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TRES ATLETES DE NULES SÓN 13
QUARTES EN EL CAMPIONAT
D’ESPANYA PER EQUIPS SUB-14

Activa Nules reparteix
5.000 euros més en
el segon sorteig
La campanya de dinamització del
comerç local Activa Nules continua
endavant amb el segon sorteig de
5.000 euros en vals de compra en
els establiments participants. PÀG. 6

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

La Hermandad
de Nazarenos
arriba als 80 anys

U El 21 d’octubre es van
complir 80 anys de la fundació de la Hermandad de
Nazarenos de la Purísima
Sangre de Nules, que va recuperar la Setmana Santa. PÀG. 9

Tots fem falta per a parar la covid
L’Ajuntament de Nules impulsa noves mesures i restriccions davant el repunt de contagis

Insten el Ministeri
a tractar el cotonet
amb clorpirifos
U El Ple de l’Ajuntament de
Nules va aprovar una declaració institucional instant el
Ministeri d’Agricultura a
autoritzar el tractament del
cotonet amb clorpirifos o
metil-clorpirifos. PÀGINA 12
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Operaris de l’Ajuntament desinfecten els carrers i espais públics de manera continuada.

Els llauradors tornen a col·laborar en les tasques de desinfecció de les vies públiques.

Nules adopta mesures restrictives davant
el major repunt de la pandèmia de la covid
L’Ajuntament ha recordat als veïns la necessitat de reduir els contactes socials al màxim per a poder frenar la propagació del virus

D

avant el repunt de contagis per la covid-19 a
Nules (amb un acumulat de 218 casos des de
l’inici de la pandèmia, 74 en els
darrers 14 dies, i 4 morts,
segons les dades del 9 de novembre), l’Ajuntament de Nules ha
impulsat tota una sèrie de
mesures per a frenar i previndre
la propagació del virus.
La Junta de Govern Local va
suspendre inicialment fins al 15
de novembre tots els actes
públics municipals programats
pels diferents departaments de
l’Ajuntament, i la cessió del saló
multifuncional per a les activitats del CEAM. A més, es retarda

l’inici dels programes corresponents a la Unitat Respir i
Conviu, que estava previst
començar en els pròxims dies,
fins a l’1 de desembre. També es
van tancar els vestuaris tant del
camp de futbol com del poliesportiu municipal, i no s’autoritzarà el seu ús ni per als entrenaments ni per a les competicions.
La brigada municipal desinfecta els carrers i els espais
públics de manera continuada i
els llauradors han représ les tasques de desinfecció dels carrers
amb els seus tractors. Fins i tot
el Consorci Provincial de
Bombers va reforçar a principis
de novembre la desinfecció de

carrers i centres públics.
També es van reforçar els
torns de la Policia Local, especialment els caps de setmana,
per a controlar el compliment
de les mesures de prevenció i
distanciament social en aquelles zones on s’ha observat més
incompliments, i vigilar també
el toc de queda nocturn dictaminat per la Generalitat.
S’han precintat els parcs
infantils i les zones d’oci públiques com el jardí botànic, el
paratge de l’Estany o la zona
Quatre Camins. D’altra banda,
s’han precintat el mobiliari
urbà, fonts i cabines de telèfon
per a evitar el seu ús i s’ha tallat

el subministrament d’aigua de
les fonts públiques.
Així mateix, s’han suspés els
entrenaments dels jocs esportius que tenen lloc en l’horari
extraescolar en els centres educatius. També es tanca la zona
comú dels horts urbans; i s’han
incrementat les mesures preventives en el mercat ambulant.
AUTOCONFINAMENT

El 30 d’octubre l’alcalde, David
García, va fer una crida als veïns
per a que durant els pròxims
quinze dies s’autoconfinaren
limitant al màxim les relacions
socials no necessàries.
La junta de portaveus va

acordar el 2 de novembre traslladar a la Conselleria de Salut
Pública la preocupació per la
situació epidemiològica actualde Nules i sol·licitar que en base
a les dades i informació actualitzades que disposen, estudien si
és convenient prendre mesures
addicionals en la població de
Nules dins de l’àmbit de les
seues competències.
L’Ajuntament ha reforçat els
missatges a la ciutadania,
mitjançant el ban municipal i
les xarxes socials, per a conscienciar a la població de la
importància de complir amb
totes les recomanacions que es
fan des de les administracions.

L’EDAR Nules-La Vilavella farà controls
de les aigües residuals pel coronavirus
La
Comunitat
d’Usuaris
d’Abocaments (EDAR) Nules-La
Vilavella portarà a terme controls per a la detecció primerenca de restes de material genètic
del virus SARS-Cov-2, causant de
la malaltia covid-19, en les
aigües residuals.
Així ho van anunciar el president de l’entitat i alcalde de
Nules, David García, i la vicepresidenta i alcaldessa de la
Vilavella, Carmen Navarro, els
quals van coincidir en assenyalar la importància d’aquesta iniciativa amb la que es vol previndre possibles rebrots de la covid19 en aquestes dues poblacions.
De manera que, la Junta

