20 PERSONES DESOCUPADES
ES BENEFICIARAN D’UN NOU
PROGRAMA‘ET FORMEM’
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El Nadal arriba amb
l’encesa de l’arbre i
l’enllumenat decoratiu
Amb una setmana de retard per les
pluges, el 4 de desembre va tindre
lloc l’encesa de l’arbre i l’enllumenat decoratiu, que van coincidir
amb el tercer sorteig d‘Activa. PÀG. 7

Nules envia un missatge al futur

Continua la lluita
de Nules contra
el coronavirus

La càpsula del temps guarda els testimonis de l’any de la covid i s’obrirà dins de 25 anys

U L’Ajuntament de Nules va
flexibilitzar les darreres setmanes algunes mesures restrictives per a combatre la
covid-19, tot i que d’altres es
mantenen. PÀG. 2

Nou sistema de
digitalització del
terme municipal
U L’Ajuntament de Nules
incorpora un sistema de digitalització del terme municipal amb l’objectiu de millorar la gestió de les finques i
aconseguir que hi haja més
en producció. PÀGINA 12

2

Actualitat

Municipal

Crònica de Nules
DESEMBRE DEL 2020

I

La brigada municipal desinfecta els parcs infantils abans de reobrir-los al públic.

La desinfecció de la Residència de Majors Verge de la Soledat va tindre la col·laboració municipal.

Nules flexibilitza algunes mesures contra
el coronavirus però manté la precaució
L’Ajuntament reobre parcs infantils i espais verds tancats, com el jardí botànic i el parc natural de l’Estany, mentre manté altres restriccions per precaució

L

’Ajuntament de Nules va
disminuir durant les
darreres setmanes les
accions restrictives per la
covid-19 davant la millora de la
situació amb el virus, tot i que
un repunt de positius a mitjans
de desembre ha fet que el consistori recorde que no hi ha que
abaixar la guàrdia.
El 30 de novembre es van reobrir els parcs infantils i les
zones verdes públiques com ara
el jardí botànic i el parc natural
de l’Estany, que van ser tancats
el 28 d’octubre com a mesura
extraordinària i restrictiva
davant l’increment dels contagis per covid al municipi.
La Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Nules reunida
la darrera setmana de novembre va acordar aquesta nova flexibilització d’algunes de les
mesures restrictives municipals
davant la disminució dels contagis que s’havia aconseguit en
aquell moment.
Es va decretar també la prolongació del precinte del mobiliari urbà, fonts públiques i
cabines de telèfon per a evitar el
seu ús; es va mantindre la suspensió de les d’activitats dels
Jocs Esportius tot el mes de
desembre; i també la suspensió
de les programacions culturals
almenys fins al 9 de desembre.
No obstant això, el personal
de la brigada municipal segueix
desinfectant els carrers i els
espais públics de manera continuada i la Policia Local segueix
vetllant per a que la ciutadania
complisca les mesures de prevenció i distanciament social, i
controlant el toc de queda nocturn dictaminat pel Consell.

ENVELLIMENT ACTIU

Continuïtat per
a CoVIDActiva
U L’Ajuntament de Nules donarà
continuitat
al
projecte
CoVIDActiva davant la gran acollida que va tindre entre les persones majors del municipi aquesta
iniciativa que es va desenvolupar
al llarg dels mesos d’agost,
setembre i octubre a la localitat, a
les platges i a Mascarell.

En el mercat ambulant dels dimecres també s’han incorporat mesures de seguretat sanitàriesper a previndre la covid-19.

U La brigada municipal
i els tractors dels
llauradors continuen
amb les tasques per a
desinfectar els carrers
U S’ha cuidat sobretot
la desinfecció de la
Residència de Persones
Majors Verge de la
Soledat de Nules

Els esforços municipals es
dirigeixen especialment a protegir la salut de la gent major o en
situació d’especial vulnerabilitat, com és el cas de la
Residència de Persones Majors
Verge de la Soledat, on s’han
realitzat tasques de desinfecció,
sumades a l’esforç de l’entitat
que és responsable de la gestió.
El treball diari de desinfecció
de la Brigada Municipal continua, amb el suport dels tractors
amb polvoritzadors dels llauradors del municipi i dels cossos
d’altres administracions públiques i l’augment d’efectius de
vigilància en la Policia Local.
D’altra banda, en el mercat
municipal s’apliquen mesures

de prevenció contra la covid,
com la instal·lació de taules amb
gel hidroalcohòlic o un perímetre de l’àrea on estan les parades
i de separació entre elles.
AGRAÏMENT AL VOLUNTARIAT

A més, el 5 de desembre, en el
Dia
Internacional
del
Voluntariat,
des
de
l’Ajuntament es va agrair la
tasca de totes aquelles persones
que resten part del temps lliure
per a ajudar allà on fa falta i
tirar una mà, especialment
durant aquest context sanitari
«perquè quan s’han anunciat
iniciatives municipals per a
enfrontar la pandèmia les
veïnes i veïns han respost».

U Des de la regidoria de
Persones Majors es vol seguir
col·laborant amb l’Associació de
Jubilats i Pensionistes Cantalobos
per a que puguen seguir gaudint
d’aquest programa al llarg de
novembre i desembre. «Aquest
projecte inicialment es va dur a
terme amb una subvenció de la
Diputació de Castelló però des de
l’Ajuntament hem volgut donar-li
continuïtat al tractar-se d’una iniciativa molt beneficiosa per a
aquest sector de la població,
donat que es promou entre les
persones participants l’envelliment actiu, l’autonomia, i la prevenció de la dependència. De
manera
que,
l’Ajuntament
segueix recolzant, una vegada
més, a l’associació per a que puga
portar a terme aquestes activitats», comenta la responsable de
l’àrea, Susana Tusón.
U Poden participar d’aquest programa un total de cent persones
que realitzaran accions d’estimulació cognitiva, que degut a
l’actual situació d’emergència
sanitària es treballaran a casa.

Municipal

Volen sensibilitzar
sobre la neteja
de les miccions
de mascotes en
la via pública
Mantindre Nules és cosa de tota
la ciutadania, és el lema de la
campanya que l’Ajuntament
de Nules ha posat en marxa
per a sensibilitzar als propietaris de mascotes de la necessitat de netejar les miccions
dels gossos en la via pública.
Des de la regidoria de
Benestar
Animal
s’està
impulsant d’actuacions enfocades, principalment, a mantindre el poble net d’orins,
per aquest motiu s’està
repartint, de manera gratuïta, una ampolla perquè
els propietaris puguen netejar les miccions dels seus
gossos. En principi, el consistori té 1.500 ampolles per al
seu repartiment.
«La idea és que els propietaris de les mascotes censades puguen portar aquesta
ampolla en els moments que
traguen a passejar-les per les
vies públiques i així netejar
els orins dels gossos; aquesta
ampolla cal omplir-la amb
alguna solució sabonosa i
unes gotetes de vinagre per a
que siga efectiu», comenta el
regidor de Benestar Animal,
Gabriel Torres.
S’ha enviat un escrit a
cadascú dels propietaris dels
gossos inscrits en el cens caní
que hauran de presentar
quan passen a recollir
l’ampolla
per
l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
L’alcalde, David García,
assenyala que en les pròximes setmanes es portarà a
terme una campanya informativa i «a partir del nou any
se sancionarà els incompliments d’aquesta ordenança
amb multes que poden anar
dels 60 fins als 750 euros».
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Inicien la tramitació del projecte de
reparcel·lació del sector Stylnul-1
Aquesta actuació permetrà millorar el vial Vilavella-Nules i ingressar més de 200.000 euros
Antoni Romero.

Antoni Romero
renuncia al seu
càrrec com a
regidor del PSPV

Les obres que s’executaran en l’entorn d’Stylnul permetran millorar el carril bici de la carretera Vilavella-Nules.

L

a Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Nules
va aprovar el darrer 16 de
novembre l’inici del procediment per a l’aprovació del
projecte de reparcel·lació del
sector industrial Stylnul-1 del
Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) de Nules.
Es tracta d’un pas important
per a poder executar les obres
d’ampliació
de
l’empresa
Cerámica Nulense SA, promotora d’aquest projecte, i per al
desenvolupament industrial de
la localitat. En aquest sentit, a
partir d’aquesta aprovació es va
sotmetre la proposta de reparcel·lació a informació pública
durant un mes.
Des de l’Ajuntament de
Nules s’assenyala que amb
aquest nou projecte es va a
incrementar el sòl industrial de

U RENATURALITZACIÓ DE LES DUNES DE LES PLATGES

Recuperar els ecosistemes i la biodiversitat característiques de les Platges de
Nules és una feina continua que contribueix a preservar el patrimoni natural
de la localitat. El 14 de desembre es va iniciar la recuperació de la vegetació
pròpia de la qual podran gaudir gradualment ‘Les casetes’, amb la participació
en tasques de jardineria de l’alumnat-treballador del Taller d’Ocupació.

la població, «a més amb el
desenvolupament que es portarà a terme es possibilitarà la
millora de l’accés al municipi
per la carretera Vilavella-Nules»,
apunta César Estañol, regidor
d’Urbanisme.
Així, explica que «es lliurarà
al consistori sòl dotacional per a

U L’ampliació de
Cerámica Nulense farà
possible millorar la
imatge de la rotonda
d’accés des de la N-340

vial públic i per a zona verda
que d’una banda, ens permetrà
adequar un tram de la carretera
Vilavella-Nules amb voreres i
carril bici; i d’altra, es podrà
també millorar la imatge de la
rotonda de la N-340 amb la que
s’accedix a la localitat».
SÒL DOTACIONAL

Aquestes millores seran una realitat pel lliurament, per part de
la mercantil Cerámica Nulense
SA al consistori de Nules, de dos
parcel·les que es destinaran a sòl
dotacional.
Així mateix, per aquesta
actuació l’Ajuntament ingressarà un total de 221.096,84
euros en concepte de participació pública en les plusvàlues
generades pel planejament que
ha de ser destinat al patrimoni
municipal del sòl.

