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Els alumnes del CEIP 
Cervantes tornen a        
les seues aules 
El 25 de gener els alumnes de 
Tercer a Sisè de Primària del CEIP 
Cervantes van poder tornar a les 
seues aules ja acabades les obres de 
reforma del centre. PÀG. 7 

Renoven el parc de Quatre Camins 
amb paellers i taules picnic

 

L’actualitat local   
ja està disponible 
en Telegram
U L’Ajuntament de Nules ja 
ha incorporat la plataforma 
de missatgeria Telegram als 
diversos canals i xarxes 
socials institucionals per a 
donar a conéixer l’actualitat 
del municipi. PÀGINA 6 

L’Associació de 
Llauradors, en la 
marxa nacional

U L’Associació de Llauradors 
de Nules s’uneix a la marxa 
nacional del 24 de febrer en 
protesta per la situació dels 
sectors Primari, Autònoms i 
Transportistes. PÀGINA 13

La zona, tancada per la 
covid-19, s’ha remodelat 

com a berenador
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Alerten als veïns 
d’enganys sobre 
la vacunació 
contra la covid-19
La Policia Local ha detectat 
casos de gent que acudeix a 
domicilis, amb falsa vesti-
menta sanitària, dient que 
són responsables del procés 
de vacunació contra la covid 
amb la intenció d’enganyar i 
robar. També hi ha qui tracta 
d’accedir a les vivendes dient 
que necessiten revisar la 
xarxa d’aigua per a detectar 
la covid. Per aquest motiu 
s’alerta a la població i es reco-
mana, en especial a la gent 
major, que si es dona el cas 
que no s’obri la porta i que 
s’avise a la Policia Local cri-
dant al telèfon 964 67 01 64. 

Sancionen a 701 persones des de l’inici 
de la pandèmia per incomplir les normes
Des de l’inici de la pandèmia 
provocada per la covid-19, la 
Policia Local de Nules ha regis-
trat un total de 701 denúncies 
per incompliments de les dife-
rents normatives, en concret 
s’ha imposat aquestes sancions 
des del dia 15 de març del 2020, 
dia en el que va començar l’estat 
d’alarma,  fins el 28 de gener. 

Així doncs, en el que portem 
d’any 2021, es a dir en el darrer 
mes de gener, es van registrar  
27 denúncies, de les que nou 
són per saltar-se l’horari esta-
blert en el toc de queda; 16 per 
no portar la mascareta; una per 
fumar sense guardar la corres-
ponent distància de seguretat; i 

una altra per incompliment de 
la quarantena domiciliària. 

Pel que fa a les sancions 
corresponents a l’any 2020 cal 
assenyalar que es van posar un 
total de 674, des del mes de 
març fins al mes de setembre es 
van registrar 461 denúncies la 
majoria d’elles, fins a 223 per 
incompliment del confinament 
domiciliari durant l’estat d’alar-
ma; 134 per qüestions relacio-
nades amb les mascaretes d’ús 
obligatori; 21 per no mantindre 
les distàncies de seguretat; i 19 
per no respectar el número de 
persones que es poden reunir. 

Del mes de setembre al mes 
de desembre del 2020 es van 

registrar 213 sancions, de les 
que 144 es van imposar per 
l’incompliment relacionat en 
l’obligatorietat de l’ús de la mas-
careta; 26 per no mantindre la 
distància de seguretat i fer bote-
lló; i 19 per no complir amb 
l’horari del toc de queda, i 
també s’inclou en aquestes san-
cions alguna per saltar-se el con-
finament preventiu.   

L’alcalde, David García, des-
taca que «crida l’atenció les san-
cions registrades per saltar-se la 
quarantena». Tant és així, que 
en els últims mesos, 
l’Ajuntament ha establit opera-
tius destinats expresament a 
intensificar aquests controls.

 IMunicipal 

L’Ajuntament continua treballant per donar suport a l’economia local.

L’Ajuntament de Nules injecta 800.000 €  
a l’economia local en el mes de gener 

L ’Ajuntament de Nules va 
pagar durant el mes de 
gener d’enguany la quan-
titat de 769.428,73 euros, 

una injecció important de 
diners que col·loca al consistori 
com a motor fonamental de 
l’economia local.  

En concret, aquesta xifra 
correspon, principalment, al 
pagament de proveïdors, tant 
de la localitat com d’altres 
poblacions, i d’ajudes i de sub-
vencions de diferents tipus. 

Des de la regidoria 
d’Hisenda, Guillermo Latorre 
assenyala que, «s’està portant a 
terme una gestió eficient i res-
ponsable que ha millorat nota-
blement en l’últim any, coinci-
dint amb el primer pressupost 
executat en la seua totalitat per 
l’actual govern local».  

A més, «gràcies a la reducció 
del Període Mitjà de Pagament a 
Proveïdors, l’Ajuntament de 
Nules està atenent les seues obli-
gacions en un termini de temps 
raonable, evitant així demores 
que puguen perjudicar als pro-
veïdors, especialment en 
aquests moments tan compli-
cats per la pandèmia», explica.    

L’Ajuntament redueix el període de pagament a proveïdors a 38,5 dies, la xifra més baixa des del tercer trimestre de l’any 2018
 

Cal recordar que 
l’Ajuntament de Nules va reduir 
en l’últim trimestre de l’any 
2020 el Període Mitjà de 
Pagament a Proveïdors (PMP) a 
38,54 dies, davant els 66,95 dies 
registrats durant el primer tri-
mestre de l’any 2019.  

De fet, és la xifra més baixa 
des del tercer trimestre de l’any 
2018 quan el període mitjà era 
de 39,64 dies. En tot aquest 
temps les xifres han anat 
variant, així doncs en el quart 
trimestre de l’any 2018 el perío-
de era de 45,55 dies; passant a 
66,95 dies en el primer trimes-
tre de l’any 2019 i a 67,98 en el 
segon trimestre del mateix any; 
mentre que, el tercer trimestre 
de 2019 la xifra va baixar a 
55,75 dies. 

 
EVOLUCIÓ 
«L’any 2020 s’ha fet un gran 
esforç», comenta Latorre. Així 
doncs, en el primer trimestre el 
període mitjà de pagament era 
de 84,59 dies; el segon va pujar 
als 117,36 dies; el tercer es va 
situar en 110,58 dies; i el quart 
va baixar a 38,54 dies. 

Des de la Regidoria 
d’Hisenda s’assenyala que «es va 
a seguir en eixa línea però enca-
ra que hem aconseguit rebaixar 
el període mitjà de pagament a 
la meitat no estem satisfets per-
què el nostre objectiu és baixar 
almenys a la meitat eixa xifra, i 
més en aquests moments en els 
que els autònoms i les empreses 
estan travessant una situació 
tan complicada», diu Latorre.   

PLA RESISTEIX

272.797 € per a ajudar 
autònoms i empreses
U Nules comptarà amb 272.797 
euros per a ajudes destinades a 
autònoms i a xicotetes empreses, 
de fet l’Ajuntament tramita la docu-
mentació que cal aportar una vega-
da aprovada pel Ple l’adhesió al Pla 
Resisteix convocat per la 
Generalitat Valenciana. 

U En concret, l’Ajuntament de 
Nules destinarà 40.919,55 de les 
arques municipals a aquest pla, 
que està cofinançat amb la 

Generalitat Valenciana que apor-
tarà 170.498,12 euros, i amb la 
Diputació Provincial de Castelló 
que destinarà 61.379,32 euros. 

U L’alcalde David García, comenta 
que «les ajudes d’aquest pla aniran 
destinades als sectors del nostre 
poble més afectats per la pandèmia 
com és l’hostaleria però també es 
poden acollir altres sectors i perso-
nes treballadores autònomes afec-
tades per la crisi sanitària».

Proveïment 
d’aliments i 
medicaments  
a domicili
Des de l’Ajuntament de 
Nules es recorda que aquelles 
persones que ho necessiten 
disposen al seu abast del ser-
vei de proveïment d’aliments 
i medicaments a domicili i 
de transport al centre de 
salut, dirigit sobretot a les 
persones de col·lectius vulne-
rables, les diagnosticades 
positives en covid-19, i les 
que han de fer quarantena. 

Es poden fer les comandes 
de dilluns a divendres, en 
horari de 9.00 a 14.00 hores, 
telefonant al 964 67 00 01, i 
el repartiment es farà durant 
la vesprada.

Volen posar en valor 
enguany el jardí botànic 
L’Ajuntament de Nules està 
interessat en dur a terme 
enguany diferents actuacions 
de millora i adequació del 
Jardí Botànic Francisco Beltrán 
Bigorra per a posar en valor 
aquest espai emblemàtic. 

S’han reunit recentment 
l’alcalde, David García, el regi-
dor de Parcs i Jardins, Gabriel 
Torres, i el regidor 
d’Urbanisme, César Estañol, 
amb el jardiner municipal, 
Alejandro Sales, i els directors 
del Taller d’Ocupació, Amadeo 
Martí, i del programa Et 
Formem, Gema Domínguez, per 
a concretar així les actuacions 
que es realitzaran.  

«La idea és que l’alumnat 
dels mòduls d’obra, fusteria i 
de jardineria puga desenvolu-
par accions que aconseguis-
quen renovar la imatge 
d’aquest espai natural i que 
consistiran en la plantació de 
noves espècies o la creació de 
zones didàctiques, principal-
ment, per a posar-lo en valor», 
comenta l’alcalde, David 
García. El que es pretén és 
«revitalitzar el jardí botànic i 
promocionar la seua riquesa 
mediambiental i paisatgística, 
per tant es comptarà amb 
l’assessorament de biòlegs del 
municipi i de professorat espe-
cialitzat en botànica», afegeix. 

U L’objectiu de la 
Regidoria d’Hisenda és 
rebaixar el període de 
pagament a proveïdors 
a la meitat de  l’actual
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Ja es va actuar per a previndre que empitjore la situació de l’Ermita del Calvari.

El Bisbat es compromet 
amb Nules per a recuperar 
l’Ermita del Calvari
L’Ajuntament de Nules, a través 
del seu regidor de Patrimoni 
Guillermo Latorre, es va reunir 
amb el vicari general del Bisbat 
de la diòcesi de Segorb-Castelló, 
Javier Aparici, i amb els tècnics 
d’arquitectura i de patrimoni 
del Bisbat per a tractar diversos 
assumptes que concerneixen i 
precisen la col·laboració de les 
dues entitats.  

En aquest sentit, un dels 
principals punts tractats ha 
sigut la recuperació i consolida-
ció de l’Ermita del Calvari, que 
actualment es troba en un estat 

extremadament deficient. De 
fet, el regidor va instar el Bisbat 
a realitzar una actuació integral 
en la qual, tant l’Ajuntament de 
Nules com el Bisbat es compro-
meten a sol·licitar ajuda a la 
Conselleria per a aconseguir 
així salvar l’ermita amb la 
intenció que puga tornar a ser 
utilitzada per al culte. 

«El Bisbat s’ha compromès a  
treballar en un informe per a 
ser presentat a la Conselleria i 
treballar conjuntament els tres 
organismes per a recuperar i sal-
vaguardar aquesta ermita que 

data del segle XVIII», va matisar 
Guillermo Latorre. 

En un altre ordre de coses, 
també es va parlar de la cessió 
d’imatges religioses a la 
Parròquia de Sant Bartomeu i 
Sant Jaume de Nules perquè 
siguen exposades al culte, i de la 
possibilitat de restaurar el refu-
gi de la Guerra Civil que es troba 
a la plaça del Convent de la 
Sagrada Família.  

 
BONA PREDISPOSICIÓ 
Amb tot, Guillermo Latorre 
mostra la seua satisfacció per-
què «el Bisbat ha mostrat predis-
posició per salvaguardar el 
patrimoni religiós de la nostra 
localitat i ha acollit els tres pro-
jectes amb il·lusió. Esperem 
rapidesa en les actuacions per-
què, en el cas de l’Ermita del 
Calvari, no podem perdre ni un 
segon més per l’actual estat de 
deteriorament que presenta».

La brigada municipal continúa realitzant nombroses tasques de desinfecció per tot el municipi.