Directiva de l’EDAR Nules-la
Vilavella després d’estudiar diferents propostes presentades ha
acordat acceptar l’oferta feta
per Facsa, per tant serà l’encarregada de prestar aquest servei,
en principi, per un període d’un
mes, de l’1 al 30 de novembre, i
per un import de 17.303 euros.
«De les tres ofertes presentades aquesta era la més avantatjosa. Es faran analítiques
totes les setmanes i es prendran
tretze mostres cada setmana
com a mesura preventiva per a
poder així detectar possibles
positius», comenta García.
En concret a Nules es fan setmanalment deu proves: a les sis

escoles, a la Residència de
Persones Majors Mare de Déu de
la Soledat; una a les platges, una
altra a Mascarell; i una última a
l’IES Gilabert de Centelles.
A la Vilavella s’analitzaran
tres mostres que correspondran
a la zona de dalt del poble on es
troba l’escola; a la part mitjana
de la població que compta amb
l’escoleta infantil i la Casa de la
Música, entre altres; i a la zona
de baix on estan les instal·lacions esportives.
Davant açò, Carmen Navarro
explica que «aquestes analítiques les farem públiques i
segons els resultats ampliarem
les proves al mes de desembre».

David García i Carmen Navarro van presentar la nova mesura contra la covid-19.
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Destinen 35.518 €
en ajudes per a
autònoms i
petites empreses
contra la covid-19

La Brigada Municipal va desinfectar les instal·lacions del Cementeri Municipal.

Les mascaretes van formar part enguany de la visita al Cementeri.

Un protocol de
seguretat coordinat
per la festivitat
de Tots Sants
L’Ajuntament instal·la un detall a l’entrada del Cementeri en
record de tots els que ens han deixat des de l’Estat d’Alarma

A

mb motiu de la celebració del dia de Tots Sants,
l’Ajuntament de Nules
va instal·lar un xicotet
detall a l’entrada del Cementeri
Municipal per a transmetre que
totes les persones del poble que
ens han deixat enguany viuran
d’alguna forma a la nostra
memòria, ja que ens sentim
molt prop de totes les seues
famílies i amistats.
Són uns mesos complexos on
els protocols de seguretat condicionen en gran manera com
podem acomiadar als nostres
éssers volguts, però tot és per la
salut. Per això l’Ajuntament va
establir un procol covid-19 per a

Tots Sants amb la Policia Local,
Creu Roja, Protecció Civil i la
Brigada Municipal.
Així, es va establir un horari
de 9.30 a 19.00 hores, perquè les
visites es feren de manera escalonada, tant l’1 de novembre
com els dies previs. Es van senyalitzar els accessos, amb la
porta principal com a entrada;
l’entrada a la part nova amb
doble sentit, i la porta lateral de
la façana principal com a eixida.
L’ús de la mascareta va ser
obligatori, es van instal·lar
punts amb gel hidroalcohòlic i
es va recomanar mantindre la
distància de seguretat i no estar
en el recinte més de 30 minuts.

L’Ajuntament va voler recordar els veïns i veïnes del poble que ens han deixat.

Reactiven el servei de proveïment
d’aliments i medicaments a domicili
L’Ajuntament de Nules ha reactivat el Servei de Proveïment
d’Aliments i Medicaments a
Domicili per a persones vulnerables a la covid-19 amb la intenció que aquest col·lectiu limite
els contactes socials davant la
situació epidemiològica local.
Per tant, les persones del
municipi interessades, que pertanyen als grups de risc, que no
tinguen cap persona que els
puga fer la compra d’aliments
bàsics o recollir els medicaments, poden sol·licitar aquest
servei a l’Ajuntament de Nules.
Per a aquest motiu s’ha activat
la línia 964 670 001 per a prendre nota de les comandes, on es

pot cridar de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 hores.
El repartiment es farà el
mateix dia de la comanda per
personal voluntari de Creu Roja
Nules i de Protecció Civil. A més,
en aquesta iniciativa col·laboren
també la Cooperativa Agrícola
Sant Josep de Nules i algunes
farmàcies del municipi.
Així mateix, aquest programa contempla el servei de transport al centre de salut per part
del personal voluntari de Creu
Roja que es pot sol·licitar a
l’Ajuntament o a Creu Roja.
«Des de l’Ajuntament hem
vist la necessitat de reprendre
aquest servei perquè les xifres

de contagis a la nostra població
són preocupants, i és important
en aquests moments que la ciutadania, especialmente les persones vulnerables, romanguin a
casa. Es tracta d’una iniciativa
solidària i responsable per a evitar que la gent ixca al carrer si
no és imprescindible», comenta
l’alcalde, David García.
Aquest programa es va posar
en marxa per a donar resposta a
la necessitat creada durant
l’Estat d’Alarma, decretat el passat març, davant les recomanacions sanitàries fetes, especialment a les persones vulnerables
a la covid-19, per a que no isqueren dels seus domicilis.