U MATERIAL RECICLABLE PER A EMBELLIR EL PARC WORKOUT

L’Ajuntament de Nules aposta pel material reutilitzable i sostenible per a
embellir alguns dels espais públics de la localitat, com és el cas del parc
WorkOut que recentment ha sigut condicionat per l’alumnat del programa
Et Formem 2019/20 del mòdul de jardineria. Una representació de l’alumnat i la directora, Gema Domínguez, van visitar el parc amb la corporació.

Antoni Romero, regidor del
grup municipal socialiste, va
presentar al darrer Ple ordinari de desembre la seua
renuncia a l’acta de regidor
per motius d’incompatibilitat ja que ocuparà el lloc de
tècnic de Joventut municipal
en haver guanyat l’oposició.
Romero ha estat regidor
des de les eleccions municipals de 2015 i durant la
darrera legislatura va ser
regidor de Gent Major,
Habitatge, Igualtat, Sanitat,
Museus i Proximitat. El seu
lloc com a regidor l’ocuparà
Maribel Peñalver.

Unión de Mutuas
reconeix els baixos
índexs de
sinistralitat laboral
de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Nules ha
rebut el reconeixement
Bonus 2019 que atorga la
Unión de Mutuas en base al
Real Decret 231/2017 pel
qual es regula l’establiment
d’un sistema de reducció de
les cotitzacions per contingències professionals a les
empreses que hagen disminuït de manera considerable
la sinistralitat laboral.
Per tant, es tracta d’un distintiu per la seua contribució
eficaç i contrastable a la
reducció de la sinistralitat
laboral, «aquest Bonus és en
definitiva un reconeixement
al treball i a la trajectòria de
l’Ajuntament de Nules en
matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals que
ens ha portat a tindre uns
índexs molt baixos en sinistralitat laboral», explica
l’alcalde, David García.
Així doncs, juntament al
certificat corresponent s’ha
atorgat al consistori un
incentiu de 5.602,74 euros
que des del Comitè de
Seguretat
Laboral
de
l’Ajuntament de Nules s’ha
acordat destinar a actuacions
relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
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L’alcalde, David García, i la regidora de Polítiques d’Ocupació, Rosa Ventura, van visitar l’alumnat i l’equip docent i directiu dels dos nous mòduls del programa Et Formem el primer dia de classe.

Arranca un nou programa Et Formem
del que es beneficiaran 20 desocupats
La Conselleria d’Economia ha atorgat a l’Ajuntament de Nules un total de 240.206,40 euros per a posar en marxa aquest nou pla d’ocupació

N

ules compta amb un
nou
programa
Et
Formem del que es
beneficiaran vint persones desocupades del municipi.
Aquest programa té com a
objectiu incentivar la contractació d’aquells col·lectius que
tenen major dificultat a l’accés
o permanència en l’ocupació.
Aquest projecte Et Formem
2020 tindrà una duració de sis
mesos, prorrogables a dotze
mesos més, i està enfocat a la
formació en alternança amb el
treball o pràctica professional; a
més també està dirigit a l’aprenentatge, la qualificació i
l’adquisició d’experiència professional. De fet, per a posar en
marxa aquest nou projecte
l’Ajuntament de Nules ha contractat a banda de les vint persones que participen en el mateix
a cinc persones que formen part
de l’equip directiu i docent.
S’han posat en marxa dos
mòduls amb 10 alumnes cadascú. En el primer es portarà a
terme el projecte Activitats
funeràries i manteniment dels
cementeris; i en el segon es desenvoluparan tasques relacionades
amb Treballs auxiliars en vivers,
jardins i centres de jardineria. De
manera que, l’objecte principal
d’aquest projecte és l’adequació
i millora dels cementeris de
Nules i Mascarell i d’altres
immobles i zones verdes.
Per a posar en marxa aquest
nou
pla
d’ocupació
la
Conselleria
d’Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball ha atorgat a
l’Ajuntament de Nules una subvenció de 240.206,40 euros.

VISITA

El 2 de desembre l’alcalde de
Nules, David García, i la regidora de Polítiques d’Ocupació,
Rosa Ventura, van visitar a
l’alumnat i a l’equip directiu i
docent en el seu primer dia.
Des de la regidoria de

COMENÇA LA FORMACIÓ

‘Supera’t a
Nules’, en marxa
U El
programa
Itineraris
Integrats per a la Inserció
Sociolaboral de Persones en
situació o risc d’Exclusió Social
que ha posat en marxa
l’Ajuntament sota la denominació
‘Supera’t a Nules’ va començar la
darrera setmana de novembre la
formació de les persones usuàries
que participen en el projecte.

Els participants en el mòdul de jardineria d’Et Formem van rebre el diploma acreditatiu en finalitzar el curs amb èxit.

U Un mòdul es
dedicarà a tasques
relacionades amb el
cementeri i l’altre a
vivers i jardins
U Els deu participants
del mòdul de jardineria
d’Et Formem han
completat amb èxit el
curs formatiu

Polítiques d’Ocupació s’assenyala que aquests vint alumnes
seleccionats han format part en
els últims mesos del 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
accedir al mercat la’boral.
Cal recordar que aquest programa està subvencionat per la
conselleria
d’Igualtat
i
Polítiques Inclusives i es tracta
d’una actuació cofinançada per
la Unió Europea a través del
Programa Operatiu del Fons
Social Europeu de la Comunitat
Valenciana. Nules ha sigut una
de les poblacions de la
Comunitat Valenciana beneficiària d’aquestes ajudes amb un
import de 133.928,56 euros.
Rosa Ventura, comenta que
«seguirem treballant per a aconseguir la prorroga d’aquest projecte Et Formem que hui ha
començat perquè pensem que

és una bona oportunitat per a la
reinserció laboral d’aquelles
persones que tenen dificultat
per a trobar un treball».
ACTE DE CLOENDA

Cal destacar que l’alumnat del
programa Et Formem del mòdul
de jardineria ha aconseguit el
certificat de professionalitat
després de finalitzar el curs amb
èxit. Així doncs, l’1 de desembre
va tindre lloc l’acte de cloenda
en el qual es va lliurar a cadascuna de les persones participants el diploma acreditatiu. La
jornada va tindre la presència
de l’alcalde, la regidora de
Polítiques d’Ocupació; el regidor
d’Hisenda,
Guillermo
Latorre; i la directora de’Et
Formem, Gema Domínguez.
La duració d’aquest programa ha sigut d’un any i mig i els
seus 10 participants han aconseguit un certificat de professionalitat que els permetrà tindre
més oportunitats a l’hora de
buscar un treball qualificat.

U En concret, s’ha portat ha
terme una primera edició del curs
‘Manipulador d’Aliments’ i al mes
de desembre està previst completar la formació amb altres cursos
com ara ‘Primers Auxilis + DESA’,
‘Atenció al client i consumidor’ i
‘Fitosanitari Bàsic’.
U «L’objectiu d’aquesta formació
és millorar l’ocupabilitat i ampliar
la perspectiva a l’hora de la recerca de feina de les persones participants», comenta la regidora
d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
Rosa Ventura, qui assenyala a més
que «el projecte tracta de posar
en coneixement de les persones
usuàries, be de forma individualitzada o mitjançant tallers grupals, una àmplia gamma de ferramentes socials i laborals per a
l’inserció sociolaboral».
U De fet, el programa ha donat
d’alta a 80 persones participants
de les quals 20 han estat seleccionats per a formar part del programa Et Formem de Labora.
U És el segon any que
l’Ajuntament posa en marxa
aquest programa que va dirigit a
persones amb dificultats per a
accedir al mercat laboral i està
subvencionat per la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i
cofinançat per la Unió Europea.

Municipal

U EL CONSELL SOCIAL DE
MASCARELL VA ESTUDIAR
NOVES ACTUACIONS
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El Consell Social de Mascarell es va reunir per a fer un seguiment de l’actualitat de la població i planificar diferents
actuacions de cara a l’any 2021. Es va
parlar de temes com la Cavalcada de

Reis del 5 de gener, ja que per la conjuntura epidemiològica actual serà
diferent. També es van plantejar possibles actuacions de millora per a portar
a terme al llarg del pròxim any.
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U INSTAL·LEN UNA BARCA
PER A EMBELLIR LA ZONA
DEL FAR DE LES PLATGES

L’Ajuntament ha instal·lat a la zona
del far de les platges una barca donada per Manuel Romero Roselló, Fco.
José Romero Roselló, Miguel Ibáñez
Gracia i José Luis Ibáñez Regal.

U REALITZEN DIVERSES
ACTUACIONS DE MILLORA
EN EL PATI DEL CEIP PÍO XII

L’alumnat del mòdul de jardineria del
Taller d’Ocupació ha endreçat les
zones enjardinades del CEIP Pío XII i
ha adequat espais a l’aire lliure
davant les mesures per la pandèmia.