Es mantenen les restriccions per la 
covid-19 fins al proper 1 de març

L ’Ajuntament de Nules 
continuarà amb les mesu-
res restrictives en la loca-
litat tot i la reducció de 

contagis covid registrada en el 
municipi, sent la xifra de 80 
casos actius a data 14 de febrer, 
amb una incidència acumulada, 
en els últims 14 dies, de 610,55 
casos per cada 100.000 habi-
tants, segons les dades publica-
des per la Conselleria de Sanitat. 

Cal assenyalar que encara 
que en les últimes setmanes el 
número de contagis va dismi-
nuïr considerablement, la situa-
ció epidemiològica local 
segueix sent preocupant. Per 
tant, les mesures restrictives 
adoptades el passat mes de 
gener continuaran en vigor 
almenys fins al pròxim dilluns 1 
de març.  

De manera que es recorda a 
la ciutadania que segueixen tan-
cats al públic el poliesportiu 
municipal, el camp de futbol, 

Tot i la reducció de contagis registrada al municipi, el consistori creu necessàries les mesures

les pistes esportives, la pista 
d’hoquei i l’espai work out. I no 
s’autoritzarà la celebració de 
competicions ni d’entrena-
ments, ja que les instal·lacions 
estan tancades. 

També es troba tancat l’espai 
d’oci de Quatre Camins, de la 
mateixa manera que es manté 
el precinte de tot el mobiliari 
urbà, fonts públiques i cabines 
telefòniques per a evitar el seu 
ús. Així mateix, es manté el tall 
de subministrament d’aigua de 
les fonts públiques. 

 
AMB CITA PRÈVIA 
D’altra banda, també es troben 
tancats al públic els edificis 
municipals i se seguirà atenent 
a la ciutadania amb cita prèvia; 
a més continuen suspeses totes 
les activitats i actes programats 
per l’Ajuntament que compor-
ten assistència de públic.   

No obstant això, l’alcalde 
David García, comenta al res-

pecte que «davant aquestes 
dades, que van millorant a poc a 
poc, no cal baixar la guàrdia i 
seguim demanant a la ciutada-
nia responsabilitat individual i 
que compleixquen amb les 
mesures d’higiene i sanitàries 
corresponents». 

Des de l’Ajuntament s’assen-
yala a més que aquestes mesu-
res se sumen a les decretades 
per la Generalitat Valenciana 
que estaran en vigor també fins 
al pròxim 1 de març en tot el 
territori valencià.  

La reducció de les relacions 
socials al màxim, i la minimit-
zació de les eixides al carrer a 
les estrictament necessàries es 
mantenen com la millor mesu-
ra preventiva mentre segueix 
avançant el procés de vacuna-
ció. L’Ajuntament, a més, conti-
núa realitzant una constant 
desinfecció dels llocs públics 
amb la brigada municipal i la 
col·laboració dels llauradors.

U ALERTEN DELS PERILLS DEL MAL ÚS DE LES TICS
El programa Agent Tutor de la Policia Local de Nules segueix en el curs 
escolar 2020/21 portant a terme actuacions de prevenció que puguen 
afectar els menors com ara l’assetjament escolar, drogues o l’ús responsa-
ble de les tecnologies. En aquest sentit, ha impartit xerrades enfocades 
principalment a alertar els escolars dels perills del mal ús de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i del ciberbullying. 

U LA POLICIA RECUPERA 700 KILOS DE TARONJA ROBADA
La Policia Local de Nules va recuperar 700 quilos de taronja robada que es 
trobava en un furgó per a ser venuda, una actuació que es va dur a terme 
gràcies a la col·laboració ciutadana al ser alertada la policia per un veí. Es 
va tractar de localitzar els titulars dels horts on es va robar la taronja però  
no es  va poder confirmar la procedència, per això es va lliurar la taronja a 
Creu Roja que la va donar a la Residència Mare de Déu de la Soledat. 
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L’Ajuntament al·lega contra el PAT per 
frenar l’ampliació de zones industrials
Nules és un dels municipis que 
ha decidit presentar al·legacions 
contra el Pla d’Acció Territorial 
(PAT) de Castelló, ja que conside-
ra que el projecte actual perju-
dica els seus interessos. 

Aquest és el motiu pel qual 
l’Ajuntament de Nules ha prés 
accions per a tractar que la 
Conselleria de Política 
Territorial ho tinga en compte i 
rectifique la seua postura. 

Amb aquest objectiu ja s’han 
enviat els informes tècnics que, 
per al consistori, demostren 
l’afecció que suposa el pla al 
creixement industrial de Nules. 

En el document redactat per 
l’Ajuntament s’assenyala que hi 

ha una limitació de l’expansió 
empresarial en la zona que limi-
ta amb el terme municipal de la 
Vilavella, on es troba l’empresa 
Stylnul, ja que el PAT no inclou 
el sòl urbà que sí contempla el 
Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU) de Nules.  

L’informe que ha aportat 
l’equip de govern remarca que 
la Conselleria no ha tingut en 
compte la realitat del sòl no 
urbanizable, és a dir, totes aque-
lles activitats que pugueren 
estar desenvolupant-se en la 
zona segons la lley 5/2014, de 25 
de juliol, d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge 
de la Comunitat, que pugueren 

Nules desbloqueja el creixement de la 
seua indústria després d’anys de paràlisi

N ules ha vist per fi com 
s’ha desbloquejat 
l’últim dels projectes de 
desenvolupament 

industrial al voltant de la N-340 
que portaven paralitzats anys, 
després de l’aprovació per part 
de la Conselleria de Política 
Territorial del pla de reforma 
interior del polígon Vía 
Augusta, en la zona sud-est del 
terme municipal. 

Algunes de les iniciatives en 
aquesta zona tenen ja més de 20 
anys, per la qual cosa l’anunci 
realitzat per la Generalitat 
Valenciana el 18 de gener supo-
sa la reactivació de la creació 
d’una entrada a aquesta àrea 
pel sud, un requisit essencial 
per a l’ampliació de sòl que, des 
de fa dècades, demana l’empre-
sa Keraben. En concret, afectarà 
a 331.183 m², la qual cosa supo-
sarà «que puguen posar més 
forns i, per tant, contractar més 
gent», tal com ha destacat 
l’alcalde, David García. 

El primer regidor va incidir 
en els obstacles que han sortejat 
perquè aquestes obres tinguen 
autorització. El principal i més 
complicat de salvar, «el de 
Carreteres, del Ministeri de 
Foment, davant el que hem 
hagut de lluitar molt». Així, 
García va lamentar «la manca 
absoluta de celeritat» de 
l’Administració que «ha paralit-
zat i bloquejat les propostes». 

Per a l’alcalde, aquest avanç 
té «gran rellevància» per a la 
localitat. «Aquesta és la nostra 
principal aposta de legislatura, 
facilitar l’ampliació de sol 
industrial, perquè aconseguir-
ho implica generar riquesa, 

La Conselleria dona llum verda al projecte del sector sud-est a la N-340, que se suma a l’ampliació de Grespania més al nord

L’alcalde, David García, i el regidor d’Indústria, César Estañol, durant una visita a les obres en la zona de Grespania.

creació de llocs de treball i pos-
sibilitar que noves famílies i 
negocis puguen instal·lar-se a la 
nostra població», va destacar. 

En la mateixa línia va fer 
menció a l’execució de les obres 
d’ampliació del mateix polígon 
en la seua zona nord, entre 
Grespania -agent urbanitzador- i 
l’empresa Huhtamaki, que 
suposarà la creació de 254.845 
m², no només per a l’ampliació 
d’aquesta companyia, sinó 
també per a noves indústries. La 
inversió d’aquest projecte supe-
ra els 8.300.000 euros. 

L’actuació, que la comissió 
territorial d’Urbanisme va des-
bloquejar, «suposarà la creació 
d’un passeig-alameda que modi-
ficarà i sustituirà part del traçat 
de la via pecuària Colada de 
Caminàs, que travessa el sector i 

que no estava reflectida en el 
PGOU», com van detallar des de 
la Conselleria. Així, s’ajustarà la 
red viària a les dotacions públi-
ques ja existents «per adaptar-la 
a les necessitats actuals de les 
indústries implantades, de 
manera que permeta la seua 
ampliació», que és el que es 
busca. Cal recordar que el blo-
queig de Foment tenia a veure 
amb els accessos al polígon 
industrial des de la N-340. 

 
SENDAD MITJANA 
L’àrea industrial de la Senda 
Mitjana, destinada al sector ter-
ciari i hortofrutícola, continua 
la seua tramitació després que 
l’Ajuntament agilitzara el que 
ha sigut un dels principals pro-
blemes: el cobrament de les quo-
tes d’urbanització.

ser regularitzades. 
També es pretén que el pla 

tinga en compte les parcel·les 
urbanizables de la costa de 
Nules i que excloga els terrenys 
sense valor ambiental o territo-
rial de l’àrea agrícola d’interés. 
A més, proposen que el docu-
ment autonòmic contemple el 
sol urbanizable corresponent al 
pla parcial Jardines de San Luis, 
que tramita el consistori. 

L’alcalde, David García, afir-
ma que «el que demanem és que 
Nules puga continuar creixent i 
que la nostra indústria puga 
expandir-se, ja que aquesta ver-
sió del PAT no contempla la rea-
litat actual», conclou.

Facilitar l’ampliació 
de sòl industrial és la 
nostra principal 
aposta de legislatura 
per a generar riquesa 
i crear llocs de treball

AJUDES DE L’IVACE

Subvencions 
per als polígons
U L’Ajuntament de Nules va 
aprovar en el Ple del mes de 
gener demanar l’adhesió a la línia 
d’ajudes de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(IVACE) que s’han convocat 
recentment per a fer possible la 
millora, modernització i dotació 
d’infraestructures i serveis en 
àrees industrials.  

U El departament d’Urbanisme 
està treballant en aquests 
moments en la confecció de 
memòries per als polígons indus-
trials de Cardanelles, La Mina i 
Senda Mitjana. Totes aquestes 
actuacions, en cas d’aprovar-se la 
subvenció, hauran d’executar-se 
durant aquest 2021 i seran cofi-
nanciades per l’IVACE i 
l’Ajuntament de Nules. 

U L’alcalde, David García, ha 
remarcat que «per a nosaltres és 
clau continuar apostant per la 
millora i modenització dels polí-
gons industrials, com ja vam fer 
l’any 2019 amb actuacions en la 
Senda Mitjana, Vía Augusta i La 
Mina, així com l’ampliació del sòl 
industrial per a poder fer possible 
l’ampliació de les industries exis-
tents o la instal·lació de noves, 
com també estem fent amb les 
obres d’urbanització del sector 5. 
Són totes mesures que busquen, 
en suma, promoure la creació de 
llocs de treball a Nules i la seua 
comarca», va concloure.

Nous plecs per al servei 
de recollida de residus
L’Ajuntament de Nules va 
aprovar en el Ple de gener trau-
re a licitació els nous plecs per 
a renovar els pròxims nou 
anys el contracte del servei de 
recollida i tractament de resi-
dus urbans davant el venci-
ment de l’actual. Les empreses 
interessades en presentar pro-
postes tenen de termini fins al 
pròxim 10 de març. 

El plec contempla accions 
com ara la digitalització i 
informatització del servei per 
a saber en temps real les 
incidències i dades en mires a 
millorar-lo; s’aposta pel reci-
clatge i s’instal·larà bateries de 
contenidors fins a 200 reparti-

des per tota la població per a 
que en un mateix punt es puga 
tirar els diferents tipus de resi-
dus; i amb la incorporació del 
residu d’orgànica es vol que els 
domicilis compten amb un 
xicotet contenidor per a facili-
tar el reciclatge. 