L’Ajuntament de Nules destinarà 35.518 euros per a la
concessió d’ajudes a persones autònomes, xicotetes
empreses, i microempreses
locals afectades per la situació provocada per la covid-19.
Per aquest motiu va aprovar la convocatòria d’una
línia de subvencions a la que
poden acollir-se, sol·licitantlo de manera telemàtica,
totes les persones interessades fins 20 de novembre.
«Aquesta subvenció té
com a finalitat ajudar a aquelles persones, físiques o jurídiques, més afectades per la
situació amb la covid-19, per
a evitar que s’originen conseqüències
irreversibles.
També es vol vetllar perquè
una vegada finalitzada la
crisi sanitària es puga dur a
terme, el més aviat possible,
una reactivació de l’economia local», explica l’alcalde,
David García.
Cadascú dels sol·licitants
que complisquen els requisits podrà ser beneficiari
d’un màxim de 500 euros.
Entre els requisits es demana
que l’activitat empresarial o
comerç es porte a terme en
l’àmbit territorial de Nules;
estar d’alta de manera ininterrompuda en el Règim
Especial de Treballadors
Autònoms o Mutualitat
corresponent o en el Règim
General de la Seguretat
Social i en Hisenda almenys
del 31 de desembre de 2019
al 14 de març de 2020.
Per a qualsevol dubte es
pot contactar amb el departament d’Atenció al Ciutadà o
amb
l’Agència
de
Desenvolupament Local.

Nules rep 37.541 € per a
quatre llocs de treball
per a neteja de la covid
L’Ajuntament de Nules ha
rebut una ajuda de 37.541,04
euros per a la contractació de
quatre persones desocupades
majors de 30 anys, per a
reforçar les tasques de neteja i
de desinfecció dels espais
públics enfront de la covid-19.
Aquesta ajuda s’emmarca
en el pla Avalem Experiència
dirigit a persones que han perdut la seua ocupació a conseqüència de la pandèmia. Les
persones interessades tenen la
informació al Punt Labora, de
manera que és Labora qui

porta a terme la inscripció per
al procés selectiu. «Labora
remet a l’Ajuntament un llistat amb les persones que han
presentat candidatura per a
portar a terme la corresponen
baremació de les persones candidates a aquests llocs de treball i poder triar així el perfil
de manera objectiva de peó
d’obres i serveis que més
s’ajuste a les necessitats
actuals en matèria de prevenció del virus», comenta la regidora de Polítiques d’Ocupació,
Rosa Ventura.
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Patrimoni supervisa la
catalogació de les restes
trobades a Mascarell

El regidor Guillermo Latorre i l’alcalde, David García, es van reunir amb la diputadade Memòria Democràtica, Tania Baños.

Volen treballar amb la Diputació la
promoció del vestigis de la guerra
La diputada de Memòria Democràtica es reuneix amb l’alcalde i el regidor de Patrimoni

L

’Ajuntament de Nules ha
demanat a la Diputació
Provincial de Castelló
recolzament davant la
Conselleria de Cultura i
Patrimoni de la Generalitat
Valenciana per a aconseguir la
declaració de Be d’Interés
Cultural (BIC) als vestigis de la
Guerra Civil que hi ha al terme
municipal de Nules.
Així ho van traslladar l’alcalde de Nules, David García, i el
regidor
de
Patrimoni,
Guillermo
Latorre,
a
la
Diputada
Provincial
de
Memòria Democràtica, Tania
Baños, en la reunió que va tindre lloc al consistori nuler a
mitjans del darrer mes d’octubre per a tractar diferents
assumptes relacionats amb la
promoció i protecció d’aquest
patrimoni.
Així mateix, l’Ajuntament de
Nules també està interessat en
potenciar la zona de la Creu de

25 ANIVERSARI‘ENRIQUE GINER’

Una càpsula del
temps al Museu
U L’Ajuntament de Nules ha
posat en marxa una càpsula del
temps en la que es vol guardar
objectes representatius de l’any
2020, especialment marcat per la
pandèmia de la covid-19.
U Es tracta d’una activitat
emmarcada en la commemoració
del 25 aniversari del Museu de
Medallística ‘Enrique Giner’, on es
vol soterrar la càpsula el pròxim 8
de desembre per a procedir a la
seua obertura dins de 25 anys.
Ferro, en concret es vol promocionar aquest entorn paisatgístic que compta amb vestigis de
la guerra i que és un lloc compartit amb els termes munici-

pals de la Vall d’Uixó i de la
Vilavella.
Davant açò, el regidor de
Patrimoni, Guillermo Latorre,
comenta que «la diputada ens
va mostrar la seua predisposició
en
col·laborar
amb
l’Ajuntament per a poder dur a
terme aquests projectes, i de
manera especial treballarem
conjuntament la promoció de la
zona de la Creu de Ferro com un
enclavament turístic comarcal».
RESTAURACIÓ AL CONVENT

També es vol signar un conveni
singular per a adequar, consolidar i protegir els vestigis de guerra del terme municipal de
Nules segons marca la modificació de Llei 9/2017 de la
Generalitat Valenciana; i s’ha
sol·licitat ajuda a la administració provincial per a la restauració del primer refugi de guerra
que es troba en el Convent de la
Sagrada Família.