U PROMOCIONEN EL
VALENCIÀ AMB CARTES
PER ALS REGALS DE NADAL

LAjuntament ha repartit a l’alumnat
d’Infantil i de Primària i de l’escola
infantil i guarderies la tradicional
carta en valencià per a demanar els
joguets als Reis Mags i al Pare Noel.

U NULES INSTAL·LA
UN OBSERVATORI D’AUS A
LA FINCA DE EL POU

La finca El Pou alberga un observatori d’aus que servirà per a diversificar
el turisme i atraure visitants tot l’any,
una iniciativa del Pacte Territorial per
l’Ocupació de la Plana Baixa.

L’Ajuntament inicia la planificació
de la pròxima campanya estival
L’Òrgan Gestor de Platges fa balanç de l’última temporada i del pla davant la covid-19

D

es de l’Òrgan Gestor de
Platges de l’Ajuntament
de Nules s’està ja treballant en la planificació
de la pròxima temporada estival
amb vista a dotar a la zona marítima de nous serveis.
A mitjans del darrer mes de
novembre es va reunir aquest
òrgan que està format per
l’alcalde, David García; la regidora de Platges, M. José Esteban;
tècnics i personal dels departaments de Turisme, Esports,
Urbanisme, Brigada Municipal,
Medi Ambient i Policia Local, i
per representants del Servei de
Socorrisme i Salvament.
Així doncs, la reunió va servir per a traçar les principals
línies d’actuació per a millorar
les platges de Nules de cara al
pròxim any. De manera que,

entre les accions més importants que es vol dur a terme destaca dotar de punt de primers
auxilis a les platges de Bovalar i
de l’Alcúdia. En aquest sentit, es
vol que aquestes platges «tinguen un servei sanitari com el
que disposa la platja de les
Marines», comenta Esteban, qui
ressalta que «és una de les nostre prioritats de cara a la pròxima campanya estival».
PUNT ACCESIBLE

També es va a demanar a
Turisme Comunitat Valenciana
un punt accessible per a la
Platja de Bovalar; i es preveu
dotar aquesta mateixa platja
d’una zona de bany canina, i
d’un nou quiosc.
Altres projectes en els que va
a treballar l’Ajuntament de

Nules, en els pròxims mesos, és
en un Sender Blau que connectarà el càmping Costa Levante
amb la població marítima.
Així mateix, en la pàgina
web de l’Ajuntament els usuaris
tindran l’opció de poder consultar l’estat de les platges amb les
corresponents banderes roja,
verda o groga.
La reunió va servir també per
a fer balanç de la temporada
passada, de la que s’ha assenyalat l’esforç realitzat tant pel personal del servei de socorrisme
com per Policia Local, brigada
municipal i tècnics municipals
per a complir el pla de contingència dissenyat davant la
covid-19, «ha sigut un any atípic
degut a les circumstàncies
sanitàries», va matisar M. José
Esteban.

Augmenta l’interès per l’oferta del
Centre de Formació de Persones Adultes
El Centre
Municipal de
Formació de Persones Adultes
(FPA) de Nules segueix treballant per a consolidar l’oferta
formativa a la que cada any hi
ha més persones assistents. El
mes passat van començar els
diferents cursos de preparació
per a les Proves d’Accés als
Cicles Formatius de Grau Mitjà i
de Grau Superior, així com el
curs de Preparació per a la Prova
d’Accés a la Universitat per a
majors de 25 anys.
Els cursos d’accés a Cicles
Formatius tenen com a objectiu
capacitar a l’alumnat per a
superar aquestes proves i poder
cursar a una formació que els

ajudarà a aconseguir els seus
objectius en el món laboral, tot
i que la Formació Professional
resulta ser l’oferta formativa
amb major ocupabilitat.
Respecte al curs per a la preparació de la Prova d’Accés a la
Universitat , «és un curs que va
començar a impartir-se fa quatre anys i que ja s’ha consolidat
al Centre de Nules, augmentant
cada any el nombre d’assistents
i la satisfacció d’alumnat i professorat, aconseguint el curs
passat un 100% d’aprovats»,
comenta
la
regidoria
d’Educació, Rosa Ventura.
D’altra banda, també han
començat alguns dels cursos

d’oci i temps lliure, relacionats
amb
l’activitat
artística:
Restauració i Personalització de
Mobles, Pintura i Dibuix,
Manualitats i Artesania, o
Costura, entre altres. Aquests
cursos tenen també una gran
tradició a Nules, ja que responen a una important demanda
de la població, que té així una
oportunitat de desenvolupar la
seua creativitat i habilitats
manuals i artístiques.
Finalment, fa unes setmanes
es va iniciar també el curs de
Competències Digitals.
La realització d’aquests cursos compta amb les mesures per
a la prevenció de la covid-19.
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Membres de la corporació municipal van participar el 25 de novembre en el minut de silenci.

Enguany per primera vegada també es va il·luminar el nou edifici de l’ajuntament.

Nules diu prou a la violència masclista amb
actes reivindicatius i de conscienciació
El 25 de novembre es va guardar un minut de silenci per les víctimes d’enguany i a més es van organitzar diverses activitats

U

n any més l’Ajuntament
de Nules va organitzar
diferents activitats al
voltant
del
Dia
Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra les Dones,
que se celebra el 25 de novembre. Precisament, en aquest dia
es va sumar a la convocatòria Un
minut per les víctimes feta per la
Delegació del Govern contra la
Violència de Gènere a les institucions i entitats públiques.
L’alcalde, David García, i la
regidora d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, Rosa Ventura, juntament amb altres regidors de la
Corporació Municipal, van presidir a la porta del consistori
aquest recordatori a les dones
assassinades i supervivents
enguany a Espanya.
La tradicional programació
que desenvolupa davant aquesta data la Regidoria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives s’ha hagut
d’adaptar a l’actual situació
sanitària, per la qual cosa es va
fer una campanya de sensibilització mitjançant les xarxes
socials a excepció del silenci per
les víctimes a la plaça Major.
Entre les accions principals,
en les quals va col·laborar
l’Associació de Dones per la
Igualtat de Nules (ADIN), destaca la publicació del documental
performance No és no amb testimonis del veïnat, música i art
en directe. Aquesta producció,
que es va emetre per Medi TV,
ha sigut dirigida per Juanjo
Carratalà, qui també ha composat la banda sonora del documental que inclou a més testimonis de dones de Nules, i amb
la participació de veïnes i veïns

Part de les il·lustracions exposades es van col·locar formant el lema ‘No es no’.

Cartell del documental ‘No es no’ contra la violència masclista.
que pertanyen a àmbits com la
música o l’art.
També va tindre lloc el concurs de creació d’un llibre relat
contra les violències masclistes
anomenat Darrere d’un et vull. El
volum es va presentar en línia i
les il·lustracions que formen
part del mateix es van exposar a
la Biblioteca Municipal José
Vicente Felip Monlleó.
A més, hi va haver altres activitats a les xarxes, com treballs
infantils o un vídeo-conte per a
treballar l’educació afectiva.

La Biblioteca va acollir la mostra d’il·lustracions del llibre ‘Darrere d’un et vull’.

Una imatge del documental dirigit per Juanjo Carratalà, amb la participació de molts nulers.

U L’ALUMNAT D’FP
D’AGROJARDINERIA VA
COL·LABORAR AMB CREU
ROJA DINS DEL 25-N
L’alumnat d’FP d’Agrojardineria i
Composicions Florals va col·laborar
amb Creu Roja donant el fruit d’una
iniciativa solidària que va consistir a
elaborar i vendre fermalls de flors
morades per a la solapa. També hi
van col·laborar ADIN i l’Ajuntament.
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El tiempo

Noviembre, el
més más lluvioso
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

L
La regidora de Comerç, Susana Tusón, va realitzar el tercer sorteig d’Activa.

Un grup de xiquets i xiquetes miren l’espot ‘Som la Llum del Nadal’.

Nules dona la benvinguda al Nadal amb
l’encesa de l’arbre i l’enllumenat decoratiu
En l’acte es va projectar l’espot‘Som la Llum del Nadal’amb el qual es vol promocionar les compres al comerç local

N

ules va donar la benvinguda al Nadal amb
l’encesa de l’arbre i
l’enllumenat decoratiu
dels seus carrers, un acte que va
estar protagonitzat el divendres
4 de desembre per la reina de la
Vila, Jèssica Gozalbo, i que va
tindre la presència d’una de les
dames de la Cort d’Honor, Zaila
Ferrer, i de diferents membres
de la Corporació Municipal.
L’encesa, que es va ajornar
una setmana abans degut a les
fortes pluges, es va fer coincidir
amb el començament de la campanya de Nadal dels comerços
de la zona centre que, com cada
any, van celebrar la Nit Oberta
en la qual van participar diferents comerços amb el tradicional sorteig de regals per les compres que es van fer en les botigues participants en aquesta
campanya comercial.
Des de la regidoria de
Comerç, Susana Tusón, assenyala que «el que es vol és dinamitzar el nostre comerç i que la
gent isca al carrer i gaudisca
d’aquesta jornada passejant pel
centre i pels seus comerços amb
les garanties i seguretat que ens
ofereixen en aquest temps de
pandèmia pel coronavirus».
L’acte va servir també per a
promocionar l’espot Som la Llum
del Nadal, que ha realitzat
l’Ajuntament de Nules per a
donar suport a la campanya
nadalenca dels comerços i serveis de proximitat de la localitat, i que s’emmarca en la campanya Activa Nules.