D’altra banda, s’anul·laran 
els contenidors soterrats i 
s’apostarà per contenidors 
més xicotets per a facilitar el 
seu ús; també es vol que els 
vehicles de recollida tinguen 
línies netes o renovables i que 
es redueixi el soroll actual. La 
recollida de voluminosos 
s’incrementarà, passant d’un 
dia al mes a un a la setmana.
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Exigixen a Costes la 
regeneració de les platges 
i les dunes pendents
L’Ajuntament de Nules ha exi-
git, una vegada  més, a Costes 
que se porten a terme les obres 
de regeneració de les seus plat-
ges a la major celeritat possible, 
ja que cada volta són més els 
danys patrimonials que està 
patint davant la falta d’actua-
cions, «i que l’últim temporal 
marítim va posar de manifest de 
nou la delicada situació del nos-
tre litoral per la falta d’infraes-
tructures de defensa suficients, 
sent cada any més patent la con-
tinuada regressió causada pel 
port de Borriana», tal com va 

explicar la regidora de Platges, 
M. José Esteban. 

S’ha remés un escrit al Servei 
Provincial de Costes en el que, a 
més, s’assenyala que es va a 
plantejar presentar un procedi-
ment de responsabilitat patri-
monial davant aquesta adminis-
tració per aquests fets. 

Així mateix, sol·licita infor-
mació sobre la resolució de les 
al·legacions presentades, en 
setembre de 2019, al projecte 
d’estabilització de la Platja de 
les Marines, i sobre l’estat de 
l’expedient. «En tot aquest 

temps no hem rebut, per part 
del Ministeri, cap informació, 
per tant demanem còpia dels 
informes relacionats amb 
aquest projecte. Volem saber la 
situació en la qual es troba en 
aquests moments, la previsió 
per als pròxims mesos, si s’ha 
resolt les al·legacions i les alter-
natives presentades per 
l’Ajuntament», matisa Esteban. 

 
ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL 
També s’ha traslladat l’interés 
de l’institució local en saber si 
s’han realitzat els estudis 
d’impacte ambiental del projec-
te i de les alternatives planteja-
des en el seu dia.     

L’Ajuntament ha sol·licitat a 
més a Costes que enguany es 
porte a terme l’habilitació de les 
dunes que es van quedar pen-
dents el passat any en les zones 
paral·leles a Illes Columbretes i 
a l’avinguda de la Plana Baixa.

Demanen a la Diputació  
col·laboració per a posar 
en valor el Benicató
El 18 de gener l’alcalde de 
Nules, David García, es va 
reunir amb el president de la 
Diputació de Castelló, José 
Martí, per a parlar de Nules. 

Una de les principals qües-
tions que van tractar va ser la 
situació de la covid-19. Totes 
dues administracions van 
acordar sumar-se al Pla que 
va aprovar la Generalitat 
Valenciana per a ajudar a sec-
tors molt perjudicats com 
l’oci nocturn, la cultura festi-
va o l’hostaleria. La 
Generalitat aportarà el 50% 
dels fons, la Diputació el 30% 
i l’Ajuntament el 20%. 

El ple de Diputació va 
aprovar a més les bases del 
Pla 135, pel qual Nules rebrà 
uns 105.000 euros que es des-
tinaran a inversions en la 
millora de l’accessibilitat de 
la població. 

Martí també va comentar 
que en el Ple d’aquest mes de 
febrer s’aproven les bases 
d’un altre pla que inclourà 

ajudes per als ajuntaments que 
en aquest cas es destinaran a 
noves inversions. 

García li va explicar al presi-
dent de la Diputació la necessi-
tat de sumar col·laboracions 
conjuntes per a la posada en 
valor de la Vila Romana del 
Benicató, terrenys titularitat de 
l’ens provincial. L’Ajuntament 
ha adquirit parcel·les per a 
poder ampliar la vila. 

També es va parlar dels fons 
europeus Feder, ja que es convo-
caran novament en els propers 
mesos. El consistori nuler està 
treballant en el projecte de res-
tauració de les muralles de 
Mascarell, per al qual esperen 
poder sumar a la Generalitat i la 
Diputació, tal com ja van fer en 
el projecte de repavimentació. 

En aquesta trobada també es 
va tractar la situació de la citri-
cultura a les nostres comarques, 
a més de la necessitat urgent 
d’exigir al Ministeri la construc-
ció d’espigons per a protegir el 
nostre litoral.

José Martí i David García durant la seua darrera reunió oficial.

El perímetre del parc ha sigut vallat per a millorar la seguretat.

La zona de Quatre Camins ja és el 
primer berenador del municipi

N ules compta amb una 
nova zona d’oci amb 
berenador per a gaudir 
de l’aire lliure i de la 

natura. Es tracta del parc de 
Quatre Camins que recentment 
ha sigut remodelat i endreçat, 
com ja s’ha fet amb altres parcs 
públics de la localitat. 

Entre les actuacions de millo-
ra que s’han portat a terme cal 
destacar la construcció de pae-
llers, sent el primer espai públic 
del municipi que ofereix aquest 
servei; a més, s’ha dotat de tau-
les picnic i s’ha restaurat les 
existents d’obra que es trobaven 
en molt mal estat.  

D’altra banda, s’ha adequat 
una zona per a aparcament de 
vehicles, i s’ha instal·lat tanca 
de fusta per tot el recinte per a 
dotar-lo de major seguretat. I en 
breu, s’instal·laran a més pape-
reres i contenidors.  

Precisament, el divendres 5 
de febrer l’alcalde, David 
García, acompanyat per alguns 
regidors, va visitar aquest lloc 
per a conéixer de primera ma 
les millores fetes, «amb aquestes 
actuacions s’ha dignificat la 
zona de Quatre Camins que 
estava molt abandonada i que 
sols comptava amb uns quants 
pins. S’ha transformat aquest 
lloc en un berenador, per tant el 
nostre poble compta a partir 
d’ara amb un servei més que 
farà que els veïns i les veïnes no 
tinguen que desplaçar-se a 
altres municipis del voltant per 
a passar una jornada a l’aire 
lliure», comenta García. 

De la remodelació de la zona 
d’oci de Quatre Camins s’ha 
encarregat l’alumnat dels 
mòduls d’obra i de fusteria del 
Taller d’Ocupació Nules V que 
es va desenvolupar el passat any 
2020, «de manera que les actua-

El parc, que ha sigut remodelat i vallat per seguretat, compta amb taules picnic i paellers

cions han sigut finançades amb 
la seua totalitat per aquest pro-
grama que compta amb fons 
municipals i autonòmics», mati-
sa l’alcalde. 

Quatre Camins està en 

l’actualitat tancat, com la resta 
de zones d’oci de la localitat, 
degut a les mesures restrictives 
decretades per a tractar de fre-
nar els contagis per la 
pandèmia de la covid-19.

Els tres paellers es troben ara tancats degut a la situació sanitària.

Enguany també hi haurà 
tractament aeri per al 
control dels mosquits
La localitat de Nules comptarà 
també enguany amb un Pla de 
Tractament Aeri per al Control 
de Mosquits en la zona humi-
da del seu terme municipal, 
desprès que la Direcció 
General de Salut Pública auto-
ritzés la renovació d’aquest pla 
sol·licitada per l’Ajuntament. 

La Conselleria de Sanitat i 
Salut Pública ha traslladat al 
consistori que aquesta autorit-
zació tindrà validesa per a tot 
l’any 2021, i estarà condiciona-
da al compliment del que esta-
bleix el Pla de Tractament Aeri 

presentat per l’empresa 
Lokímica, encarregada dels 
tractaments per al control de 
mosquits en el municipi. 

Des de la Regidoria de 
Sanitat s’assenyala que la zona 
humida d’El Pou és una de les 
més conflictives a l’hora de fer 
els tractaments de control de 
mosquits, «per tant aquest pla 
aeri és molt important per a 
poder controlar aquest punt, 
encara que els tractaments 
preventius es realitzen durant 
tot l’any», matisa la regidora 
de l’àrea, Susana Tusón.        
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Nules i la Vilavella adeqüen l’exterior 
de la caserna de la Guàrdia Civil

E ls ajuntaments de Nules i 
de la Vilavella han portat 
a terme actuacions d’ade-
quació i manteniment de 

la zona exterior de la caserna de 
la Guàrdia Civil. En concret, des 
del consistori de la Vilavella 
s’han arreglat els jocs infantils 
que es troben en aquest lloc i el 
de Nules, mitjançant l’alumnat 
de fusteria del Taller 
d’Ocupació, ha realitzat i ins-
tal·lat taules de picnic. D’altra 
banda, està pendent per als 
mesos de març o abril plantar 
gespa natural que correrà a 
càrrec dels jardiners de 
l’Ajuntament de Nules. 

No obstant això, des de les 
dues institucions locals reivindi-
quen, una vegada més, al 
Ministeri d’Interior del Govern 
Central que realitze una refor-

Davant l’estat actual reivindiquen a Interior una reforma integral d’aquesta instal·lació 

L’exterior de la caserna ofereix ara un nou aspecte amb bancs i taules de fusta i jocs per als més menuts.

   

ma integral d’aquesta caserna a 
la que pertanyen aquestes dues 
poblacions de la comarca de la 
Plana Baixa, i que es troba a la 
localitat de Nules. 

L’alcalde de Nules, David 
García, comenta al respecte que 
«el passat mes de setembre 
vàrem visitar les instal·lacions i 
ens vàrem comprometre a assu-
mir algunes actuacions com les 
que hem realitzat. La competèn-
cia de la reforma integral 
d’aquest edifici pertany al 
Ministeri d’Interior».  

En aquest sentit, cal recordar 
que el passat mes de setembre 
des de cadascuna de les entitats 
locals es va remetre un escrit 
demanant al Ministeri que prio-
ritze aquestes actuacions i que 
s’inclogueren en el pressupost 
de l’any 2021. També li traslla-

daren al Ministeri d’Interior la 
seua predisposició per a signar 
un conveni de col·laboració per 
a que els ajuntaments puguen 
realitzar actuacions puntuals 
amb caràcter d’urgència. 

 
REUNIÓ AMB SUBDELEGACIÓ DE GOVERN 
Precisament tots dos alcaldes 
van mantindre una reunió 
telemàtica amb la Subdelegada 
del Govern a Castelló, Soledad 
Ten, per a tractar la situació 
actual d’aquest immoble que té 
75 anys i que tal com assenyalen 
«precisa d’un manteniment que 
el Govern Central no fa des de fa 
molts anys, per tant traslladem 
a la subdelegació la nostra dis-
posició a col·laborar amb el 
Ministeri per a que la Guàrdia 
Civil dispose d’unes ins-
tal·lacions dignes».

L’Ajuntament de Nules apropa ara tota 
l’actualitat local a través de Telegram
L’Ajuntament de Nules ha incor-
porat als canals i xarxes socials 
institucionals la plataforma de 
missatgeria Telegram, per a així 
fer arribar l’actualitat munici-
pal a un major número de gent. 

«La idea és apropar i facilitar 
la informació d’interés i l’actua-
litat del nostre municipi al con-
junt de la ciutadania, per tant la 
presència de l’Ajuntament en 
les diferents plataformes i 
canals de comunicació és molt 
important», comenta l’alcalde, 
David García.  

Les persones interessades a 
rebre informació per Telegram 
han de descarregar-se l’aplicació 
en el seu telèfon i buscar 

Ajuntament de Nules en la lupa 
de la part superior dreta, i 
punxar en unir-me; també es pot 
accedir al canal Telegram a tra-
vés de l’enllaç que es pot trobar 
en les publicacions fetes en les 

xarxes socials de l’Ajuntament.  
Cal recordar que el consistori 

ja està present a Facebook 
(@ajuntamentdenules), Twitter 
(@nulesinfo) i Instagram (nule-
sajuntament).

U EXIGIXEN A SANITAT 
SERVEI DE FARMÀCIA DE 
GUÀRDIA TOTS ELS DIES 

L’Ajuntament va demanar al presi-
dent del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Castelló, Sergio 
Marco, tornar a tindre servei de 
farmàcia de guàrdia tots els dies.

U 4 ANYS RECLAMANT A 
IBERDROLA EL CANVI D’UN 
PAL DE LLUM PERILLÓS

L’Ajuntament de Nules porta quatre 
anys sol·licitant a Iberdrola la substi-
tució d’un pal de llum al carrer de la 
Llosa, cantonada amb el carrer de 
Sant Carles, perillós per als vianants. 