El regidor de Patrimoni i l’alcalde de Mascarell, durant la trobada.
Mascarell va rebre a mitjans
del darrer mes d’octubre la
visita del Director Territorial
de
Patrimoni,
Cristian
Linares, per a supervisar la
catalogació dels vestigis trobats durant les obres de pavimentació del recinte emmurallat que van finalitzar fa
uns mesos.
El regidor de Patrimoni i
de Mascarell, Guillermo
Latorre, i l’alcalde de
Mascarell, Felipe Sánchez,
van acompanyar el director
territorial i el personal tècnic
en la visita i van aprofitar
l’estada a Mascarell per a

U Continuen
impulsant projectes
com un espai
museístic a la casa
consistorial

Restauren el blocaus de la
Vieta amb 6.286 € i la
col·laboració de Turisme
La primera setmana de novembre van començar les obres de
consolidació i adequació del blocaus de la Vieta, una actuació
que compta amb una inversió
total de 6.286,08 euros i la
col·laboració
de Turisme
Comunitat Valenciana, que va
atorgar a l’Ajuntament de Nules
una subvenció de 3.771,65
euros per a aquesta iniciativa.
En concret, eixos dies es va
procedir,
per
part
de
l’arqueòleg, a les mesures peri-

metrals del recinte i del vestigi
bèl·lic i, juntament amb l’ajuda
de dos persones voluntàries, al
buidatge de terra de l’interior
del blocaus.
Després de la primera jornada, el regidor de Patrimoni,
Guillermo Latorre, que va ser un
dels voluntaris en els treballs de
consolidació del blocaus, va
assegurar que «aquest entorn
porta més de 80 anys sense cap
mena d’actuació. De fet, aquests
treballs inicials, a més de fona-

S’han realitzat mesures perimetrals del recinte i del vestigi bèl·lic.

explicar als representants de la
direcció territorial els projectes
en els que està treballant
l’Ajuntament de Nules per a
posar en marxa a Mascarell a
curt termini.
Així doncs, entre els projectes que el consistori vol implementar es troba l’Oficina de
Turisme i l’habilitació d’un
espai museístic a la casa consistorial de Mascarell, també la
senyalització turística en l’interior del recinte emmurallat, o la
rehabilitació integral de les
muralles.
«Els organismes territorials
valoren molt positivament les
iniciatives en matèria patrimonial i posada en valor que està
fent l’Ajuntament de Nules. De
fet, hem coincidit en assenyalar
l’importància d’unir esforços
entre les dos administracions
per a materialitzar aquests projectes per a aconseguir que
Mascarell siga un referent turístic de primer nivell», comenta
Guillermo Latorre.
mentals per a la seua conservació i posada en valor, ens han
ajudat a comprendre com van
aprofitar l’entorn, l’arquitectura del mateix blocaus i les seues
vertaderes dimensions, que disten molt de les quals creiem en
els inicis».
Estava previst que aquests
treballs, segons va apuntar
l’edil, es prolongaren durant
aproximadament deu dies, si el
temps ho permetia.
No obstant això, el projecte
compta amb quatre fases: una
primera intervenció arqueològica d’excavació i altra de neteja
de vestigis, que són les que
s’han portat a terme aquesta setmana; a les que seguirà el condicionament de la zona exterior
per a embellir l’entorn; i per
l’últim la senyalització del
mateix.
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Convoquen la quarta edició del
programa Focus d’Empreses
Se seleccionaran un total de 10 projectes amb un gran potencial de creixement a la localitat

U CONTRACTEN TRES
PERSONES ATURADES AMB
EL PROGRAMA EMCORP

L’Ajuntament ha contractat tres persones desocupades majors de 30
anys per sis mesos mitjançant el
Programa Emcorp, que ha atorgat
una subvenció de 32.884,62 euros.

U TREBALLS A LA ZONA
MARÍTIMA DAVANT L’AVÍS
DE PLUJA I FORTESONADES

La Brigada Municipal va estar ocupada en la zona marítima davant la previsió de les darreres pluges. Van obrir
les comportes i van netejar les
séquies i la gola, entre altres tasques.

U DESTINEN 5.800 EUROS
EN DIVERSES MILLORES
PER A L’ESCOLA DE MÚSICA

L’Ajuntament ha aportat 5.800 euros
per a millores en les instal·lacions de
l’Escola de Música, com canviar les
portes per unes homologades que
permeten la insonorització.

U MILLORA DE LA
SENYALITZACIÓ EN EL
MERCAT MUNICIPAL

El mercat municipal compta amb
nous senyals interiors per a fer encara més agradable l’experiència de
compra i per a gaudir més de les activitats socials i culturals que acull.

La Caixa Rural Sant Josep torna a col·laborar amb el IV Focus d’Empreses amb una subvenció de 3.000 euros.

N

ules convoca per quart
any
consecutiu
el
Programa
Focus
d’Empreses, del qual
han eixit ja publicades les bases
en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP) per la qual cosa
les persones interessades poden
presentar propostes fins al
pròxim 13 de desembre.
En concret l’objectiu d’aquesta iniciativa és detectar i seleccionar un total de 10 projectes
amb un gran potencial de creixement en la localitat, de manera que per un període d’un any
els projectes seleccionats disposaran d’un espai físic on desenvolupar el negoci, un tutor per a
la realització del pla d’empresa i
formació específica impartida
per personal especialitzat, a
més de classes d’entrenament i

finançament inicial per a posar
en marxa l’empresa.
El
regidor
de
Desenvolupament Local, César
Estañol, explica que «el jurat
avaluarà segons l’originalitat de
la idea i la diferenciació, el
coneixement del mercat i la
competència, la viabilitat tècnica i comercial, econòmica i
financera, els llocs de treball
que crearà o la innovació, a més
també tindrà en compte la
diversificació de l’economia
local».
El Focus d’Empreses està pensat per a persones del municipi
de Nules, encara que se’n poden
presentar d’altres poblacions
però en cas de ser seleccionats la
societat i l’activitat hauran de
ser domiciliades a Nules.
«Es tracta d’una de les apos-

tes d’emprenedoria més importants de l’Ajuntament de Nules
que es va posar en marxa en
l’anterior legislatura i que ha
tingut una gran acceptació. De
fet, moltes de les propostes presentades en les anteriors edicions són en l’actualitat una realitat gràcies al Focus d’Empreses
de Nules. Un projecte a més pioner a la província de Castelló
que compta amb el recolzament
de l’Escola d’Empresaris (EDEM)
i la Llançadora d’Empreses de
València, la Universitat Jaume I,
la Cambra de Comerç de
Castelló, que formen part del
jurat; i de la Caixa Rural Sant
Josep de Nules i d’empreses
locals com ara Kerabén,
Grespania o Huhtamaki com a
patrocinadors», matisa l’alcalde, David García.