TERCER SORTEIG

De fet, es va aprofitar l’encesa
per a realitzar el tercer dels sortejos d’aquesta campanya, amb
la que es repartiran un total de
20.000 euros en premis, 5.000
euros cada mes des del mes de
setembre fins al mes de desembre. Els premis consisteixen en

Una representació de la corporació municipal i de la cort d’honor va participar en l’encesa nadalenca.

INICIATIVA SOLIDÀRIA

SEGUNDA BORRASCA

Regala amb
Kimo Projectes

En el segundo caso se registraron 49 L/m2. El origen de
estas precipitaciones estuvo
en una borrasca muy fría,
que se fue desprendiendo de
la circulación general, empezando a recorrer la península
ibérica de Sur a Norte.
Esta inestabilidad también
iba acompañada de aire
húmedo y muy inestable de
origen mediterráneo.
En el capítulo de preciptaciones, pues, noviembre ha
sido el mes más lluvioso del
año con 185,4 L/m2, por lo
que a falta de cerrar diciembre llevamos un acumulado
anual de 628,4 L/m2.
También hubo en noviembre una gran diferencia entre
las temperaturas diurnas y
nocturnas. El día más cálido
fue el 15, con 25,5 ºC, y la
mínima el 21, con 5,9 ºC.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules

U Des de Kimo Projectes Nules:
Ajuda Solidària s’ha impulsat una
iniciativa que espera tindre molt
de suport. A tres jovenetes del
poble, Aitana, Mercè i Greta, se’ls
va ocòrrer l’any passat una meravellosa idea, i ara volen que ens
sumem perquè cap xiquet ni
xiqueta que estiga en l’hospital es
quede sense un joguet.
Els comerços del centre van tindre una decoració especial en la Nit Oberta.
50 vals de 100 euros cadascú per
a consumir en els comerços i
empreses adherits a aquesta
campanya de dinamització.
Ja en la recta final d’aquesta
iniciativa, el balanç és molt
positiu, la qual cosa ha fet que
setmana rere setmana els

comerços participants hagen
anat augmentant fins els 160. I
és que les veïnes i veïns de Nules
estan reponent i donant el seu
suport als comerços locals de la
millor manera que poden ferho, triant-los per a les seues
compres, com ara les de Nadal.

as entrañables fiestas
de Navidad ya están
llamando a nuestras
puertas a velocidad de
vértigo. Empresas y firmas
comerciales se afanan en
ultimar detalles. Consumir,
consumir y consumir es el
lema de estas fechas. La cuestión es siempre la misma.
Para colmo de males, tenemos entre nosotros al clonavirus, el cual, sin nadie que lo
pueda parar, campa por sus
fueros a lo largo y ancho de
la geografía mundial.
Este noviembre que acaba
de concluir se ha convertido
en el mes más cálido de esta
última década. A su vez, ha
sido el décimo mes más cálido de la serie histórica desde
el 1950. A lo largo de este
mes, las temperaturas que se
han registrado lo han sido
muy por encima de los promedios habituales.
La inestabilidad atmosférica se centró en dos periodos
muy concretos; del día 3 al 6,
y del 25 al 27, en los cuales la
inestabilidad atmosférica fue
extremadamente acusada.
En el primero de los casos,
un fuerte temporal de
Levante, con un anticiclón al
Sur de las Islas Británicas y
una borrasca en el suroeste
de la península ibérica, creó
un pasillo natural por el que
se coló una masa de aire muy
inestable y húmedo. En este
caso, el cóctel estaba servido
y solo hubo que esperar unas
horas. El resultado fue de
136,2 L/m2 en Nules.

U Així que quan els menuts
escriguen la carta a ses majestats
els Reis Mags i al Pare Noel, poden
afegir un joguet de més. Quan els
arribe poden dipositar-los en els
establiments El gendre de Lolita,
Papelería Colores i Estanc d’Elena.
Kimo Projectes Nules: Ajuda
solidària els portarà a l’hospital i
donarà una gran sorpresa a moltes famílies.
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Els representants de la corporació municipal i de La Corretjola es van fer la fota de família amb la càpsula del temps.

Una cinquantena d’escrits van ser dipositats a l’interior de la capsa.

Nules tanca la càpsula del temps en la que
està representada tota la societat local
Ha tingut la participació d’una cinquantena d’escrits i objectes representatius d’organismes, entitats, associacions i empreses

E

l 7 de desembre va tindre
lloc l’acte de tancament
de la càpsula del temps
que
va
organitzar
l’Ajuntament de Nules per a
commemorar el 25é aniversari
del Museu de Medallística
Enrique Giner. Una iniciativa
que va estar proposada per
l’Associació
Cultural
la
Corretjola a la Comissió Tècnica
de Patrimoni, de la qual forma
part aquesta agrupació.
La càpsula del temps romandrà de forma visible a l’interior
del museu al llarg dels propers
25 anys, ja que es preveu la seua
obertura a l’any 2045, just quan
el museu complisca el seu 50é
aniversari.
De fet, en la mateixa es van
guardar
una
cinquantena
d’escrits i objectes representa-

tius de l’any 2020, especialment
marcat per la pandèmia de la
covid-19, que van aportar organismes, autoritats, institucions
municipals, entitats locals,
grups municipals, associacions,
clubs esportius, empreses, centres educatius i comissions de
les festes del poble.
LA VILAVELLA, NULLES I NYONS

Així
doncs,
a
més
de
l’Ajuntament de Nules han participat altres com el de la
Vilavella, Nulles o Nyons.
També ho han fet tots els grups
municipals, empreses i entitats
locals com ara la Caixa Rural
Sant Josep, Grespania, Kerabén,
Nulexport o Cipla, els comerços
locals, la totalitat dels col·legis
de la localitat, així com associacions de tot tipus i nombrosos

L’alcaldessa de la Vilavella, Carmen Navarro, va portar objectes del seu poble.

clubs esportius de la població,
entre altres.
L’acte va servir també per a
homenatjar el mestre Enrique
Giner, «perquè la mateixa càpsula del temps és un bagul que
el mestre emprava en el seu
taller d’Alborache i que ha sigut
completament restaurat perquè
estiga a la vista de tots durant
els pròxims 25 anys. És un
homenatge al mestre i a la seua
família, la seua manera de participar en aquest dia tan assenyalat», va explicar l’edil de
Museus, Guillermo Latorre.
Per la seua part, l’alcalde,
David García, va voler agrair a
tota la societat nulera la seua
aclaparadora participació en
aquesta iniciativa tot i ser un
any tan complicat com és
aquest 2020.

U RECUPEREN EL BLOCAUS
DE LA VIETA COM A VESTIGI
BÈL·LIC PERQUÈ PUGA SER
VISITAT PELS VEÏNS
Nules ha recuperat el blocaus de la
Vieta, amb la qual cosa la localitat
compta, en aquests moments, amb
cinc vestigis bèl·lics adequats per a
que puguen ser visitats. El 10 de
desembre va tindre lloc una visita per
a veure el resultat de les actuacions
de consolidació fetes. Hi van participar l’alcalde, David García; el regidor
de Patrimoni, Guillermo Latorre, i una
representació del voluntariat que ha
col·laborat en les tasques d’adequació, com el cronista de la Vilavella,
Joan Antoni Vicent; l’investigador
local, Miguel Ángel Sanz; personal
d’Arqueocas; l’Associació Cultural
Muntanyes de la Guerra de la Vall
d’Uixó i l’alumnat de l’Escola Taller V.

U LA‘MEDALLA DEL
TRIMESTRE’ PROMOCIONA
L’OBRA D’ENRIQUE GINER
AL MUSEU DE NULES

La ‘Medalla del Trimestre’ és una nova
acció de la Regidoria de Museus per a
divulgar l’obra medallística d’ Enrique
Giner que es troba al Museu de
Medallística. Una proposta d’Antonio
Mechó, especialista en Giner.
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Salud

Gestiona tu dieta
en Navidad
TERESA

Pascual
Fandos*

L

La xarrada va tindre una important participació de nombrós públic.

Formació per a les
persones habilitades
per a alimentar gats

U ‘CONTACONTES, TEATRE
I MÀGIA’ PER A PASSEJAR I
GAUDIR EN FAMÍLIA PELS
CARRERS DE NULES

La ‘Motxilla de Contes’ va obrir el dissabte 12 de desembre la programació de ‘Contacontes, teatre i màgia’ al
carrer que oferirà l’Ajuntament de
Nules fins el 4 de gener amb aforament limitat prèvia inscripció.

U LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL ACULL LA
MOSTRA DE CARMELINA
SANCHEZ-CUTILLAS

La Biblioteca Municipal va acollir
l’exposició itinerant de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua sobre
Carmelina Sánchez-Cutillas, intel·lectual clau del segle XX i designada
escriptora de l’any 2020 per l’AVL.