U RENOVACIÓ DE LA 
ROTONDA DEL CARRER DE 
MARIA ROSA MOLAS

La brigada municipal de jardineria va 
dur a terme tasques en la rotonda del 
carrer de Maria Rosa Molas. Les pal-
meres, d’un tipus molt característic, 
han sigut donades per un veí.

U L’AVINGUDA DE NYONS 
ÉS OBJECTE DE MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT

L’avinguda de Nyons, ubicada en una 
zona on es troben empreses locals, la 
seu de la Creu Roja i el Parc Comarcal 
de Bombers, ha sigut objecte de 
millores d’accessibilitat i seguretat.

Telegram es converteix en un nou mitjà per a rebre informació sobre Nules.
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Els alumnes del Cervantes tornen al 
seu col·legi ja acabades les obres
La reforma del centre es va retardar per actuacions no previstes en l’edifici de Primària

E ls alumnes del CEIP 
Cervantes van poder tor-
nar a les seues aules el 25 
de gener, ja acabades les 

obres del Pla Edificant, que es 
van retardar degut a actua-
cions no previstes en l’estructu-
ra de l’edifici de Primària. 

El cap de setmana anterior 
la Brigada Municipal va finalit-
zar les tasques de trasllat del 
mobiliari i muntatge de les 
aules, mentre que les persones 
de neteja es van encarregar de 
desinfectar tots els utensilis 
perquè tot estiguera preparat 
quan començaren les classes. 

Així, els mestres i alumnes 
de Tercer a Sisè de Primària van 
poder tornar a casa després 
d’haver donat classe des del 
setembre al CEIP Nou Pedro 
Alcàzar. Això, d’altra banda, ha 
fet més fort el vincle entre els 
dos centres educatius, ja que 
tot el CEIP Nou Pedro Alcázar 
ha ajudat molt en aquests 
mesos, la qual cosa han volgut 
agrair els mestres, alumnes i 
famílies del CEIP Cervantes. 

Cal recordar que quan les 
obres del Pla Edificant estaven 
en la recta final, a l’hora 
d’obrir l’espai per a l’escala 
d’emergència es va detectar un 
greu problema en algunes 
bigues de l’estructura de l’edifi-
ci. Es van sustituir les que 
tenien desperfectes, però un 
estudi detallat va permetre 
constatar que la situació era 
encara més greu.  

L’alcalde, David García, va 
destacar que aquest descobri-
ment va ser providencial, ja 
que gràcies a les obres del Pla 
Edificant s’ha pogut donar 
solució a un problema que 
podria haver tingut pitjors con-
seqüències en el futur. Les aules van ser desinfectades el cap de setmana abans de tornar a classe.

Els escolars ja tornen a assistir a classe al Cervantes des del 25 de gener.

L’Ajuntament de Nules, mitjançant la regidoria 
d’Educació, ha repartit 1.600 mantes escola als 
centres educatius, per a protegir del fred en les 
aules a l’alumnat d’Infantil i de Primària. 
D’aquesta iniciativa s’han beneficiat els esco-

lars de P3, P4, i P5 d’Infantil i de primer, segon, 
i tercer cicle de Primària del CEIP Pio XII, CEIP 
Jaume I, CEIP Cervantes, CEIP Lope de Vega, 
CEIP Nou Pedro Alcázar, i del Col·legi 
Consolación, a més dels xiquets d’un i dos anys 

de l’Escola Infantil de los Gorriones. La regido-
ra d’Educació, Rosa Ventura, assenyala que «es 
vol donar solució a un problema que hi ha a les 
aules que pel protocol Covid han de tindre les 
finestres obertes per a ventilar l’espai». 

U NULES REPARTEIX 1.600 MANTES 
ESCOLA ALS CENTRES EDUCATIUS 
D’INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI

 

Instal·len uns pilars per  
a prohibir el tràfic en les 
entrades i eixides escolars

Els primers pilars es van instal·lar a la zona del CEIP Pío XII.

 

molts vehicles sortegen les 
tanques o fins i tot els conduc-
tors baixen i les mouen. 

Per això el consistori ha 
optat per un sistema com els 
pilars, que no podran ser 
moguts pels conductors. Això 
sí, com són talls provissionals 
de tràfic, són els conserges de 
les escoles els que han de 
col·locar i retirar els pilars per 
a les entrades i eixides dels 
alumnes. 

García també ha assenyalat 
que no es pot posar agents de 
la Policia Local en tots els cen-
tres totes les dies per a vigilar 
l’entrada i eixida. Pel que fa a 
la possibilitat de que col·labore 
personal voluntari, com per 
exemple Protecció Civil, 
l’alcalde considera que és 
millor destinar aquestes perso-
nes a qüestions puntuals i no 
amb una presència diària com 
seria aquest cas.

L’Ajuntament de Nules ha ins-
tal·lat pilars per a garantir la 
seguretat a l’entrada i eixida 
dels centres escolars. 

El consistori ha optat per 
tallar al tràfic de manera tem-
poral els carrers d’accés als 
col·legis, una mesura que s’ha 
aplicat amb la col·locació de 
pilars clavats al terra i la ins-
tal·lació de senyalització que 
indica la prohibició de circu-
lar per la zona amb qualsevol 
tipus de vehicle. Qui ho 
incumplisca serà sancionat. 

L’alcalde, David García, va 
explicar que la mesura està 
«avalada per un informe de la 
Policia Local». També se’ha 
posat en marxa després de les 
peticions de l’AMPA del CEIP 
Pío XII, ja que si bé 
l’Ajuntament, com en d’altres 
centres escolars, els va facilitar 
tanques per a que els conser-
ges pugueren tallar els vials, 
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Donació al municipi  
d’un retaule de Santa 
Isabel de l’any 1927
L’Ajuntament de Nules ha vol-
gut agrair la donació al muni-
cipi d’un retaule de Santa 
Isabel de 1927 per part dels 
veïns Vicent i Isabel. 

Tots dos estaven a punt de 
derruir la seua vivenda, ubica-
da al carrer de la Verge de la 
Soledat, però la façana incloïa 
un retaule de Santa Isabel 
datat en l’any 1927, que va 
pertànyer a l’antic Forn de 
Salafranca. Després de les con-
verses amb l’Ajuntament, s’ha 
retirat i formarà part del patri-
moni del poble per sempre. 

La retirada va ser executada 
per la Brigada Municipal, amb 
la supervisió de professionals 
de les disciplines d’arquitectu-
ra, arqueologia i història. La 
capelleta mural es va dividir 
en parts i es va traure el fons 
fins a alliberar el perímetre 
del retaule ceràmic. Després es 
va extraure amb molta cura la 
ceràmica i finalment es va fer 
l’extracció de l’ornamentació 
perimetral. Ara és el moment 
de decidir quina serà la seua 
nova ubicació en un lloc on 
puga ser visitat.

El retaule es trobava a una vivenda del carrer de la Verge de la Soledat.

 

El Museu de Medallística celebra enguany els 25 anys de la seua creació i l’Ajuntament vol commemorar-ho.

L’Ajuntament de Nules promou el 
Museu de Medallística a València

Amb motiu de la celebra-
ció del 25è aniversari del 
Museu de Medallística 
Enrique Giner, 

l’Ajuntament de Nules ha ini-
ciat una sèrie de contactes els 
quals tenen com a objectiu no 
només donar a conéixer l’obra 
d’aquest prolífic artista, especia-
litzat en la confecció de meda-
lles commemoratives, sinó 
també «externalitzar-la», com 
ha explicat el regidor de 
Patrimoni, Guillermo Latorre. 

El darrer mes de gener 
l’alcalde, David García, i el regi-
dor es van reunir amb la 
Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de València, per a 
plantejar i compartir dos pro-
jectes. Latorre explica que 
«donat el simbolisme i el vincle 
entre el mestre Giner i 
València», esperen poder con-

S’ha proposat crear una ruta en tren des del museu a la capital de la Comunitat Valenciana

cretar una cessió temporal de la 
seua obra en torn a la capital del 
Túria i els seus organismes», així 
com establir «rutes o itineraris 
turístics que partirien des del 
Museu de Medallística i, en tren, 
acabarien a València per a 
conéixer els edificis on es tro-
ben les principals escultures 
d’Enrique Giner. 

Aquest no és l’únic contacte 
iniciat al respecte. Latorre con-
firma que «ja estem treballant 
en cinc cesions més». Una 
d’aquestes seria a l’àmbit local, 
amb Caixa Rural Nules, perquè 
puga exposar la seua obra al 
municipi, mentre que la resta es 
volen concretar amb el Museu 
de Vilafamés, el Museu de Belles 
Arts de Castelló, i amb caràcter 
internacional, a la ciutat france-
sa de Nyons, agermanada amb 
Nules, i a la capital gala, París. 

El repte assumit per l’actual 
equip de govern amb el llegat de 
Giner ha portat al consistori a 
més a realitzar una catalogació 
«de les més de 1.500 medalles 
que tenim en el fons museístic, 
la gran part de les quals no ha 
vist mai la llum». Aquest és el 
principal motiu que ha motivat 
al departament que gestiona 
Latorre a iniciar aquest tipus de 
gestions, perquè «lamentable-
ment el museu és menut i no es 
pot exposar tot», explica. 

Alhora que es realitza la cata-
logació també estan preparant 
lots temàtics. Per ara ja tenen 
peces emmarcades en qüestions 
relacionades amb València, 
Nules, França, Europa, Amèrica, 
l’imperi romà o la tauromàquia. 
Tot amb l’objectiu de potenciar 
la difusió de l’obra d’un veí tan 
il·lustre com el mestre Giner.

 

Proposen més inversió 
per al patrimoni bèlic  
al Pacte per l’Ocupació
L’Ajuntament de Nules, repre-
sentat per  l’alcalde, David 
García, i l’edil de Turisme, 
Guillermo Latorre, es va reunir 
amb els tècnics del Pacte 
Territorial per l’Ocupació de la 
Plana Baixa, de què depèn la 
marca Castelló Sud, per a con-
cretar els projectes d’enguany.  

Els responsables polítics 
van traslladar que seguiran 
apostant perquè Nules siga un 
referent del turisme bèl·lic a la 
província de Castelló, a més de 
crear sinergies entre els muni-

cipis de la Plana Baixa per a 
donar a conéixer els actius 
patrimonials i externalitzar 
una oferta turística en comú.  

Una de les propostes fetes  
per la Regidoria de Turisme és 
crear una cursa popular de 
muntanya a través dels termes 
de Nules, la Vilavella i la Vall 
d’Uixó, que tenen en comú la 
zona de la Creu de Ferro. La 
cursa aniria pel castell, la 
mina i les trinxeres de la 
Vilavella, per la Creu de Ferro 
de Nules i pel castell de la Vall.

L’alcalde i el regidor de Turisme, durant la reunió amb els tècnics.

 

 

U ‘VIRTUTI OMNIA PARENT’ 
(L’EXEMPLE D’ARIÓN), LA 
MEDALLA DEL MUSEU PER AL 
TRIMESTRE FEBRER-ABRIL

La medalla del Museu de Medallística per a febrer-abril és ‘Virtuti omnia 
parent’ (L’exemple d’Arión), de Giovanni di Pasqualino Boldù (1457). Pertany al 
Renaixement italià i està dedicada al poeta Filippo Maserano, a qui qualifica 
en el anvers com a ‘Veneto musis dilecto’ (Venecià estimat per les muses). El 
revers mostra el lema ‘Virtuti omnia parent’ (La virtut tot ho pot), i un home 
identificat com Arioni, de qui la llegenda diu que el salvaren els dofins. 
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Destinen una part del que es va recaptar a l’adquisició i la resta es reserva per si hi ha festes 

L a comissió de festes del 
barri de Sant Xotxim ha 
destinat una part dels 
diners que havien recap-

tat per a les celebracions de 
2020, les quals no es van poder 
realitzar per la pandèmia, a 
adquirir un local que es conver-
tirà en la seu social, amb l’objec-
tiu de donar estabilitat als nous 
projectes festius. 