Demanen a Diputació una línia d’ajudes
per a asfaltar camins rurals compartits
L’Ajuntament de Nules ha
demanat
a
la
Diputació
Provincial de Castelló una línia
d’ajudes per a l’asfaltat de
camins rurals que comparteixen diferents municipis. Així ho
va traslladar l’alcalde de Nules,
David García, al seu president,
José Martí, en la convenció
d’alcaldes de la comarca de la
Plana Baixa que va tindre lloc el
21 d’octubre a Moncofa.
El primer edil va assenyalar
al respecte que és el segon any
que es realitza a l’administració
provincial aquesta petició que
està recolzada per altres alcaldes, «en la convenció de l’any
passat celebrada a Betxí ja

varem fer aquest prec per a que
s’inclogués en el pressupost, de
la mateixa manera ho hem
exposat enguany ja que així ens
ajudaria a mantindre en condicions els camins rurals que són
ratlla entre diferents termes
municipals».
L’Ajuntament
de
Nules
també ha sol·licitat a la
Diputació que de cara a l’exercici de 2021 mantinga les ajudes i
material covid establits aquest
any 2020; a més davant la crisi
econòmica i laboral derivada de
la pandèmia ha instat a l’institució provincial a promoure
l’obra pública per a reactivar
l’economia local dotant de més

recursos als municipis en el Pla
135 d’Obres i Serveis.
REGENERACIÓ DE LA COSTA

Altres assumptes que preocupen a l’alcalde de Nules són el
problema que afecta al sector
citrícola per la plaga del cotonet
de Sud-àfrica o la regeneració de
la costa sud de Castelló, per
aquest motiu va demanar ajuda
a la Diputació per a que inste al
Govern d’Espanya a buscar solucions i a agilitzar projectes.
«Són temes que no són competència de la Diputació però
que ens pot ajudar a intervenir
amb altres administracions»,
matisa García.
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Activa Nules reparteix 5.000 € en
vals de compra en el segon sorteig
La campanya de dinamització del comerç continuarà amb dos sortejos més fins a finals d’any

Manos Unidas fa una
donació de llibres
infantils a l’Ajuntament

L

a campaña Activa Nules
per a la dinamització del
comerç i el serveis de la
localitat va continuar el
darrer divendres 6 de novembre
amb la celebració del segon sorteig i un nou repartiment de
5.000 euros en premis.
Cinquanta veïnes i veïns gaudiran d’un bo de compra de 100
euros per a consumir ací, a casa.
Durant els pròxims dies rebran
una telefonada des de l’ADL per
a recollir-lo. Però encara queden
queden dos sortejos més abans
de que acabe l’any i 10.000
euros en premi.
El sorteig va tindre lloc de
nou a la Cambra Agrària, on
està l’urna per a depositar els
passaports amb els segells de 10
comerços o negocis diferents
dels més de 160 que participen
en la campanya, i que continuen augmentant.
L‘alcalde, David García, va
animar al veïnat a seguir comprant al poble per ajudar a la
recuperació i va valorar molt
positivament l’esforç que estan
desenvolupant els comerços, els
serveis, els establiments d’hostaleria i restauració, entre altres,
per oferir-nos tota la seguretat
possible i mantindre actius els
negocis que donen vitalitat als
carrers i places del municipi

L’alcalde i la regidora d’Associacions, amb representants de Manos Unidas.
L’alcalde, David García, i els regidors César Estañol i Susana Tusón, en el sorteig.

IL·LUMINACIÓ NADALENCA

En esta línia va manifestar que
el 27 de novembre tindrà lloc
l’encesa de les llums i arbre de
Nadal, i s’estan preparant iniciatives amb el sector. Tot per a
gaudir d’unes setmanes d’una
especial il·lusió en el marc del
context sanitari que tinguem.
La bona acceptació de la iniciativa Activa Nules no ha

Si completes el passaport amb els segells de 10 establiments pots participar-hi.
deixat de créixer des que es va
posar en marxa. Així, si en la
primera fase es van completar
100 passaports, que van participar en el primer sorteig, per al
segon aquesta xifra ja s’apropava als 200.

Activa Nules s’ha convertit
en una mena de centre comercial obert, que forma part de les
mesures acordades en les taules
tècniques de reconstrucció de
Nules davant la covid-19, per a
reactivar l‘economia local.