El local multifuncional va ser l’escenari d’una sessió amb
especialistes amb experiència en les colònies de felins

E

l local multifuncional va
acollir el diumenge 6 de
desembre una sessió de
formació dirigida a les
més de 25 persones que disposen en aquests moments del carnet local que habilita per alimentar i cuidar de les colònies
de gats que han anat formant-se
a la localitat de Nules
Tindre
l’oportunitat
de
poder escoltar a especialistes
que tenen anys d’experiència en
situacions similars i que assessoren diverses institucions, com
és el cas de Francisca Toledo i
Marian Iserte, presidenta i responsable de l’àrea educativa de
l’associació #HuellasCallejeras,
respectivament, resulta sempre
instructiu quan es tracta d’acon-

seguir una adequada convivència amb els animals, lluny de
prejudicis i que puga evitar efectes no desitjats.
També van assistir a la sessió
formativa el regidor de Benestar
Animal, Gabriel Torres, i una
agent de la Policia Local amb
l’objectiu de poder conéixer
aquesta visió tan especialitzada
de primera mà.
L’objectiu per part de
l’Ajuntament de Nules és continuar treballant en un full de
ruta clar, que estiga avalat per
personal tècnic, i que compte
amb la tasca d’entitats com
l’Associació Colònies de Gats de
Nules, a més de particulars del
municipi que tenen una especial estima pels gats.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

E

ste 2020 será recordado
siempre por la pandemia del covid-19 que,
aparte de las muertes y
el dolor que ha inflingido, nos
ha hecho cambiar y cambiará
muchas cosas ahora y en el
futuro. Pero mientras lleguen
las vacunas debemos hacer
caso a las recomendaciones de
las autoridades y cumplirlas.
En cuanto a la filatelia, se
han tenido que suspender
varios cientos de exposiciones
que se tenía que haber realizado por toda la geografía nacional e incluso las grandes exposiciones internacionales no se
han celebrado y han cambiado
sus fechas al 2021 ó 2022.
Como siempre, nuestro
grupo filatélico tenía prevista
una exposición y unos actos

La filatelia y el covid
para conmemorar el 45 aniversario de su fundación, inicialmente en mayo, y luego en
noviembre, pero la situación
sanitaria ha hecho que lo hayamos tenido que cancelar y quizás con un poco de suerte lo llevemos a cabo en 2021.
La EXFILNA 2020, que iba a
organizarse en Cáceres y patrocinada entre otros por Correos,
se ha celebrado, pero de forma
virtual, es decir, las colecciones
han sido escaneadas en su totalidad y expuestas en una página
web donde han podido ser vistas
por todos los coleccionistas y así
mismo han sido juzgadas y
galardonadas como si hubiesen
sido expuestas presencialmente.
Algunas sociedades filatélicas han adoptado la forma virtual para celebrar sus exposiciones filatélicas y en la Comunitat
Valenciana, lo han hecho dos

exposiciones filatélicas
de
rango
nacional.
Las administraciones postales de
muchos países del
mundo han emitido sellos de correos
en homenaje a las
personas que han
luchado en primera
línea contra el
covid-19. Para ilustrar esta crónica
hemos seleccionado una emisión original en su forma y planteamiento. Se trata de una emisión de la República del Tchad,
formada por una hoja de 6
sellos con un valor facial cada
uno de ellos de 550 Fr.
Africanos, con la imagen del
Penny Black, el primer sello emitido en el mundo el 1840, con
cada uno de los sellos llevando

una mascarilla diferente que
les cubre la boca y la leyenda:
Le Penny Black contre covid- 19.
Espero amables lectores
que tengan un feliz final de
año y que el nuevo año nos
traiga esperanza. Recuerden
cuidarse y protegerse para proteger a los suyos.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

as navidades se acercan, y aunque serán
diferentes por la situación sanitaria, seguro
que están cargadas de esperanza e ilusión. Me gustaría
transmitiros unos consejos
que os ayuden a celebrarlas
de la manera más saludable
posible tanto a nivel nutricional como emocional.
A la hora de elegir menú
deberíamos decantarnos por
aquellos que incluyan verduras y pescados en vez de elegir alimentos fritos y grasos.
Y si nos tenemos que quedar en casa… ¡no pasa nada!
En nuestra mano está la posibilidad de cocinar platos más
saludables. Existen infinidad
de recetas poco calóricas e
igualmente sabrosas.
Es importante servir la
comida en platos individuales para no comer en exceso
y, si haces sobremesa, retira
la comida sobrante, es un
buen truco para evitar la tentación de seguir picando.
Si hablamos de guarniciones, una buena opción son
las verduras al vapor o en
papillote, de fácil preparación y un sabor espectacular.
En cuanto a la bebida, la
elegida por excelencia debe
ser el agua, y controlar siempre el consumo de alcohol.
No me olvido de los postres. La mejor opción es la
fruta, pero es normal que
apetezcan dulces navideños.
No debemos olvidarnos de
buscar ratitos para el ejercicio físico, aunque sea moderado, para estar activos.
Aunque sientas que te has
pasado en alguna ocasión, no
te saltes ninguna comida,
intenta equilibrar las de un
mismo día, pero no dejes de
comer.
Puedes
intentar
hacerlo de forma flexible y
conectada contigo y tus necesidades. Mi consejo es que no
te prives de nada pero preguntándote antes, ¿realmente quiero? ¿Si pudiera comer
esto siempre que quisiera,
comería tanto ahora?
Y un último consejo pero
no
menos
importante:
¡Disfruta! de todo lo que tienes, familia, amigos, salud,
comida,…, de cada momento,
de cada detalle por pequeño
que sea. Y recuerda, tienes
que ser lo bastante flexible
como para poder adaptarte a
las circunstancias cambiantes, a los retos y obstáculos
del camino. ¡Feliz Navidad!
*Técnico superior en Dietética y
Nutrición
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Històries de la covid-19 ; Rosario Mechó Planelles

C

«La gent gran sempre ens ensenya i
sap seguir endavant i donar exemple»

ontinuem amb les entrevistes de la Nulespèdia
per a conéixer com està
vivint Nules la situació
amb la pandèmia. Laura Yustas i
Nelo Vilar van parlar amb Rosario
Mechó Planelles, coneguda com a
Sari, psicòloga de la Residència
de Majors Mare de Déu de la
Soledat des de fa 17 anys, qui els
va explicar com ho ha afrontat
el seu personal i, sobretot, com
ha afectat a les persones majors.

--Com a psicòlegs… per als que no
sabem, ens pots explicar quin és el
teu paper en la residència?
--En general els psicòlegs en les
residències treballem sobretot
l’àrea més cognitiva de la gent.
Sabem que en les residències sobretot estos últims anys- la
gent vé amb un deteriorament
molt gran generalment. En la
residència tenim un volum de
gent amb demències elevat,
com en totes, o en la majoria…
Dins d’això la funció que tenim
els psicòlegs entre altres moltes
és el treball amb les persones a
nivell cognitiu. Per a què?, per a
que seguisquen orientats… totes
les àrees cognitives que encara
segueixen funcionant continuen aixina, i bé, entre altres
coses formem també part d’un
equip en el que treballem en
conjunt amb el personal de la
casa per a totes les coses i per a
totes les vivències que tenen els
majors allí, perquè estiguen el
millor possible, com a casa, que
és el que ens agradaria realment. La veritat és que el paper
del psicòleg és prou ampli dins
d’una residència. Som molta
gent la que hi ha allí i no pots
abarcar totes les àrees, però
bàsicament és eixa. Però sobretot jo crec que el més important
és el ser escoltador [risses], pel
que déiem abans, que a la gent
gran li encanta parlar de les
seues coses i això doncs et
dona… t’obri molt, una amplitud de mires i et dona peu a
treure’t molts clixés sobre la
gent, i és molt interessant.
--El nivell de dependència és total en
la gent que esta a la residència?
--Depèn de la patologia de la persona, aleshes sí que n’hi ha gent
que és molt dependent, n’hi ha
que és mitjanament dependent
i qui és totalment autònom i
que perfectament pot dur una
vida quasi normal.
--Supose que esta gent molt independent també estarà confinada des
de fa mesos.
--Clar. La veritat és que els ha
sigut molt dur. Tot i que no hem
tingut (entrevista realitzada el

circumstàncies de seguir endavant i donar sempre un exemple
i jo crec que això ho hem vist
tots en la nostra residència, així
com sempre són un exemple a
seguir. Des què van estar confinats, clar, les activitats grupals
ja no podíen ser, aleshores sí
que vam preparar algun tipus
d’activitat individual en cada
grupet, però clar, 64 persones
amb els horaris que tenim… Ha
sigut un canvi absolut del que
era la vida diària de la residència al que ha sigut en estos
mesos. I ahí també cal reconéixer la capacitat d’adaptació del
personal en unes circumstàncies tan extraordinàries. Arriba
eixe moment que dius «ostras,
açò com ho fem?», i tots a una:
«val, hui jo t’ajude a açò, demà
tu m’ajudes a allò, s’ens fa tard
ací doncss ens quedem més estona, si hem d’anar un diumenge,
cap problema…». En això vull
dir que hem tingut també molt
bons companyers, sincerament.

Rosario Mechó Planelles, durant l’entrevista realitzada per a la Nulespèdia.