El president de la comissió, 
Francesc-Miquel Fernández, 
explica que precisament un dels 
principals inconvenients per a 
aquells que es plantejaven pren-
dre el relleu en l’organització de 
les festes de Sant Xotxim era no 
tindre un espai físic on desenvo-
lupar l’activitat i per a fer-lo ser-

vir com a magatzem del mate-
rial necessari, com el vestuari de 
les dames, el piló o ferramentes. 
I és que només el dia del passa-
carrers fa falta un lloc on guar-
dar 100 sacs de confeti 

Sempre ha hagut algun local 
alquilat o cedit per membres de 
la comissió, però no d’una 
manera fixa. Per això quan la 

L’actual comissió de festes, presidida por Francesc-Miquel Fernández, ha adquirit una casa que serà la seua seu.

 

primavera de 2020 es van sus-
pendre les festes la directiva es 
va plantejar destinar un 80% de 
les quotes a aquesta inversió. 

La sort ha estat de la seua 
part, ja que han comprat una 
casa a uns veïns que han demos-
trat el seu compromís amb el 
barri, i es tracta d’un edifici que 
no necessita grans interven-
cions, sinó xicotetes reformes 
que es poden fer a poc a poc. 

Davant l’actual situació 
sanitària, a més, la comissió ha 
decidit no passar quota als abo-
nats en 2021, almenys per ara, 
tot i que amb previsió, han fet 
una reserva de diners per a 
poder organitzar actes en 
setembre si fora possible.

Fundació Diagrama fa 
una donació solidària  
per a Creu Roja Nules

El darrer 18 de gener, un grup 
de professionals de la 
Residència d’Acollida General 
per a Xiquets, Xiquetes i 
Adolescents Plana Baixa de 
Nules i de la Residència 
Socioeducativa Pi Gros de 
Castelló, recursos de titularitat 
de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la 
Generalitat Valenciana i ges-
tionats per Fundació 
Diagrama, van acudir a la seu 
de Creu Roja Nules per a lliu-
rar els aliments, roba i produc-
tes de primera necessitat 
obtinguts durant la col·lecta 
solidària organitzada per la 
Fundació els darrers mesos. 

L’acte es va realitzar amb 
les mesures sanitàries perti-
nents, i va tindre la presència 
de Vicente Nebot, president de 

Creu Roja Nules, i l’alcalde de 
Nules, David García, qui va 
destacar la important tasca 
que tant la Fundació com Creu 
Roja desenvolupen per a millo-
rar la vida de la població en 
risc d’exclusió social. 

Amb iniciatives com aques-
ta es potencia el treball con-
junt de totes dues entitats i un 
esperit col·laboratiu marcat 
per valors com la solidaritat i 
el companyerisme.

U L’organització de les 
celebracions del barri 
mai havia tingut un 
local propi per a fer-lo 
servir permanentment

L’alcalde, David García, i Vicente Nebot, de Creu Roja, durant la donació.

 

Posposen la celebració de les V Jornades 
Educatives al pròxim curs per la covid-19
El Seminari de docents i famí-
lies de Nules, organitzador de 
les Jornades Educatives locals, i 
l’Ajuntament de Nules, patroci-
nador de les mateixes, han acor-
dat posposar la celebració de la 
quinta edició de les Jornades 
Educatives de Nules a gener de 
l’any 2022.  

El principal motiu de l’ajor-
nament és la situació actual de 
la pandèmia per la covid-19 i 
per responsabilitat front la crisi 
sanitària que s’està vivint.  

El Seminari de docents i 
famílies de Nules estava treba-
llant les darreres setmanes en el 
supòsit de retardar-les fins al 
proper mes de maig, per la qual 

cosa es van estudiar distintes 
fòrmules com acurtar la dura-
da, reduir l’aforament, o ence-
tar la modalitat en línia, tot i 
incloent la confirmació de 
ponents de renom.  

Des de l’organització s’assen-
yala que «no ha pogut ser, i amb 
tot el pesar que la decisió com-
porta per a les persones que 
organitzen aquest esdeveni-
ment tant important a nivell 
educatiu a la nostra localitat, 
creiem fermament que és el més 
encertat, donat l’augment de 
casos i  la situació tan complica-
da que es viu a la població i a la 
nostra comunitat».  

Per la seua banda, la regidora 

d’Educació, Rosa Ventura, recol-
za i respecta la decisió presa, 
«ens posem a disposició del 
Seminari per a que continue tre-
ballant per la connexió de tots 
els membres de la comunitat 
educativa, i per a que lidere 
l’espai de reflexió, d’aprenentat-
ge i d’innovació que han signifi-
cat les edicions de les Jornades 
passades». 

Així mateix, des de la 
Regidoria d’Educació i des del 
Seminari, volen encoratjar als 
centres educatius locals, a les 
Ampes i al conjunt de la societat 
a seguir  treballant en projectes 
enriquidors per a l’alumnat i 
per al personal docent de Nules.

U La gestora de la 
residència Plana Baixa 
va recaptar aliments, 
roba i productes de 
primera necessitat

 ISocietat 

La comissió de Sant Xotxim compra 
una seu amb les quotes de 2000

Les Jornades Educatives s’havien consolidat després de quatre edicions.
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El tiempo

E
Estimado-a; lector-a; en 
lo que se refiere a pre-
cipitaciones,  el año lo 
hemos comenzado 

mal, ya que en enero  del 
pasado año registramos una 
precipitación de 99,2 l/m2,  y 
este enero de 2021 tan solo 
hemos registrado 25 L/m2, 
con un déficit de lluvias de (-
74.2 L/m2).  Del día 7 al 10 se 
registraron 24,2 L/m2. Los 0,8 
l/m2 restantes fueron ligeras 
pinceladas de precipitación 
los días 1 y 22. 

En cuanto a las tempera-
turas, decir que se registró 
una máxima de 28º el día 28 
y una mínima de -1,2º el día 
12. El  comportamiento de 
este enero lo podríamos defi-
nir como normal, aunque  
tuvo dos partes bien defini-
das. La primera de ellas, del 1 
al 13 del mes, fue una conti-
nuación del final del mes  
anterior, con un carácter ple-
namente invernal y una inva-
sión de una masa de aire 
muy fría procedente de lati-
tudes más altas, la borrasca 
atlántica  Filomena, y una 
baja secundaria que se origi-
nó durante el mismo episo-
dio en el Mediterráneo, a 
sotavento del Atlas. 

Las distintas masas de aire 
crearon fuerte inestabilidad 
en nuestra zona, con fuerte 
temporal  en la mar, batien-
do con  fuerza toda la línea 
de costa. Eso sí, cuando el 
anticiclón retoma las riendas 
crea unas noches despejadas 
con predominio de las cal-
mas y ausencia  de brisa cos-
tera,  con lo cual el mercurio 
se desploma sin problema 
alguno, alcanzando los (-
1,2ºC)  a las 7.00 de la madru-
gada en el casco urbano. A 
esta situación de ambiente 
urbano que crea un microcli-
ma provocado por el asfalto, 
edificaciones y alumbrado 
público, se le denomina 
como efecto isla de calor. El 
mercurio, a pleno campo y 
fuera de la protección de este 
efecto isla de calor, aquella 
madrugada sin lugar a dudas 
alcanzaría los -4ºC. 

Durante este enero los 
vientos registrados fueron de 
moderados a fuertes y con 
predominio de los del  ENE y 
SE. La racha máxima de vien-
to se registró el día 22, con 
70,8 Km/h, a las 9.30 horas; 
del NE. Otras rachas de vien-
to que se registraron aquel 
día fueron 62,8 Km/h a las 
16.30, del NNE, y 69,2 Km. 

*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Enero:  ‘Filomena’ 
trae frío y viento

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

Notari del temps 42 anys
Als aficionats a la meteorologia 
se’ls reconeix de seguida ja que 
sempre miren al cel, el qual els 
aporta la informació per a pro-
nosticar el temps que farà. 

A Nules hi ha una d’eixes per-
sones, que també forma part 
d’eixe tipus de veïns que d’una 
manera quasi anònima, i moltes 
vegades sense cap reconeixe-
ment, contribueixen a posar en 
valor el nom del seu poble. 

Parlem de Juan Antonio 
Pitarch Tena, habitual col·labo-
rador d’aquesta publicació, qui 
acaba de cumplir 42 anys com a 
notari del temps meteorològic a 
Nules. Tot va començar quan, 
amb 16 anys i enamorat de la 
natura, va pensar a plasmar les 
seus observacions sobre el 
temps en el paper. 

Ja amb 13 anys havia 
començat a mostrar interés per 
la meteorologia, per la qual cosa 
els seus pares li van regalar un 
termòmetre i un higròmetre. 

El seu oncle, Francisco 
Molmenéu, encarregat alesho-
res de l’estació meteorològica 
de Vilafranca, va contactar amb 
la seu a València de l’Institut 
Nacional de Meteorologia (INM), 
que donaria pas a l’Agència 
Estatal de Meteorologia (Aemet), 
per explicar-los el cas. I als pocs 
dies es presentava a Nules un 
tècnic per a valorar la situació 
amb un col·laborador tan jove i 
veure si era cosa de xiquets o 
una decisió ben meditada. 

El més normal haguera sigut 
que amb 16 anys volguera anar 
darrere una pilota, però els seus 
pares, Gonzalo i Rosa, van veure 
que el seus interessos eren 
altres. Així que vist i fet, als pocs 
dies Juan Antonio va rebre a 
casa un termòmetre de màxima 
i mínima Six-Bellani, un plu-
viòmetre Hellmann amb la seua 
corresponent probeta de cris-
tall, soport per al pluviòmetre i 
uns quaderns de nocions bàsi-
ques per al registre de variables 
meteorològiques. Uns mesos de 
rodatge, i l’1 de febrer de 1979 
va iniciar les observacions. 

 
NULES-POBLE 
Hui en dia, i amb data d’1 de 
febrer d’enguany, amb 42 anys 
d’observacions ininterrompu-
des, el nom de Nules-poble (indi-
catiu amb el qual s’identifica a 
aquesta població), així com la 
documentació que s’ha anat 
generant durant quatre dèca-
des, consta en els arxius gene-
rals de l’Aemet, a Madrid i 
València, gràcies al treball rea-
litzat pel nostre particular afi-
cionat a la meteorologia. 

L’interés per aquesta ciència 
es va anar incrementant en Juan 
Antonio veient a l’hora de dinar 
i sopar el part meteorològic del 
Telediario de TVE, en aquella 
època encara en blanc i negre, i 
a càrrec de l’inoblidable 
Mariano Medina. Així va anar 
adquirint nous coneixements 

Pitarch, en una imatge actual, prenent notes al seu despatx.

sobre les borrasques, anticiclons 
i altres fenòmens atmosfèrics, 
que van fer que encara 
s’enganxés més a aquest món. 

Haja fet fred o calor, plogue-
ra o bufara el vent, sempre 
s’han prés les diverses variables 
de manera atenta i continuada, 
sense cap omissió des de la posa-
da en marxa del nostre observa-
tori meteorològic. 

Juan Antonio sempre ha 
sigut autodidacta, i ell mateix 
ha creat el seu mètode de tre-
ball. No és meteoròleg professio-
nal ni realitza prediccions ofi-
cials del temps que farà, però. 
La seua missió, com indica el 
seu nom, és la de col·laborador 
voluntari de l’antic INM, fer de 
notari del temps meteorològic, 
alçar acta i donar fe del que ha 
succeït, anotant les diverses 
variables i paràmetres a estudi, 
per a poder realitzar un correcte 
estudi del clima de Nules. A con-
tinuació, es remet la documen-
tació que es genera al Centre 
Zonal, amb seu a València. 

Dels aparells de que disposa 
al seu observatori meteorològic, 

metre les oscil·lacions i arrit-
mies del clima de Nules. 

