guer en el qual celebrarà el seu 
90é aniversari. L’estadi Noulas An-
tonio Pérez Balada acollirà, sem-
pre a les 19.30 hores, partits con-
tra el CD Roda, el CD Burriana i el 
CD Onda els dies 12 i 19 de setem-
bre i 3 d’octubre, respectivament, 
amb un protocol anticovid.

U

El ClUB DE gimNàSTiCa ríTmiCa 
BalkaN ENTrENarà ara al 
loCal mUlTifUNCioNal

El Club de Gimnàstica Rítmi-
ca Balkan ja pot iniciar la tempo-
rada. Després d’haver hagut de 
deixar d’entrenar al CEIP Pedro 
Alcázar per les circumstàncies 
sanitàries, ara poden fer-ho al Lo-
cal Multifuncional amb totes les 
mesures de prevenció. Comencen 
el 14 de setembre, de dilluns a di-
vendres i de 17.30 a 20.00 hores.

U

NUlES Vol QUE la CiUTaDaNia 
ParTiCiPE EN la millora DEl 
SErVEi DE NETEJa Viària

L’Ajuntament de Nules està 
treballant en l’elaboració dels 
nous plecs per a la licitació dels 
serveis de neteja viària i de recolli-
da d’escombraries dels que, fins al 
pròxim 31 de gener, s’encarrega 
Fobesa. Fins al 15 de setembre es 
poden presentar propostes pel re-
gistre d’entrada o mitjançant el 
correu ‘nules@nules.es’.

U

El CENTrE DE formaCió DE 
PErSoNES aDUlTES Ja ha oBErT 
la maTríCUla DEl NoU CUrS

El Centre de Formació de Per-
sones Adultes de Nules té oberta 
ja la matrícula i inclou una gran 
varietat de cursos, tallers i espais 
d’aprenentatge molt útils. Pots 
trobar més informació a la secre-
taría del Casal Jove, sobre cursos 
d’idiomes, de pintura, de cuina, 
d’alfabetització informàtica o accés 
a la universitat i cicles formatius.

U

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 DILLUNS EL SERVEI NO
PASSA PEL CEMENTERI
PERqUè ESTÀ TANCAT

 transport nules - HorarI De estIu

TRANSPORT A LES PLATGES - DE DILLUNS A DIUMENGE (10 DE JUNY FINS AL 30 DE SETEMBRE)

Jardí-RENFE 8:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Tales 8:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Puríssima 8:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Santa Bàrbara 8:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Sant Bartomeu 8:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Marc A: Ortí (Pujada) 8:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Far (Ctra. Mar) 8:12 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
Plana Baixa 8:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Armada Espanyola 8:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Columbretes 8:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Menorca 8:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
l’Estany 8:18 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
Mediterrani 1 8:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Mediterrani 2 8:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Mediterrani 3 8:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
Pujada 8:29 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Jardí-RENFE 8:30 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59
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