Manos Unidas ha volgut fer un
reconeixement a la tasca que
l’Ajuntament de Nules desenvolupa per a col·laborar amb
aquesta ONG, de manera que
el darrer 23 d’octubre una
representació de la delegació
de Nules va fer entrega a
l’alcalde, David García, i a la
regidora d’Associacions, María
José Esteban, de tres lots de llibres infantils que es destinaran a la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó.
Des
de
la
regidoria
d’Associacions s’assenyala que
«Manos Unidas Madrid ha volgut agrair, amb aquesta donació de llibres per a la lectura
en valors enfocats al públic
infantil, la trajectòria de
col·laboració existent des de fa
anys entre l’institució local i
Manos Unidas Nules, un gest
amb el qual ens sentim molt
satisfets», comenta la seua
edil, M. José Esteban.
Precisament, es va aprofitar
la celebració d’aquest acte per

Europa selecciona el
projecte Erasmus+ de
l’IES Gilabert de Centelles
El projecte europeu Erasmus+
elaborat i presentat per l’IES
Gilabert de Centelles de Nules,
Gilabert gets an opening to Europe,
ha estat un dels seleccionats per
a
treballar
la
innovació
pedagògica, el plurilingüisme,
així com la gestió de la convivència i la inclusió com a eina
de millora educativa.
Erasmus+ és el programa de
la UE per a donar suport a l’edu-

cació, la formació, la joventut i
l’esport a Europa. Compta amb
un pressupost de més de 14.000
milions d’euros per a donar a
milions d’ europeus l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger.
El projecte de l’IES Gilabert
de Centelles està emmarcat dins
d’un programa de mobilitat
KA101, compta amb dos anys
d’aplicació i té com a objectiu

El projecte Erasmus+ de l’IES de Nules ha sigut seleccionat per la seua qualitat.

a signar el nou conveni de
col·laboració amb el que
l’Ajuntament atorga anualment a aquesta associació una
subvenció de 500 euros.
RECOLLIDA DE PESSETES

D’altra banda, Manos Unidas
Nules ha començat fa poc la
nova campanya anomenada
Les teues pessetes poden salvar
vides amb la instal·lació als
baixos de l’ajuntament d’una
urna per a la recollida d’aquestes monedes.
Des de l’associació s’insta
als veïns i a les veïnes que
encara tinguen pessetes a casa
a dipositar-les en aquesta
urna, donat que l’intenció es
destinar a projectes solidaris
aquestes monedes que el
pròxim 31 de desembre deixaran de tenir valor.
«Com no podia ser d’altra
manera lAjuntament també
està col·laborant amb Manos
Unidas en aquesta campanya»,
matisa Esteban.
fonamental la internacionalització del centre en l’entorn
europeu que permeta desenvolupar els canvis necessaris per
tal de modernitzar i convertir
l’IES de Nules en un referent de
prestigi i qualitat.
Signat el conveni de subvenció, la UE, a través del Servei
Espanyol
per
a
la
Internacionalització
de
l’Educació (SEPIE), ha transferit
a l’IES Gilabert de Centelles la
quantitat de 8.532,80 euros per
a dur a terme un total de 5
mobilitzats a França, Bèlgica,
Berlín i Islàndia.
El projecte Erasmus+ Gilabert
gets an opening to Europe ha sigut
a més a més publicat en la
Plataforma europea de projectes
Erasmus +.
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La acupuntura trata el origen de cada
problema de salud y no los síntomas
El doctor Sánchez de Mora abre una nueva consulta especializada en la ciudad de Castelló después de casi 30 años en Nules

L

a acupuntura es una
técnica
terapéutica
con miles de años de
historia. Todos conocemos las agujas que, insertadas en el cuerpo, calman
dolores y tienen efectos positivos en el organismo. Pero la
medicina tradicional china
es mucho más, y considera el
cuerpo humano como un
todo, relacionado consigo
mismo y con la madre naturaleza. En la antigua China
los médicos se encargaban de
preservar la salud de sus
pacientes y, si enfermaban,
quería decir que el médico
no era bueno y por tanto,
dejaban de pagarle.
El doctor Alberto Sánchez
de Mora es licenciado en
medicina por la universidad
de Valencia y también lleva
ejerciendo la medicina tradicional china por más de 30
años. Por sus manos han
pasado todo tipo de patologías y dolencias. Las más
comunes son: migrañas,
dolores de cualquier tipo,
trastornos digestivos y neuropsiquiátricos, entre otras.
Resulta casi increíble
observar cómo, al igual que
podemos hacernos un análisis de sangre, podemos medir
nuestras energías y comprobar si están en equilibrio. La
mayoría de dolencias llevan
asociadas un trastorno energético, que con el adecuado
tratamiento, suele sanar sin
ningún efecto secundario y
de forma duradera.
Muchas personas se resignan a vivir con dolor, con
incomodidades y sin equilibrio. La acupuntura trata de
manera integral a cada
paciente y no sólo hace desa-

SANTIAGO VIDAL

El doctor Alberto Sánchez de Mora.
parecer los síntomas de las
enfermedades, sino que ataca a
la causa de las mismas, que no
suele ser otra que un trastorno
en nuestra energía.
Tras un periodo de casi 30
años cuidando de la salud de los
vecinos de Nules en su propia
localidad, comienza una nueva
andadura con dos novedades:
una clínica propia en el centro
de la ciudad de Castelló y un
nuevo miembro en el equipo.
Desde hace varios años, le
acompaña en la consulta la
segunda generación de acupuntores en la familia, Miguel
Ángel, fisioterapeuta, especiali-