Cada dia, després de desdeju-
nar, el nostre observador puja al 
sostre del seu domicili, on té 
instal·lada la torre meteorològi-
ca de 6 metres d’alt, ben subjec-
tada, que ha soportat fins ara 
vents de 80 quilòmetres per 
hora. La torre es va instal·lar 
amb la valiosa ajuda del seu 
pare, germà i amics, degut a la 
seua complexitat. En el seu inte-
rior alberga un termohigrògraf, 
un evaporímetre, un psicròme-
tre, un termòmetre de màxima i 
mínima Six-Bellani, termòme-
tre de màxima i termòmetre de 
mínima. Ja a casa, on hi és el 
gabinet meteorològic, té ins-
tal·lats els baròmetres de tipus 
aneroide, digital i barògraf, a 
més de dues estacions meteo-
rològiques automàtiques que 
reben via ràdio els valors que 
registren els sensors de la torre. 
La seua tasca inclou observar 
l’estat del cel i el tipus de 
núvols, i anotar els diversos 
meteors que es produïsquen, 
plujes, boires, pedra, rosada...  

 
RECONEIXEMENTS 
Amb motiu del Dia 
Meteorològic Mundial, el 23 de 
març de 2001 i el 24 de març de 
2014, Juan Antonio Pitarch va 
rebre dues mencions honorífi-
ques per part de l’INM i l’Aemet, 
com a mostra d’agraïment i 
abnegada col·laboració durant 
tots aquests anys. 

També va col·laborar amb 
Canal 9 amb la secció de meteo-
rologia de L’Oratge i durant 
l’etapa en que es va editar el 
Noulas (Butlletí d’informació 
municipal) va facilitar dades 
sobre el clima. Actualment té 
una columna fixa en el Crònica 
de Nules, en la qual amb un llen-
guatge senzill ens conta el que 
ha sigut cada mes de l’any des 
del punt de vista meteorològic. 

 
FENOLOGIA 
Juan Antonio també presta aten-
ció a la fenologia, un apartat de 
la meteorologia amb el qual, 
segons el comportament de 
determinats animals i plantes, 
es pot saber si la primavera 
s’avança o vé amb retard, o si 
l’hivern serà més fred o càlid. 
Les aus migratòries, per exem-
ple, es guien per les hores de 
llum del dia o la temperatura, i 
depenent d’aquests factors es 
reprodueixen i avancen o retar-
den les seues migracions. 

A Nules cal atendre a l’orone-
ta comú (hirúndo rustica), l’avió 
comú (delichón úrbica) i la falcia 
comú (apus apus). Els dos prime-
res acostumen a arribar sobre el 
19 de març i tornen als seus 
llocs d’hivern al continent 
africà a mitjans de setembre. La 
falcia comú comença a arribar a 
finals de març, i torna a casa 
entre finals de juliol i primers 
dies del mes d’agost.

U Sempre ha sigut 
autodidacta i ell mateix 
ha creat el seu propi 
mètode de treball      
amb la meteorologia

Juan Antonio tria com els seus 
favorits el termohigrograf i el 
barògraf, ja que els plomins 
d’aquests aparells deixen 
constància gràfica de les fluc-
tuacions dels paràmetres i varia-
bles corresponents a temperatu-
ra, humitat relativa i pressió 
atmosfèrica en les bandes de 
paper de registre setmanal, les 
quas són vertaders electrocar-
diogrames del temps meteo-
rològic, ja que reflexen al milí-

Juan Antonio Pitarch, en els seus inicis, al costat de la torre meteorològica.
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Salud

F
acsa creó al inicio de la 
pandemia un equipo 
multidisciplinar con el 
fin de aplicar tecnolo-

gías de otros campos para 
ayudar a superar esta crisis. 
 El proyecto, llamado 
Covidwater, se fundamenta 
en una técnica conocida 
como epidemiología, basada 
en las aguas residuales que, 
en combinación con nuevas 
tecnologías de mapas inteli-
gentes, es un ejemplo de 
innovación aplicada al ámbi-
to de la salud pública y sirve 
de apoyo a los clásicos con-
troles clínicos de la pobla-
ción, con la ventaja de ser 
una técnica no invasiva y 
capaz de mostrar datos 
poblacionales agregados. 

Desde junio de 2020 
Covidwater se realiza en 
Nules y la Vilavella, donde 
cada semana se toman mues-
tras de agua residual en dife-
rentes puntos de control y se 
analizan trazas del material 
genético del virus, magnitud 
relacionada con personas 
que están excretando virus, 
ya sean asintomáticas, sinto-
máticas o con la enfermedad 
activa y/o avanzada. Está 
excreción comienza entre 5-
14 días antes de la aparición 
de síntomas, por lo que la 
detección de incrementos y 
cambios de tendencia pue-
den predecir la aparición de 
brotes y anticiparse a la nece-
sidad de asistencia sanitaria. 

El proyecto ha pasado por 
varias fases. En la 1ª(jun-sep) 
se rastreó en la depuradora. 
En la 2ª (nov-dic) se muestrea-
ron los centros escolares y la 
residencia de ancianos, lo 
que permitió anticipar y con-
trolar dos brotes asintomáti-
cos. La 3ª fase empezó en 
enero, sectorizando los 
municipios en 12 zonas. Los 
resultados permitirán tomar 
decisiones particularizadas 
como pueden ser cribados, 
desinfecciones, controles 
policiales, apertura de par-
ques infantiles y de instala-
ciones municipales. 

Para ofrecer mayor trans-
parencia, Facsa ha creado 
una plataforma donde el 
Ayuntamiento puede anali-
zar los resultados de una 
manera espacial y temporal, 
la evolución de estos y la 
combinación con los datos 
epidemiológicos con el fin de 
ayudar en la toma de decisio-
nes rápidas, eficaces y basa-
das en evidencias científicas. 

*Ingeniero Químico y técnico de 
Calidad ambiental

Innovación en la 
crisis del covid 

ANNA 

Gozalbo 
Sabater*

Coleccionismo

T
al como comentamos 
en un artículo publica-
do en el Crònica de Nules 
del mes de octubre del 

2018, donde analizábamos los 
diferentes tipos de sellos loca-
les republicanos utilizados en 
Nules durante la guerra civil, 
dando detalles de los mismos 
(motivos, dibujos, valores 
faciales, rareza, etc), 
Asistencia Social realizó un 
sello local de 50 céntimos. 

Pues bien, hoy traemos a 
esta sección el hallazgo de 
una prueba de dicho sello 
nulense, que ya reproducimos 
en aquella Crònica del 2018. 

Hasta la fecha no había 
tenido la ocasión de poder 
tener uno de los citados sellos 
prueba, aunque ya conocía de 
su existencia. 

Prueba de un sello local de NulesRICARDO 

Yáñez* 

Como en toda emisión de 
sellos, antes de tomar una deci-
sión definitiva se realizan una 
serie de pruebas, normalmente 
en blanco y negro, llamadas 
pruebas de imprenta, con el fin 

de poder tener una imagen de 
cómo será el sello definitivo. 

Es muy raro el poder obtener 
algunas de las citadas pruebas, 
pues la mayoría de los bocetos 
se destruyeron. 

De este sello nos consta que 
se hicieron dos pruebas en dis-
tinto formato y diseño. El final-
mente adoptado fue el que se 
imprimió. Por una de esas 
casualidades se conservó un blo-
que de cuatro sellos de la prue-
ba, y para facilitar su venta por 
un coleccionista o comerciante, 
se recortaron formando cuatro 
ejemplares. Tres de ellos conti-
núan estando en manos de 
coleccionistas españoles espe-
cializados en el tema y el cuarto 
fue vendido hace más de 40 
años a un reconocido coleccio-
nista norteamericano, que tenía 
una de las mejores colecciones 
de sellos locales de la guerra 

civil española y en cuyo poder 
permaneció durante años. 

A su fallecimiento, los here-
deros procedieron a trasladar 
su colección a un especialista 
español, el cual se encargó de 
la venta de tan importante 
colección, entre ellos el citado 
sello prueba de 50 cts de 
Nules, de Asistencia Social. 

Está impreso en tinta negra 
sobre papel cartulina de una 
equivalencia actual a unos 90 
gramos. Y tiene, como se 
puede observar, unas man-
chas, producto bien de su 
manipulación o del paso del 
tiempo. Pero lo realmente 
importante es que uno de los 
sellos prueba ha vuelto al pue-
blo de donde salió hace más de 
80 años, y nos alegra tenerlo 
de nuevo en casa. 

*Presidente del Grupo Filatélico  
y de Coleccionismo Noulas

Mor mossén José 
Burgos, 19 anys titular 
de la parròquia de Nules

E l 3 de febrer va morir als 
89 anys a Alboraia, la 
seua localitat de naixe-
ment, José Burgos 

Casares, que durant quasi dos 
dècades va ser arxiprest de 
Nules i titular de la parròquia 
de Sant Bartomeu i Sant Jaume. 

En aquests 19 anys, no 
només va exercir el seu magiste-
ri com a capellà, sinó que va rea-
litzar obres de millora en els 
temples. Així, va aconseguir la 
restauració de l’església de la 
Immaculada, va fer possible el 
nou altar major de l’Arxiprestal 
i va impulsar els murals de la 
capella de la Comunió. 

Nomenat pel bisbe Reig Plá 

Durant el seu periode a la nostra localitat va impulsar obres 
de millora en temples com l’església de la Immaculada

José Burgos (esquerra), amb el bisbe de Segorbe-Castellón, Casimiro López.

com a delegat diocesà 
d’Ecumenisme i Relacions 
Interconfessionals, va alertar de  
sectes herètiques a Castelló. 

Després de la seua etapa a 
Nules va accedir al càrrec de 
degà de la Concatedral de Santa 
Maria de Castelló, on va ser un 
dels grans impulsors de les 
obres de reconstrucció de 
l’església major. També va ser 
professor de Religió a l’Institut 
Francesc Ribalta de Castelló. 

La missa exequial va ser con-
celebrada a la parròquia 
d’Alboraia pel bisbe de Segorbe-
Castellón, Casimiro López, i el 
cadenal arquebisbe de València, 
Antonio Cañizares.

U CAIXA RURAL NULES 
OBRA SOCIAL SIGNA UN 
CONVENI PER A CEDIR UN 
IMMOBLE A CÀRITAS

Caixa Rural Nules Obra Social va sig-
nar a finals de gener un conveni amb 
Càritas per a cedir-li l’immoble de 
l’avinguda de València, 45, ja que 
amb la pandèmia el treball de la ins-
titució ha augmentat notablement.

U REPARTEIXEN EL KIT        
DE BENVINGUDA DEL 
NULERET DE MANERA 
INDIVIDUAL PER LA COVID

Degut a la covid no s’ha pogut fer 
l’acte del Nuleret i Nulereta. No obs-
tant, des de la Regidoria d’Infança 
s’ha repartit a totes les xiquetes i 
xiquets nascuts l’any 2019 el kit de 
benvinguda de manera individual.
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Històries de la covid-19 ; Ernesto Hurtado, inspector cap de la Policia Local de Nules

«Em quede amb la implicació de la 
gent per a ajudar contra la pandèmia»

L es entrevistes de la 
Nulespèdia per a recollir 
la memòria oral de la 
pandèmia van continuar 

el 19 de gener, quan Laura Yustas 
i Nelo Vilar van parlar amb 
Ernesto Hurtado, inspector cap de 
la Policia Local, una institució 
que ha estat en primera fila de 
la lluita contra el coronavirus 
des del primer moment, gestio-
nant i col·laborant més enllà de 
les seues funcions habituals. 

 
--Quan vau ser conscients que ací hi 
havia un problema i que vos afectava 
a vosaltres com a professionals? 
--A veure, només amb les imat-
ges que ens arribaven des de 
Wuhan ja ens podíem fer una 
idea de la gravetat. Però a 
10.000 quilòmetres d’Espanya, 
era difícil pensar que la cosa 
puguera arribar on ho ha fet. 
 
--Com heu portat els protocols? 
--Els hem hagut d’anar adaptant 
sempre amb l’objectiu de trac-
tar d’evitar contagis entre nosal-
tres que, clar, en una plantilla 
com la de Nules un positiu ens 
fa moltíssim mal. Així que des 
de l’ús de la mascareta, el gel 
hidroalcohòlic, l’aforament 
limitat en certes dependències: 
les taquilles, les distàncies dins 
del menjador, ventilació, desin-
fecció dels vehicles, dels teclats i 
dels telèfons -en cada canvi de 
torn havíem de fer-ho tot-. I he 
de dir que zero contagis a dia de 
hui, per a nosaltres és un èxit. 
 