APLAUDIMENTS DURANT EL CONFINAMENT

«És d’agrair la visita dels
bombers els dissabtes»
– Heu viscut també l’emotivitat
dels aplaudiments i agraïments?
– Sí, els dissabtes que passaven
els bombers eixíem a rebre’ls
amb aplaudiments, i alguna
vegadeta al balconet un parell
d’usuaris han estat allí aplaudint amb cartelonets. Tot això
han col·laborat ells a fer-ho: a
pintar dibuixos relacionats…,
un poc tot això per a tindre la
residència per dintre un poc
diferent i recordar en quin
17 de setembre) cap cas, per
sort, han hagut de patir -com tot
el món- eixe confinament. Ha
sigut molt dur per a ells, sobretot el contacte amb les famílies.
I en eixe punt la veritat és que
estem molt agraïts amb les
famílies perquè han sabut
entendre esta situació, per a
nosaltres ha sigut un pas molt
dur haver de dir a les famílies
«mira, no podeu vindre, és que
no podeu entrar, és que no pot
entrar ningú». I he de dir que ho
han entès perfectament, han
col·laborat des del primer
moment en tot el que els hem

moment estem, això és important. Però sí, és d’agrair a
l’Ajuntament eixa deferència
de vindre els dissabtes a acompanyar-mos un poc i donar
una miqueta de alè, no?, perquè entres en una rutina dura,
per l’emotivitat. Hi ha persones usuàries que diuen que els
fills no han anat a veure’ls i els
expliques que no poden vindre. Eixes emocions cal treballar-les amb la gent gran.
proposat, i això que ha sigut
una situació prou dura per a
ells, sincerament. Sí que és cert
que des del primer moment
vam començar amb les videocridades i, bé, ha sigut també molt
xulo i molt divertit en moltes
ocasions: per exemple, una festa
d’aniversari d’algú, doncs la gravem i l’enviem a la família. En
eixos aspectes ha tingut una
part molt divertida.

--Com ho esteu fent amb les famílies,
treballeu una miqueta cara a ells?
--Sí, sí, des del primer moment
ja vam entendre que no podia

ser eixe aïllament tan brutal. I
bé, vam establir de seguida les
videocridades, i en el moment
en què vam poder eixir a la zona
del jardinet ens vam posar en
contacte amb les famílies perquè per sort tenim un jardinet
que té accés al carrer, aleshores
les famílies podien passar, vore
als seus familiars allí prenent el
solet… i encara que no s’arrimaven ni entraven ni res, però era
un altra manera de vore-ho. I
també ha estat bé.

--Supose que totes les activitats a la
residència s’hauran trastocat, perquè tindre gent tancada allí…
--Sí. En març quan va començar
tot açò el primer era tindre la
gent totalment aïllada en habitacions. Allí vam haver de seleccionar un poc: gent que no
podia estar en una habitació
tancada a soles, és inviable i bé,
i la gent que ho va entendre
dins dels nostres usuaris, també
la gent va entendre que la situació era eixa i hi ha molta gent
que es va quedar a l’habitació i
ho ha respectat perfectament,
però d’altres persones han
hagut d’estar separadetes guardant la seguretat, però més en
els salons. Però bé, ho hem dut
prou bé, jo haig de dir que la
gent gran sempre ens ensenya i
tenen un factor d’una cosa que
m’encanta que és la resiliència,
eixe poder per damunt de les

--Supose que els treballadors esteu
molt controlats perquè no arribe el
virus de cap manera.
--Nosaltres tenim clar que som
un punt d’entrada, el primer de
fet, perquè seguim aixina, en la
residència no entra ningú.
Aleshores hem de ser nosaltres
els que ens cuidem, els que
tenim una constància i una claredat de que hem de tindre
molta precaució. I de moment
ens està eixint bé. Ja vorem.
--Supose que protocols de neteja, de
distància… vos tindran ocupats…
--Bé, de les mascaretes, dels
gels… [risses], allí tenim de tots
els productes, les mans superdesgastades de tant de… però bé.
Els iaios també. Ells, la setmana
abans del confinament, ja estava tot el tema, açò què passarà…,
ja vam tindre una xarradeta,
ens la va fer la doctora del centre, Esther, amb el tema de la
higiene, i de mantindre la
distància i tot això… Xica, lo del
gel… els ha agradat a saber
[risses], i els tenim tot el dia
ficant-los el gel. Ells a… «com se
llaven les mans?» Clar, recordant una miqueta el procés,
com es fa i tot això, però bé,
molt bé, col·laboren molt ells, i a
més com els tenim per tots els
llocs… pues ells van, se l’agafen,
se’l fiquen… Dius, mira tu, ja
s’ho saben, les mascaretes
també. Les repartim a diari i ells
com ja ho saben, «hoy no me
has dado la mascarilla, eh?»
[risses], «ostras! Que se m’ha
oblidat, ara te la done», o siga,
que estan molt pendent d’eixe
tipus de coses.
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Poesia

Nules, el meu
poble
CARMEN

Mechó
Mechó*

E

n la Plana Baixa i als
peus del Puntal está el
meu poble, banyat per
la mar
És poble de carrers rectes i
està ben comunicat
En autobús o en tren es va
a qualsevol part
La seua gent és senzilla,
treballadora i honrada
Per la meitat de gener el
carrer de Sant Antoni, la
festa li fa al seu sant
Li fa missa i passacarrers i
benedicció d’animals
i es reparteixen coquetes,
mentre passegen els bescuits,
pel carrer amunt i avall

U RECONEIXEMENT AL
PREMI AL RENDIMENT
ACADÈMIC ESCOLAR

L’Ajuntament de Nules va reunir a
l’alumnat dels Centres Educatius de
Primària de la localitat que ha rebut el
Premi Extraordinari al Rendiment
Acadèmic del curs 2019/2020 per a feli-

U EL CEIP LOPE DE
VEGA RECULL EL PREMI
‘QUÈ FEM AMB EL FEM?’

El 12 de novembre va tindre lloc el lliurament de premis del concurs ‘Què fem amb el
fem?’ de la Càtedra UJI-Reciplasa de Gestió
de Residus Sòlids Urbans. El CEIP Lope de
Vega va recollir el d’Educació Primària.

U MARTO PARIENTE
VISITA EL CLUB DE
COSAS & MUSAS

L’escriptor Marto Pariente va visitar el Club
de Lectura de Cosas & Musas el 4 de desembre a la Biblioteca Municipal per a parlar de
la seua novel·la ‘La cordura del idiota’, premis
NovelPol i Cartagena Negra 2020.

U PEPA CASES VIU
MOLTS PROJECTES
AL MES DE NOVEMBRE

Moltes emocions al novembre per a l’artista
nulera Pepa Cases. El dia 2 va presentar els
Premis de les Arts Escèniques, el 22 va publicar el llibre ‘Dance and Confinamiento’ i el
25-N va estrenar el videoclip ‘Aigua’.

U L’ESPAI VERD VIU
TORNA A L’ACTIVITAT
DESPRÉS DE LA COVID

L’activitat ja ha tornat a l’Espai Verd Viu de
Nules, que des del 5 de desembre obre els
dissabtes d’11.00 a 13.30 hores, amb moltes
propostes per als més joves. L’aforament és
d’un màxim de 30 persones.

citar-lo pel guardó atorgat per la
Conselleria d’Educació. L’alcalde, David
García, i la regidora d’Educació, Rosa
Ventura, van voler donar-los l’enhorabona i en nom de la Corporació

Municipal van lliurar un escrit de felicitació a Soledat Prior Carreguí, Carmen
García Gavara, Neus Ponce González,
María Romero Climent, Ángela Pérez
Ribes i Lucía Martínez Rubio.

En Setmana Santa i divendres sant
les dones totes de negre
acompanyen la patrona,
Verge de la Soledat
i en un profund silenci
cadascuna li demana el que
té necessitat
I en maig el poble
s’impregna de l’aroma de
l’azahar
L’azahar de la clemenules
que els llauradors del meu
poble han fet internacional
I a últims del mes de juny,
celebra les seues festes el
barri de Sant Joan
Festes de bous i fogueres,
de traques i sopars
I a meitat del mes d’agost,
són les festes de la mar
i l’última setmana, són les
festes patronals
Al patró Sant Bartomeu,
molt bones festes li fan
Li fan molts bous i berbenes, i el poble gaudix de
festa, en les penyes i casals
I en setembre el barri de
Sant Xotxim, les festes li fan
al sant
Li fan missa i processó,
bous i vaques i verbenes
populars
I també la Fira Agrícola,
que és fira molt principal
I el segon diumenge
d’octubre, venerem a la nostra patrona, Verge de la
Soledat
Li fem missa, processó,
albaes i festes més culturals
I quan arriba el novembre, tot el món a treballar, els
homes cullen la taronja
i les dones la treballen per
a poder-la exportar
I eixe és Nules, el meu
poble! Un poble de gent senzilla, treballadora i honrada
*Carmen la san roqueta
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Volen millorar la gestió de les finques
amb la digitalització del terme municipal
L’objectiu és aconseguir que totes les parcel·les puguen estar en producció o almenys mantindre’s netes per a evitar incendis o problemes de salubritat

N

ules incorpora un sistema de digitalització del
terme municipal per a
millorar la gestió dels
usos de les finques que composen el conjunt del municipi.
Es tracta d’un salt important
per a disposar de la informació
necessària per a poder realitzar
un tractament integral de les
diverses parcel·les del municipi,
tant si són zones en producció
com finques abandonades.
L’objectiu últim que es busca
és el d’aconseguir que la totalitat de les parcel·les del municipi
que puguen estar en producció
ho puguen estar, amb la riquesa
que això suposaria per a la localitat, a la vegada que es puga
documentar el cultiu que es realitza en cada finca.
L’aplicació permetrà disposar d’un visualitzador gràfic

L’aplicació permetrà visualitzar les parcel·les del banc de terres municipal.