Miguel Ángel Sánchez de Mora, la nueva generación.
zado en masaje terapéutico y
titulado superior en acupuntura y medicina tradicional china.
Los talentos y conocimientos
de las dos generaciones de
Sánchez de Mora son el comple-

U El doctor Sánchez
de Mora muestra su
agradecimiento a todos
los pacientes que han
confiado en él en Nules

mento perfecto para tratar de
manera integral a cada paciente.
En palabras del doctor
Sánchez de Mora, «ha llegado el
momento de, tras 30 años de
ejercicio laboral en la villa de
Nules, iniciar una nueva etapa
en Castelló con energías renovadas pero sin olvidar el camino
recorrido. Desde estas páginas
no puedo sino agradecer a todos
los pacientes que han confiado
en mí y de los cuales he aprendido que sanar no solo significa eliminar el dolor sino conseguir el
equilibrio en todos los sentidos»
La nueva clínica en el centro
de Castelló está diseñada para

l

Navarra 118

4º piso, pta. D escalera C
Castellón de la Plana

% 696 685 191
acupuntorcastellon.es
acupuntorcastellon@gmail.com

l

l
l

ejercer la medicina tradicional china y la fisioterapia
como técnicas complementarias y altamente efectivas.
Garantizando todas las medidas de seguridad y privacidad, se asegura un trato cercano, amable y con unos
resultados que pueden comprobarse mediante los testimonios que, de manera regular, van escribiendo los propios pacientes en su página
web, acupuntorcastellon.es.
Dos generaciones de profesionales están esperándolos para ayudarles a recuperar su equilibrio.

Acupuntura, fisioterapia, medicina tradicional
china y masaje terapéutico
Alivio del dolor en todas sus manifestaciones:
migraña, dolor de espalda, dolores articulares,
fibromialgia
Náuseas del embarazo y tratamientos para
la fertilidad 100% inofensivos y sin efectos
secundarios
Trastornos gastrointestinales y alergias
Deshabituación de tabaco, alcohol y drogas
(en una sola sesión)
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El tiempo

Y en esas llegó
el coronavirus
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

Dolores amb els seus fills Lolita, Paco i M. Carmen, i el seu net Pedro.

Amb el seu net José Manuel, la seua dona, Marta, i els seus fills, Pedro i Maria.

Dolores Roselló Pujol ja és centenària i
celebra el seu aniversari amb la família
Degut a la situació sanitària, la veïna de Nules va rebre per torns les felicitacions dels seus quatre fills, set nets i deu besnets

E

n aquesta època marcada
pel coronavirus dona
molta alegria conéixer
notícies com la de l’aniversari de la nostra veïna
Dolores Roselló Pujol, que va
complir els 100 anys el darrer
29 d’octubre. Amb aquest motiu
l’Ajuntament li va lliurar una
placa com a detall, en nom de
tot el veïnat, a més d’un ram de
flors i el pin del consistori.
Dolores va celebrar un dia
tan especial acompanyada per
part de la seua família, que la
van visitar a torns i amb molta
precaució per la situació amb la
pandèmia, però li van oferir la
seua millor felicitació.
Van ser uns moments molt
emocionants, els quals ha volgut compartir amb els nulers i
nuleres amb les imatges que
obrin aquestes línies.
Parlem d’una dona nulera al
cent per cent. Molt positiva i alegre, però sobretot amb caràcter:
tot el necessari per a eixir endavant, molt treballadora i sempre
a l’abast de la família per ajudar

Dolores Roselló, amb el seu marit, el dia de la seua boda, en gener de 1944.

en tot. L’any 1944 es va casar
amb Manuel Romero Torres,
també veí de Nules, i junts van
formar una gran família. Enrere
quedaven males experiències
com les viscudes durant la guerra civil, quan Dolores encara
recorda que «un dia vam escoltar les bombes, així que vam
agafar les cistelles amb el berenar i ens varem anar a Castelló».
Des de molt joves, tots dos
van tindre afició al teatre, i anys
després Manuel va formar part
de grups teatrals emblemàtics
de Nules. A més, la família ha
estat molt vinculada a la
Societat Artística Nulense.
Dolores transmet diàriament
tota la seua llarga experiència
de vida i saviesa als seus quatre
fills, Lolita, Paco, Mari Carmen i
Manolo; 7 néts, María Dolores,
Mari Carmen, Manolo, María
Isabel, Verónica, José Manuel i
Pedro; i 10 besnéts, Iván, Clara,
Ruth, Vega, Aroa, Manel, Joel,
Valeria, Pedro i María. Com no
podia ser d’altra manera, tots
ells sempre la duen al cor.

Els Premis Solidaris de
Cadena 100 reconeixen
l’associació local Estem
El 23 d’octubre es van lliurar els
guardons de la segona edició
dels Premis Solidaris de Cadena
100, i un dels distingits va ser
l’associació nulera Estem.
El premi se li va atorgar a
Julia Pastor, pel seu treball
altruïste durant més de 15 anys,
en els quals ha creat l’associació
Estem que pretén fer realitat la
integració de les persones amb
limitacions físiques y psíquiques. Tot i que el guardó se li va
lliurar a Julia, ella mateixa creu
que és un premi per a tots els
que formen Estem.