--En algun moment heu tingut cons-
ciència de que us jugaveu no només 
les vostres vides, sinó també les de 
les vostres famílies? 
--Nosaltres no ho veiem així. A 
veure, per la professió que 
tenim, és veritat que en certes 
circumstàncies posem en risc la 
nostra integritat. La pandèmia 
és una cosa que, per sort, pas-
sarà, ho superarem, però nosal-
tres continuarem al carrer i 
sempre ens trobarem amb ris-
cos. Sí és veritat que ens ha por-
tat incertesa, por i molta ràbia, i 
la ràbia ve promoguda pel que 
comentaves: les nostres famílies 
han estat confinades però nosal-
tres no podíem estar-ho, alesho-
res el nostre treball podia tirar a 
perdre amb tot l’esforç que ells 
estaven tenint per no eixir al 
carrer. I sí que semblava injust- 
Era un sentiment un poc contra-
riat. Però, com comentava 
abans, no hem tingut casos. 
 
--Imagine que vos preguntarien en 
l’horari laboral i també fora d’ell... 
--Clar, el telèfon i els whatsapps 
volaven, és normal. Però fixat 
que no només ens han pregun-

diferència entre diverses edats. 
Sí és veritat que els més joves 
puc ser anaven un poc més per-
duts, i et preguntaven: si estic 
confinat puc estar confinat a 
casa del meu amic? Clar, ells 
entenien que si es confinaven 
en casa d’un amic i estaven tot 
el dia allí, doncs era un altre 
confinament. Els joves també 
preguntaven quan podien eixir 
a veure als seus familiars. Amb 
la gent més major el que ens 
trobàvem sobre tot era el llaura-
dor que tota la vida ha tingut un 
hort i clar, d’un dia per a l’altre 
no podia anar a cuidar-lo, eren 
molt contraris al confinament i 
sempre ens en trobàvem algun 
cas així. Aleshores, bé, la nostra 
funció era explicar-los que 
durant eixe periode havien de 
deixar eixes tasques i podrien 
reprendre-les quan acabara el 
confinament. Però els costava 
prou. També hi havia persones 
que tenen cases de camp i 
eixien a alimentar els animals, 
que si recordeu era una de les 
excepcions per a poder eixir. 
Però, clar, una volta. Hi havia 
gent que anava tres i quatre i 
cinc vegades al dia a alimentar 
els animals, sobretot ocorria 
amb la gente major. 
 
--La gent respecta el toc de queda? 
--Sempre hi ha algú que se’l 
salta, però en línies generals la 
gent ho està respectant prou. No 
hem hagut d’alçar moltes actes 

de denúncia, però alguna sí que 
hi ha hagut. 
 
--Hi ha hagut moments molt emotius 
amb col·lectius com els sanitaris, 
però també amb vosaltres... 
--N’hem viscut molts, per exem-
ple, era molt emotiu viure des 
del carrer quan la gent eixia a 
les 20.00 hores a aplaudir als 
sanitaris des del balcó. Nosaltres 
vam formar la Caravana de la 
Il·lusió, amb vehicles de 
Protecció Civil, bombers, Policia 
Local, Guàrdia Civil, i recorríem 
els carrers de Nules, Mascarell i 
les Platges amb les cançons del 
moment, el Resistiré i altres que 
donaven esperança, amb les 
sirenes posades. Això ho vam fer 
com agraïment als veïns tots els 
dissabtes de vesprada, per 
agraïrlos l’esforç que estaven 
fent amb el confinament, i 
sobretot als més menuts, clar, 
que nosaltres enteníem que 
eren els que pitjor ho estaven 
passant. Això era molt emotiu, a 
més el dissabte es va convertir 
en el dia més festiu de tota la 
setmana, i bé, va ser molt emo-
cionant que la gent ens anara 
tornant eixe agraïment amb 
aplaudiments, i amb dibuixos 
els xiquets i xiquetes. El que 
deiem abans dels llauradors, 
que tragueren els seus propis 
tractors per a desinfectar el 
poble de nit, és molt emotiu. Ha 
hagut molts casos. Els xiquets 
als que anàvem a felicitar pel 
seu aniversari durant el confina-
ment, anàvem Protecció Civil, 
Policia Local i l’alcalde, que els 
dedicava unes boniques parau-
les, i després els posàvem la 
cançò de Cumpleaños feliz per 
megafonia i els encantava. Clar, 
se’n van fer fins a 122 felicita-
cions, i clar, veure a les famílies, 
als menuts..., això va ser molt 
emotiu. També ha hagut més 
coses, les empreses que es van 
llançar de seguida a fabricar 
mascaretes, els veïns trucant de 
manera constant a veure com 
podien ajudar; Juanvi i Carlos, 
de Protecció Civil, que van fer 
arribar a tots els domicilis els 
aliments i els medicaments als 
que ho necesitaven. I encara es 
continua fent, Protecció Civil 
reparteix els medicaments a 
casa els dimecres i és una tasca 
impressionant.  
 
--Sí, hi ha hagut una resposta comu-
nitària molt bonica. 
--Una implicació bestial, de Creu 
Roja, els Serveis Socials, 
Protecció Civil... Tot el món, jo 
em quede amb això, amb eixa 
altra cara de la pandèmia que 
ens ajuda i ens dona forces per a 
poder continuar endavant.

CANVIS CONSTANTS

«La normativa que hui 
val, demà potser ja no»
--En la tercera onada, amb el Nadal, 
heu tingut molt de treball? 
--Clar, és el que comentàvem 
abans, que la normativa que 
hui val, però demà ja no, tal 
qual. Nosaltres hem hagut 
d’adaptar molts casos a la 
situació d’un dia per a l’altre i 
recórrer, per exemple, tots els 
bars de Nules per a fer-los 
desendollar les màquines de 
premi perque no podien estar 
endollades, i 24 hores després 

haver de tornar a passar per a 
dir-los que sí podien. I així ha 
passat amb moltes coses, el 
que un dia valia, l’altre ja no. I 
sobretot pel que fa als locals, la 
gent que havia de treballar no 
sabia molt bé a qué atendre’s: 
«M’han dit que l’he de tindre 
apagada», ens deien, i al dia 
següent ja la podien tindre 
encesa. I aquestes coses ens 
han portat a tots un poc per-
duts, un poc bojos.

Ernesto Hurtado, inspector cap de la Policia Local de Nules, al seu despatx.

tat els familiars i els amics, 
entre nosaltres mateixos moltes 
vegades ens feiem les preguntes 
i... a veure, açò és una cosa nova 
per a tots, i ha hagut tanta 
matèria que regular en tan poc 
temps... I el que parlàvem dels 
protocols: amb tanta casuística 
que, la veritat, era complicat 
donar resposta a totes les pre-
guntes. També et puc dir que la 
normativa venia redactada mol-
tes vegades d’una manera molt 
ambigua, per dir-ho així, i això 
donava peu a que, depenent de 
qui la llegira li donava una 
interpretació o una altra. No ha 
sigut fàcil. 

--Heu coordinat als tractors en la 
desinfecció de carrers? 
--Sí, ens hem fet càrrec d’eixa 
logística de comprovar l’eixida 
dels tractors i que tot anara amb 
normalitat. Sempre hem tingut 
la col·laboració de Protecció 
Civil, Creu Roja i, bé, tots estos 
detalls els hem anat coordinant. 
No era la nostra principal fun-
ció, però, la desinfecció. Els 
bombers també han desinfectat 
molt els carrers i l’UME va vin-
dre a desinfectar. 
 
--Ha hagut molta diferència entre 
tractar a la gent major i als joves? 
--En realitat no hi ha tanta 
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  IAgricultura

L’Associació de Llauradors de Nules se 
suma a l’aturada nacional del 24 de febrer

L ’Associació de Llauradors 
de Nules, junt a altres 
associacions indepen-
dents del sector primari, 

han convocat una jornada d’atu-
rada nacional i una marxa 
motoritzada per a protestar per 
la falta de respostes de l’admi-
nistració davant les demandes 
urgents de tot el sector. 

Aquests actes reivindicatius 
tindran lloc el proper dimecres 
24 de febrer, segons ha anunciat 
la Unió d’Associacions Lliures, a 
la qual pertanyen més de 60 
agrupacions de tota Espanya, 
entre les quals l’Associació de 
Llauradors de Nules. 

Des de les Associacions 
Lliures expliquen que «com els 
tres sectors, Primari (agricultu-
ra, ramaderia i pesca), 
Autònoms i Transportistes, no 
aconsegueixen que es resolguen 

La Unió d’Associacions Lliures convoca una jornada de protesta dels sectors Primari, Autònoms i Transportistes, amb marxes a les capitals de província

El sector agrícola tornarà a manifestar-se en defensa dels seus drets.

les seues demandes, hem deci-
dit en un fet sense precedents a 
Espanya, unificar forces i plan-
tar cara al govern». Així, consi-
deren que «una aturada nacio-
nal és l’única solució per a 
donar-nos veu i que s’escolten 
els nostres problemes, que s’han 
vist agreujats per la covid-19». 

L’aturada consistirà en una 
marxa motoritzada en les capi-
tals de província de tot el país, 
que començaran a les 10.30 
hores. Eixe dia, doncs, aturarà 
tota activitat tant d’autònoms 
de tots els sectors com del sector 
primari i transport. 

A Castelló la marxa motorit-
zada es concentrarà a l’aparca-
ment al costat de Carrefour a les 
10.00 hores i la caravana es 
posarà en marxa a les 10.30 
hores, per a discórrer per Vila-
real, Almassora i Castelló. 

A la capital de la Plana, en 
passar per la plaça de Maria 
Agustina, on hi és la seu de la 
Subdelegació del Govern, es farà 
una aturada per a lliurar les rei-
vindicacions a la subdelegada, i 
després es dirigiran cap a la 
rotonda d’Hermes, on con-
clourà la marxa sense parla-

ments, degut a la covid-19. 
Les reivindicacions, a més, es 

publicaran en el grup de 
whatsapp de l’associació. «La 
unió de totes les agrupacions 
lliures ha sigut difícil, però som 
conscients que ha de ser l’inici 
d’un treball conjunt que ha 
d’arribar més enllà d’unes sim-
ples movilitzacions», expliquen. 
«Per això vos esperem a totes les 
persones dels tres sectors a la 
marxa en caravana», van afegir, 
indicant que es recomana pen-
jar un banderí negre com a sím-
bol de la situació que viuen.  

Per últim, afirmen que «no 
podem abandonar les nostres 
terres, ni desaparéixer l’agricul-
tura, ramaderia i pesca; no 
podem deixar que tanquen 
negocis, ni el transport, que és 
tan necessari per a abastir-nos. 
No hi ha marxa enrere».

U A Castelló la caravana 
es posarà en marxa a les 
10.30 hores i discorrerà 
per Vila-real i Almassora

La Cooperativa Agrícola Sant Josep 
de Nules ha signat un conveni de 
col·laboració amb Creu Roja amb 
l’objectiu de lluitar contra la covid-
19. Així, la Cooperativa aportarà 

material sanitari a aquesta associació 
sense ànim de lucre durant aquest 
2021. La Cooperativa va estar repre-
sentada en la signatura pel seu presi-
dent, Ramón Arenós Ripollés.

U LA COOPERATIVA  
COL·LABORA AMB CREU ROJA 
CONTRA LA COVID-19

 

La Cooperativa inicia una nova campanya de venda de taronges ‘del camp 
a la taula’ amb navelates de Nules que es poden trobar al Supermercat 
Charter. La producció els permet oferir-les fins a finals d’abril, amb preus 
immillorables. A més, la Cooperativa ja ofereix venda ‘on line’ i a domicili.

U NOVA CAMPANYA DE VENDA DE TARONGES ‘DEL CAMP      
A LA TAULA’ AMB NAVELATES I SERVEI ‘ON LINE’ I A DOMICILI
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Opinión

C uanto peor para todos, mejor 
para mí (…)»’, es una frase que 
pronunció Mariano Rajoy en 
el 2017 en el Congreso y que 

quedará grabada para la historia. 
Aunque sin duda para algunos más 
que para otros.  