U L’aplicació disposa
d’un visualitzador
específic del banc de
terres municipal

accessible a tota la ciutadania
en el qual es podrà visualitzar
les diverses parcel·les del banc
de terres municipal, de manera
que qualsevol persona puga inscriure-hi les seus finques perquè
puguen posar-se en producció
per un tercer durant els anys
pels quals s’acorde cedir l’ús i

en les condicions que es pacten
per a la seua explotació.
El projecte que ja s’ha posat
en marxa amb la incorporació
de tota la informació disponible
al consistori sobre l’estat de les
diverses parcel·les, aconseguirà
en breu disposar de la totalitat
de les parcel·les que ara estan en
producció dins de la cartografia,
la qual cosa facilitarà l’anàlisi i
la presa de decisions.
L’aplicació, a més de mostrar
les parcel·les abandonades del
municipi i el seu estat, disposa
d’un visualitzador específic del
banc de terres perquè els usuaris puguen accedir-hi i conéixer
la disponibilitat de parcel·les
per a poder utilitzar en aquesta
variant del banc de terres.
El que es pretén és disposar
de tota la informació de l’estat
de les finques rurals del terme

municipal per a poder prendre
decisions segons aquesta informació, de manera que es
puguen posar en producció la
totalitat de les finques abandonades, i si això no fora possible,
almenys que es mantinguen en
el perfecte estat de neteja establert en l’ordenança municipal
per a evitar problemes de salubritat i posibles incendis.
El sistema integra els departaments de disciplina urbanística i agricultura, ja que el problema d’abandonament de terres i
l’exigència de la neteja de les
mateixes vol anar aparellada de
la possibilitat de la posada en
producció de les mateixes, si no
pot ser pels propietaris del
terreny, per un tercer que es
faça càrrec del mateix, previ
contracte entre les parts o conveni amb l’Ajuntament.

La Cooperativa Agrícola és candidata al
Premi Europeu a la Innovació Cooperativa
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules opta enguany al
Premi Europeu a la Innovació
Cooperativa, concretament en
la categoria Creació de valor
econòmic. Amb aquest premi es
reconeix, per part de la Cogeca
(Confederació
General
de
Cooperatives Agràries a la Unió
Europea), la innovació i
l’excel·lència de primer nivell
en els sectors agroalimentari,
pesquer i forestal.
L’entitat ha decidit inscriure
la seua candidatura al guardó
europeu avalada pel creixement
que ha experimentat en els
darrers cinc anys. Així, l’informe de gestió corresponent a

2019 mostra uns bons resultats
que mantenen la Cooperativa
Agrícola Sant Josep com una de
les
capdavanteres
a
la
Comunitat Valenciana, amb un
creixement del 15,2% pel que fa
al resultat de l’exercici (55.330
euros), i del 7,1% en import de
negoci (6.346.317 euros), a
banda d’un 7% més en cash-flow
(192.892 euros). També van créixer les bonificacions al soci, en
un 10,8%, fins als 146.254 euros.
El guardó, que es vé lliurant
des de fa uns anys, és considerat
com un valor establert en
aquests sectors ja que ofereix a
les cooperatives una oportunitat excepcional per a millorar la

promoció de les seues marques i
guarantir la seua valoració a
escala europea.
Cal destacar que l’edició
d’enguany se centra en la innovació orientada a la sostenibilitat i, per tant, a la creació de
productes i serveis, espais de
mercat, processos i models
empresarials nous, guiats per
objectius econòmics, socials o
mediambientals.
CHARTER DE LES PLATGES

D’altra banda, el charter de les
platges de Nules continuarà
obert fins el 30 de desembre, i
després tancarà per a fer una
sèrie d’obres de millora.

La Cooperativa Agrícola ha tingut un notable creixement els últims anys.
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El cadet femení del Taronja Basket ja s’ha estrenat a la lliga. L’Escoleta de querubins del CF Nules ja torna a entrenar.

Els clubs esportius de Nules van
tornant a poc a poc a la competició
L’11 de gener s’inicien les activitats esportives per a adults organitzades per l’Ajuntament

A

mb la flexibilització
d’algunes mesures per a
previndre la covid-19,
els clubs esportius de
Nules han tornat a una activitat
quasi normal, reprenent en la
majoria dels casos el seues
entrenaments i competicions.
És el cas, per exemple, del
Taronja Basket Nules, que ja ha
viscut el debut del seu cadet
femení en la lliga. També tornen a competir els equips del
Club Handbol Nules, amb
públic al Poliesportiu Municipal
des del segon cap de setmana de
desembre, sempre amb mesures
sanitàries i un màxim de 68 persones, el 30% de l’aforament.
Els Taurons Nules d’hoquei
línia també tornen a competir
des de finals de novembre, així
com els equips que integren el
CEF Benicató de futbol.
Pel que fa al CF Nules, a més
de l’activitat del seus equips de
base, el primer equip torna a
disputar els seus partits de
Regional Preferent a l’estadi
Noulas Antonio Pérez Balada
des del dissabte 5 desembre,
quan va guanyar al CE Vila

U HOMENATGE PER A
DANIEL GIMENO EN LA
GALA DEL TENIS 2020

El tenista nuler Daniel Gimeno Traver,
acompanyat per la seua família, va rebre
un homenatge per la seua trajectòria
durant la Gala del Tenis Provincial 2020.

d’Onda per 4-3 en un partit ajornat de la tercera jornada. A més,
des del segon cap de setmana de
desembre ja pot tindre públic a
les grades, però només socis
fins un màxim de 150 persones
i amb totes les mesures de seguretat necessàries.

U EVA CASTAÑER
PARTICIPA EN EL NACIONAL
BASE INDIVIDUAL DE
RÍTMICA ALEVÍ-10

La nulera Eva Castañer Delgado va
participar amb les seues companyes
del Club de Gimnàstica Pintor Sorolla
d’Alqueries en el Campionat
Nacional Base Individual de
Gimnàstica Rítmica en Aleví-10.

U ALBA PALAU ÉS PLATA
EN EL I OPEN DE RUTINES
TÈCNIQUES JÚNIOR DE
NATACIÓ ARTÍSTICA

La jove Alba Palau (centre) va ser
segona en duo en l’Open de Figures
Infantil i de Rutines Tècniques Júnior,
disputat el 14 de novembre a
Castelló, i també or amb l’equip
júnior de l’Azahar Sincro de Castelló.

D’altra banda, l’Ajuntament
ja té preparades les activitats
esportives per a adults, que es
desenvoluparan de l’11 de gener
fins el 17 de desembre de 2021.
El primer torn serà fins el 31 de
març, amb cubbà, pilates, ioga,
zumba i condicionament físic.

El Club de Colombicultura reprén el
Campionat Provincial i inicia el de Nadal
El Club de Colombicultura
Nules ha tornat a l’activitat per
partida doble. D’una banda, el 8
de desembre es va reprendre
amb la presentació de coloms a
la Casa de Cultura (foto) el
Campionat Provincial que es va
suspendre el darrer mes de
març degut al confinament.
L’endemà es va realitzar l’acoble
i el diumenge la tercera prova
puntuable, ja que només es van
poder fer dos al març. Si la situació ho permet, el 27 de desembre es disputarà la setena prova
i final. A més, el club també ha
iniciat el seu tradicional
Concurs de Nadal, que es desenvoluparà aquest desembre.

La presentació de coloms va servir per a reprendre el Campionat Provincial.
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Despedimos un
año 2020 para el
olvido
CeN

E

ste 2020 ha sido, sin duda, el
año más difícil para la humanidad en el último siglo. En
marzo, sin avisar ni preguntar
empezaba a expandirse una pandemia y se declaró el estado de alarma
en nuestro país, que en principio tendrá vigencia hasta mayo del 2021 a
causa del covid-19.
Una pandemia que ha castigado
muy duramente a los mayores y
donde se han producido miles de
muertes en todo el mundo. Hemos
tenido que adaptarnos a las circunstancias, se ha suspendido gran parte
de las actividades ordinarias, hemos
estado confinados en casa durante
algunos meses sin poder ver ni abrazar a nuestros seres queridos, reduciendo al máximo de lo posible los
contactos sociales.
Esta crisis sanitaria está conllevando una crisis económica y social sin
precedentes, y donde desde las administraciones se está haciendo un
esfuerzo importante para no dejar a
nadie atrás. Desde Centrats en Nules
(CeN) y el equipo de gobierno estamos muy orgullosos de los trabajadores del Ayuntamiento, que han sabido estar a la altura de las circunstancias en estos momentos difíciles
adaptándose a las mismas.
Se pusieron en marcha en marzo
numerosas iniciativas para estar al
lado de nuestros vecinos: reparto de
medicamentos y alimentos a domicilio para evitar que la gente tuviese
que salir de casa, acompañamiento
telefónico a personas solas y especialmente mayores.

ACTIVA NULES

Además, se organizaron desde las
diferentes concejalías concursos y
actividades a realizar desde casa,
para hacer más ameno el confinamiento. Y desde el Ayuntamiento se
ha puesto en marcha la campaña
más ambiciosa de nuestra historia
para apoyar al comercio local, hostelería y empresas de servicios y ayudar
al desarrollo económico del pueblo,
con la campaña Activa Nules.
CÁPSULA DEL TIEMPO

Todo esto lo hemos hecho constar en
la cápsula del tiempo que se ha instalado en el Museo de Medallística
Enrique Giner y que podremos reabrir el 7 de diciembre del año 2045,
cuando se conmemore el 50º aniversario de este Museo.
Tenemos ganas de poder finalizar
este año para el olvido, con nuestro
deseo de la efectividad de la vacuna
que nos posibilite volver a la normalidad cuando antes.
Nuestros mejores deseos para el
2021, y unas felices fiestas, aplicándonos la mejor vacuna en este
momento, la de la responsabilidad
individual y social.