Los concejales del Partido Popular 
(PP) en Nules tomaron nota de la 
magistral lección de su presidente y 
tratan de aplicar en nuestro munici-
pio esta forma de entender y hacer 
política basada en buscar la parálisis 
de la gestión municipal, tratar de 
provocar o generar problemas aun-
que sea a costa del municipio con tal 
de poder pescar en río revuelto y 
obtener rédito político. Fue ya una 
constante en la anterior legislatura, 
cuando pasaron a la oposición tras 
las elecciones del 2015, pero se ha 
incrementado de forma exponencial 
en la actual legislatura. Los ciudada-
nos les dieron la espalda en las elec-
ciones del 26 de mayo del 2019 por 
llevar a cabo una oposición del «no» a 
cualquier iniciativa, pero parecen no 
haber tomado nota de aquello y 
siguen el mismo rumbo.  

 
ÚLTIMO PLENO MUNICIPAL 
En el pleno del Ayuntamiento del 
pasado mes de enero lo demostraron 
sobradamente. No apoyaron la modi-
ficación de una ordenanza municipal 
que posibilitará contar con una playa 
canina. No apoyaron las alegaciones 
presentadas contra el Plan de Acción 
Territorial (PAT) de la Conselleria de 
Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, que resulta perjudicial 
para el desarrollo industrial futuro 
de Nules. No apoyaron que Nules 
pida subvenciones al IVACE de la 
Generalitat para mejorar tres de sus 
polígonos industriales. ¡Ni siquiera 
apoyaron que podamos contar con 
imanes turísticos de varios lugares 
del municipio que sirvan como pro-
moción y puedan venderse a vecinos 
y visitantes! 

 
RECOGIDA DE BASURAS 
Incluso trataron, con su voto en con-
tra impidiendo debatir el asunto, que 
Nules se quedase sin servicio de lim-
pieza viaria ni recogida de basuras. 
Les hemos convocado a múltiples 
reuniones, en varios meses, para tra-
bajar los pliegos y donde todos los 
grupos municipales –excepto el PP- 
han aportado ideas y propuestas de 
mejora, donde directamente no han 
querido ni sentarse a debatir. Como 
tampoco quieren hacer con el presu-
puesto para este ejercicio.  

¿En qué beneficiaba a los ciudada-
nos de Nules tener el pueblo sin reco-
ger las basuras, ni limpiar sus calles, 
acumulando desechos y generando 
insalubridad?  

No han logrado su objetivo, pero 
continúan buscando el caos y la pará-
lisis, y Nules les da completamente 
igual.

Cuanto peor para 
todos, mejor para mí

CeN

E l mes de enero nos ha sacudido 
con unos registros dramáticos. 
Nules ha pasado de contabili-
zar 538 familias en paro (enero 

2019) a dispararlas a 636 en un año. 
Un aumento del 18% del paro en solo 
doce meses que no podemos ignorar 
y actuar como si no pasara nada. 

Es lo que reclamamos desde hace 
más de 11 meses. Desde que se apro-
bó el decreto de estado de alarma y se 
acordaron las primeras medidas para 
afrontar la pandemia, hemos recla-
mado proteger la vida, pero también 
blindar el tejido productivo de Nules. 

Son nuestros autónomos, comer-
ciantes, empresarios y pymes los que 
nos rescatarán de una crisis económi-
ca a la que nos arroja una situación 
extraordinaria agudizada por esta 
pandemia. La que ha provocado que 
en solo doce meses más de un cente-
nar de familias se queden sin trabajo 
y sufran para llegar a fin de mes. 

Nules es mucho más que un pacto 
de intereses. Es talento, capacidad, 
emprendimiento, esfuerzo, ambición 
y convicción. A ese espíritu de com-
promiso apelamos para que esa iden-
tidad que ha sabido lograr lo mejor 
de esta tierra única no se hunda por 
un escenario complejo, crítico y difí-
cil aliñado por un pacto de nóminas. 

Es urgente ampliar inversiones 
para garantizar el capital que evite 
colas del hambre. Hacerlo con una 
inyección potente, ambiciosa y sufi-
ciente. Hablamos de rescatar a quie-
nes generan servicio, crean riqueza y 
garantizan empleo. A ellos hemos de 
fortalecer para frenar la ruina. 

Por ello hemos presentado pro-
puestas para defender el futuro de 
nuestra localidad que esperamos que 
el presupuesto de 2021 recoja. Nules 
no puede estar al albur de los intere-
ses de un conjunto de partidos uni-
dos por la nómina que trazan su 
estrategia en función de los intereses 
que les aseguren sus retribuciones. 

Desde el PP reclamamos que todo 
el foco se sitúe sobre nuestra pobla-
ción. La urgencia de rebajar la pre-
sión fiscal sobre las familias, la nece-
sidad de bonificar el emprendimien-
to y la valentía de quien arriesga su 
capital para crear riqueza, la exigen-
cia de gestionar para resolver los pro-
blemas y no para crearlos. 

Es Nules lo que nos estamos jugan-
do. Y con Nules no se juega. Quince 
días más de cierre de actividades es 
un drama. Quince días de restriccio-
nes y medidas extraordinarias no 
pueden imponerse sin un plan de 
ayudas directas. No podemos esperar 
a que el Consell actúe o lo haga la 
Diputación, esa institución que en 
manos de PSOE y Compromís es una 
administración lenta y agónica. 

Hay que tomar la iniciativa y 
luchar por este pueblo. Porque Nules 
merece la pena y somos capaces de 
todo. Solo hace falta esfuerzo y capa-
cidad para lograrlo. ¡A por ello!

636 motivos para 
salvar Nules

PP

L legamos a febrero y con la cri-
sis del covid apretando el equi-
po de gobierno de CeN y 
MésNules sigue atascado, sin 

saber bien qué hacer con la gestión 
del municipio. Porque poner par-
ches, adornarlo con flores y gastar el 
dinero de las subvenciones les resulta 
más sencillo, pero gestionar el medio 
y largo plazo es una asignatura en la 
que no obtienen buenos resultados.  

Mientras otros municipios ya per-
filan ayudas municipales  a autóno-
mos y pymes, en Nules ni siquiera 
hay presupuesto municipal para 
2021. Siguen esperando el remanen-
te de 2020 que descongele los 1,3 
millones que el Ministerio obligó a 
guardar, pero no sabemos si llegará 
para todos ya que varias asociaciones 
hablan de las promesas del alcalde.  

Para hablar de presupuesto hemos 
de hablar de la plantilla municipal y 
la Relación de puestos de Trabajo 
(RPT). En el 2020 se aprobó para 6 
meses con la promesa de trabajar las 
mejoras para su aprobación en 2021. 
Ya advertimos que no llegará, a no 
ser que el presupuesto se pretenda 
aprobar pasado el verano.  

Y es que siempre le pilla el toro a 
este equipo de gobierno. El contrato 
de la basura ha caducado sin tener 
otro, será que no estaban advertidos. 
Y no solo eso, sino que su juego de tri-
leros para esconder las cosas les ha 
llevado a pegarse un tiro en el pie. Si 
en agosto de 2020 hicieron votar al 
pleno municipal para evitar la pró-
rroga del contrato, en enero del 2021 
pedían al pleno votar la prórroga 
hasta abril. «Dime de qué presumes y 
te diré de qué careces» nos advierte el 
refranero castellano, y así el equipo 
de CeN y MésNules, que presume de 
democrático y transparente, ocultó 
la votación hasta el pleno sin pasarlo 
por comisiones. Los socialistas nos 
abstuvimos para poder debatir el 
punto en el pleno, pero el PP, viendo 
el error de cálculo de la alcaldía, votó 
«No» a la inclusión en el orden del 
día, evitando así no solo el debate 
sino la posible prórroga y dejando al 
edial de Urbanismo y Medio ambien-
te más parado de lo ya habitual y al 
alcalde sin defensa legal frente a la 
caducidad del contrato.  

Aunque los ediles de Urbanismo y 
Contratación han alegado varias 
veces estar un año trabajando, lo cier-
to es que han trabajado poco y lo 
poco que han hecho lo han hecho 
mal. Esto de jugar a la ruleta rusa 
tiene estas cosas, a veces se dispara.  

Sin ayudas al comercio (10 comer-
cios copan el 52% de las ayudas 
Activa Nules), sin presupuestos, sin 
contrato de basura... Siempre nos 
quedará decorar la nevera con imáge-
nes de Nules.  

Un recuerdo a las familias que 
siguen luchando con el covid y a 
todos los profesionales que están ayu-
dando a vencer esta pandemia. 

Un equipo de 
gobierno sin pulso

PSPV-PSOE

S om conscients que aquesta 
columna potser vos pot gene-
rar un cert desconcert d’entra-
da, però sense fer trampes que 

vos coneixem, llegiu-la fins al final 
que ahí està la clau de tot el contra-
sentit que es genera per part dels par-
tits de centre dreta del nostre munici-
pi, o el que ve a ser el mateix, PSPV i 
PP, ja coneguts de manera col·loquial 
com PPOE. 

Sabem que el llinatge humà és 
fal·lible, així que no hem de fiar-nos 
dels nostres propis raonaments, a vol-
tes és millor comportar-se com un 
estúpid que passar inadvertit.  

Hui torna a  començar un nou dia, 
llarg, i a més per pura casualitat és 
un últim dijous de mes, i aproxima-
dament al voltant de les dènou hores 
comença l’espectacle, no s’alça el 
teló, no és un teatre, però com si d’un 
gran circ es tractara van apareixent 
els hàbils malabaristes, mims plens 
de bons gestos, impredecibles contor-
sionistes i els funambulistes cami-
nant sobre la corda fluixa , que ixen 
a pista per a distendre un poquet els 
moments de suspens generats pels 
altres artistes, entregats en un ritme 
trepidant al seu gran espectacle. 

Però tots, tots, els malabaristes, els 
mims, els contorsionistes, els funam-
bulistes, en acabar el numeret, prete-
nen encobrir amb els aplaudiments i 
somriures d’ells mateixos i del 
públic, virtual en aquests temps, les 
seues pròpies i lamentables carèn-
cies, i així funció rere funció, dia rere 
dia. 

 De totes maneres fixem-nos bé, la 
vida és una cruïlla davant la qual en 
arribar, hem de prendre decisions, fa 
que moltes vegades tota eixa troupe 
actuen de forma contrària del que 
pensen i fins i tot del que senten, 
però sempre tenint a mà el recurs i la 
ridícula excusa que no hi havia més 
opció, i amb aquesta cantarella fins a 
la pròxima actuació. 

Lo curiós no, lo greu, és que amb 
aquestes actituds ni es menja ni es 
deixa menjar i el poble té fam, cal 
preguntar-nos si val la pena aprofitar 
cada minut i cada segon, i nosaltres 
responem si, perquè hom creix aju-
dant als altres, quan no li importa el 
temps, sinó que l’utilitza. 

 
FENT CAMÍ 
Mig camí fa qui nomes el comença. 
Més Nules el va començar i l’acabarà, 
perquè l’error més gran el come-
tríem si per por d’equivocar-nos, ens 
equivocàrem, deixant d’arriscar en el 
nostre camí. Pensem que al final de 
la nostra marxa, quan arribe, no 
se’ns jutjarà pel fet, però si se’ns 
jutjarà per l’honestedat amb què ho 
vam fer, segur que  tothom no podrà 
dir el mateix. 

«Mai seràs criticat per algú que 
estiga fent més que tu, només seràs 
criticat per qui estiga fent menys, o 
res».

El circ de la  
vida

Més Nules
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TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cementeri *   10:20 11:20 12:20

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

Diagonal 7:57  10:22 12:22

LLaurador 7:58  10:23 12:23

Pujada 7:59  10:24 12:24

Jardí RENFE 8:00 8:50 10:25 11:23 12:25 13.20
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TRANSPORT A LES PLATGES  DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Estany 8:22 10:52 12:52 17,52 18,52

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

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

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

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

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

ELS DILUNS 
EL SERVEI NO 
PASSA PEL 
CEMENTERI 
PERqUè ESTÀ 
TANCAT
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