La tierra que nos
vio crecer
PP

N

ules es tierra de esforzados.
Los héroes que hicieron de
nuestro territorio cuna de la
clemenules. Esa variedad
única que con sacrificio, mimo y
mucha dedicación logró abanderar el
nombre de un producto que es singular, único y sencillamente excelente.
Nules es sinónimo de prosperidad.
De consecución de objetivos y retos,
por difíciles que se presenten. Lo han
demostrado nuestros agricultores,
que se han dejado la piel en el campo
para alcanzar sus metas. Y lo reivindican cada día nuestros vecinos, con
una identidad que impone perseverancia y arrojo frente a la adversidad.
Recibimos 2021 como reto. El que
hemos de enfrentar con el tesón que
nos caracteriza. Poco o nada podemos esperar de quien nos gobierna.
Tras arruinar las arcas municipales,
poco queda para blindar a nuestro
tejido productivo y garantizar futuro. Ningún interés en bajar impuestos y bonificar prestaciones.
Ellos, que lo han gastado todo,
siguen haciendo lo que mejor saben:
populismo. El que nos da titulares
pero no de comer. Y ahora lo último
que necesitamos es folclore. Es urgente un proyecto sólido, responsable y
realista que enfrente la crisis con
mecanismos adecuados para superar
un escenario complicado.
Hace un año, 526 familias estaban
en paro. Un año después, el drama
alcanza a 621 familias. No queremos
que sean más. Y para conseguirlo hay
un camino, el del trabajo y el esfuerzo. Como lo han hecho nuestros agricultores en los últimos 50 años,
enfrentando una reconversión varietal en solitario y asumiendo de sus
bolsillos el coste de la medida.
En Nules, con un gobierno local
entregado al postureo y a la venta de
humo, es urgente trabajar para obtener las máximas oportunidades.
Tenemos el modelo, tenemos la experiencia y tenemos la capacidad y el
talento. No esperemos gestores responsables ni capacitados.
Amarremos los machos y enfrentemos un año crítico con la experiencia
de lo vivido. Cuidemos de lo que realmente importa, con la enfermera
escolar. El recurso que reclamamos
hace seis meses y que el alcalde se
niega a habilitar. Porque la vida está
por encima de la economía, pero no
podemos olvidarnos de ella. Hay que
comer y pagar recibos a final de mes.
Son los autónomos, comercios,
empresas y pymes, nuestros emprendedores, los que arriesgan su patrimonio para generar servicio y crear
empleo, los que en época de crisis salvarán la situación esforzándose por
no bajar definitivamente la persiana.
Y los representantes del PP seguiremos reivindicando el máximo esfuerzo para proteger su salud y defender
la valentía que es signo de identidad
de nuestros vecinos. ¡Adelante Nules!

Assumiràs la veu
d’un poble
PSPV-PSOE

E

n juny del 2015 vaig tindre la
satisfacció de ser elegit regidor
del PSPV-PSOE al meu estimat
poble. Amb això, la població de
Nules em va donar l’oportunitat de
treballar i implicar-me per a millorar
la vida de les persones. Sempre, vaig
tindre clar que el bé comú seria
l’accepció que definiria la meua trajectòria i per convicció ètica i política, he treballat per a tothom. He volgut fer el mateix que soc; poble.
Aquesta nota em dona l’oportunitat de dirigir-me a la població i vull
agrair a totes les persones amb qui he
col·laborat aquests cinc anys. Des del
govern local durant els quatre anys, i
també des de l’oposició, he tractat de
promoure el bé comú, entés com a
eina transversal, en totes i cadascuna
de les accions i propostes, amb
l’objectiu de beneficiar a tot el poble.
Per això, les polítiques socials que he
dut a terme són un garant de llibertat, justícia, pau i equitat. En aquest
sentit, agraisc a tota la població la
seua col·laboració i participació en
les polítiques socials que vam engegar el PSPV-PSOE i encoratjar-los a
seguir participant i reivindicant els
seus, els nostres, drets socials.
En segon lloc, vull manifestar la
meua eterna gratitud al partit que
represente, per la seua confiança
demostrada durant els sis anys en
què soc militant del PSPV-PSOE. I
com no, donar les gràcies a l’agrupació socialista de Nules, a totes i tots
els companys que hem compartit
experiències, amb ells i per ells hem
crescut i enfortit. No m’acomiade,
seguiré en el partit promovent els
valors socialistes, sent membre de
l’executiva local i la provincial.
Perquè, estic compromés amb el projecte socialista i tinc el convenciment
que la bona política, la transparència
i la participació, millora qualitativament la vida de les persones.
Vull compartir amb tothom la
meua felicitat per obtenir el lloc de
tècnic de Joventut a l’Ajuntament de
Nules. Va ser una oposició dura i
molt competitiva fins al final, però
vaig aconseguir el lloc de tècnic. I és
aquest treball el què em fa renunciar
a l’acta de regidor. Prompte, signaré
el contracte i estic il·lusionat en
aquesta nova etapa, i amb la seguretat de poder desenvolupar la meua
tasca amb motivació i implicació. La
joventut de Nules s’ho mereix.
Per acabar, agrair als companys
del PSPV-PSOE, PP, CeN i MésNules el
seu tracte i comprensió amb mi, i
desitjar-los molts encerts. En última
instància, acomiadar-me com a representant públic i desitjar a la població
molta sort, salut i pau. També, agrair
de tot cor a la meua familia, amigues
i amics la seua implicació i el seu
recoltzament constant.
He sigut, soc, i seré sempre el
mateix, em sent ple, perquè sé que he
sigut, soc i seré poble. (Antoni Romero)

Demà tornarem a
veure el sol
Més Nules

M

és Nules volem fer d’aquest
un Crònica especial com ho
és la situació per la qual
estem travessant. Usarem
aquest espai per a compartir amb
totes i tots algunes reflexions i una
Nadala popular del País Valencià.
No volem deixar passar el
moment per a tindre un record
entranyable per a totes les famílies
que han patit i pateixen aquesta
pandèmia, siga com siga. Especial
record per als veïns i veïnes que han
faltat. Així com mostrar també tot el
nostre agraïment i suport a totes i
tots els que han contribuït ha fer-nos
en aquestes hores d’incertesa la vida
un poquet més fàcil i suportable.
Per dur que ens semble en aquestes festes que s’acosten, seguim sent
tan responsables i solidaris com ho
som des del principi de la pandèmia,
no ens deixem dur per les ganes.
Encara que les nostres famílies mengem i celebrem en taules diferents,
l’important és continuar estant una
vegada que aquest mal somni passe.
Penseu que haurem aprés alguna
cosa quan isquem d’aquesta? Volem
creure que sí, que aquests moments
durs que estem passant, una vegada
acaben, ens faran veure la vida d’una
forma més objectiva i menys visceral,
totes i tots eixirem guanyant.
I una petició molt especial veïns i
veïnes, que ens recordem dels nostres
comerços sempre, especialment en
aquestes dates, ells no ens han deixat
mai sols, s’han reinventat per a
donar el millor que tenen en benefici
de tots, donem-nos vida mútuament.
Pastorets i pastoretes,
a on aneu tan de matí?
A fer esclatasangs
a la costera del pi.
Trau l’aguinaldo,
senyoret pollós,
que si no me’n dóna
li amussaré el gos
Pastorets i pastoretes,
a on aneu tan de matí?
A llavar-se les llaganyes
a la basseta del riu.
Trau l’aguinaldo,
que jo sé que en té,
que si no me’n dóna
li arruixe el carrer.
Els pastorets d’altres temps
eren bons i eren sants.
I ara són un tall de pillos
que entren en hortes i camps.
Trau l’aguinaldo,
si me’n vol donar,
que si no me’n dóna
no me’n tinc que anar.
Tan sols ens resta desitjar-vos Bon
Nadal, i un millor 2021, serà molt
bon senyal. Molts ànims!
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transport nules - HORARI D’INVERN - (1 D’OCTUBRE FINS 31 DE MAIG)
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

8:37

10:07

11:07

12:07

13:07

7:45

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

11:21

12:21

7:56

8:48

10:21

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

11:23

8:50

10:25

TRANSPORT A LES PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

12:25

13:18

* Els diluns
el servei no passa pel
cementeri
perquè està TANCAT

13.20

Av Plana Baixa

8:17

10:47

12:47

17,47

18,47

Jardí-RENFE

8:00

10:30

12:30

17:30

18:30

Armada Espanyola

8:18

10:48

12:48

17,48

18,48

Tales

8:01

10:31

12:31

17:31

18:31

Columbretes

8:20

10:50

12:50

17,50

18,50

Senda Mitjana

8:03

10:33

12:33

17:35

18:35

Menorca

8:21

10:51

12:51

17,51

18,51

Mascarell

8:05

10:35

12:35

17:31

18:31

l’Estany

8:22

10:52

12:52

17,52

18,52

Puríssima

8:08

10:38

12:38

17:38

18:38

Mediterrani-1

8:23

10:53

12:53

17,53

18,53

Santa Bàrbara

8:09

10:39

12:39

17:39

18:39

Mediterrani-2

8,24

10,54

12:54

17,54

18,54

Sant Bartomeu

8:10

10:40

12:40

17:40

18:40

Mediterrani-3

8:25

10:55

12:55

17,55

18,55

Marc A. Ortí (Pujada)

8:12

10:42

12:42

17,42

18,42

Pujada

8:29

10:59

12:59

17,59

18,59

Far (Ctra. Mar)

8:16

10:46

12:46

17,46

1 8,46

Jardí-RENFE

8:30

11:00

13:00

18,00

19,00

15