Així, van recollir el guardó
en la gala que es va celebrar al
Teatre del Raval de Castelló, on
Julia Pastor, com a presidenta
d’Estem, va estar acompanyada
pels socis Javi, Samantha i
Alicia. Cal destacar la gran sorpresa i il·lusió amb la que han
rebut el premi tots els joves,
famílies i directiva que formen
part de l’associació.
Tots ells estan molt agraïts
pel premi, pel reconeixement
de Cadena 100 a totes les
accions solidaries, i per la seua
tasca en favor de la integració.

E

stimado-a
lector-a;
parecerá una ironía,
pero el dichoso virus,
de marras (clonavirus,
clona para los amigos), lo
pequeño que es, y lo mal que
nos lo está haciendo pasar a
los habitantes del planeta
Tierra, llegando en algunos
momentos a hacer tambalear
las bolsas y economías de
estos entes tan poderosos.
Pero, si no les importa,
nos centraremos en nuestro
ámbito más próximo e inmediato, como es nuestra querida comunidad autónoma.
!Ay Comunitat Valenciana! Es
la tierra de las flores, los bous
al carrer, oh, y una exquisita y
fabulosa variedad gastronómica. En fin, que vivimos en
la millor terreta del món, con
un clima que es una bendición del cielo para propios y
extraños. Pero ¿qué pasa?
Pues que un día, sin llamar
ni avisar, acostumbrados a la
buena vida, a la horchata, la
paella, la tertulia, las peñas,
sin limitación de horarios
por las noches, nos anuncian
a bombo y platillo la próxima visita del clonavirus. ¿Y
qué? Dijeron algunos. ¿Y
quién es ese?
La cuestión es que empieza a liarse la madeja con las
restricciones de aforos para
espectáculos, ocio, gastronomía, etc, y claro, al que estaba acostumbrado a la buena
vida, lo partieron en dos. Ha
sido un duro trauma al tener
que cambiar costumbres, tradiciones y formas de ver y
entender la fiesta en general.
Pero desde mi modesto
criterio, el esfuerzo y sacrificio habrá valido la pena.
Respetemos todos los consejos de nuestras autoridades,
y así, con un poquito de
resonsabilidad, la situación
llegará a buen puerto.

TEMPLADO Y SECO

Julia Pastor va rebre el premi acompanyada per Samantha, Javi i Alicia.

Y no me olvido del análisis
meteorológico de octubre,
que en este sentido ha resultado un mes templado y seco,
ya que sus tan solo 4 l/m2 de
precipitaciones así lo avalan.
En el total acumulado de
enero a octubre, inclusive, el
registro ya supone 413 l/m2.
En el apartado de las temperaturas, comentar que
estas han sido bastante templadas para las fechas en las
que nos encontramos, con
unos valores extremos de
28,5º el día 7, y de 9º el 16.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Salud

Llega la ruta
biosaludable
DAVID

Peinado*

La Junta de la Hermandad visita l’alcalde el Diumenge de Pasqua (1958):
Vicente Bertomeu Flich, José Bruno Ballester, Francisco Martínez Ferrando, José
Canos Peris, Pascual Olleta Queralt, Miguel Huesa Safont, Ricardo Llombart
Arnal (alcalde), José Fandos Burdeus, Germán Mechó Valentín, Vicente
Montagut Palmer, Luis Casaus Gasulla e Inocencio Sanahuja Avariento.

Membres de la Hermandad a l’ Ermita de Sant Xotxim, en la visita als llocs del
besapeus el Divendres Sant (anys 50): José Bruno Ballester, Miguel Huesa
Safont, José Fandos Burdeus, Francisco Martínez Ferrando, Vicente Bertomeu
Flich, Vicente Montagut Hofer, Alejandro Montagut Hofer, José Canós Peris,
Vicente Montagut Palmer e Inocencio Sanahuja Devis.

La Hermandad de Nazarenos fa 80

El 21 d’octubre va ser l’aniversari de la fundació, que donava continuïtat a la Cofradía de Purísima Sangre

U

na de les confraries de la
Setmana Santa de Nules
està
aquestos
dies
d’enhorabuena. I és que
el darrer 21 d’octubre es van
complir els 80 anys de la fundació de la Hermandad de
Nazarenos de la Purísima
Sangre, que va tindre lloc l’any
1940 amb l’aprobació dels seus
estatuts per part de la Diòcesi de
Tortosa.
Des d’eixe moment, i durant
molts anys, aquesta va ser
l’única confraria de Setmana
Santa de Nules després de la destrucció de tota la documentació
històrica i el patrimoni religiós
durant la guerra civil.
Amb aquesta confraria, de
fet, s’aconseguia recuperar la
Setmana Santa a Nules i es
donava a més continuïtat a la

Processó amb la imatge del Nazareno el dia de la seua benedicció (1942). En la
foto es veu l’escultor Enrique Giner (segon des de l’esq.), autor de la imatge.
Cofradía de la Purísima Sangre,
de la qual es van conservar els
hàbits, la festa principal, moltes
costums i fins i tot part de la

seua denominació.
Ara que han passat 80 anys
des d’aquells inicis, la confraria
nulera ha recuperat els seus ele-

ments originals desapareguts
pel pas dels anys: la Festa de la
Sang, celebració que suposa el
dia principal de la confraria; els
hàbits fundacionals, els quals
van ser modificats durant els
anys 60 i ara de nou presents
mitjançant els portadors de la
Santa Creu, o la imatge de
Vicenta Gozalbo, ara donada a
la confaria i recuperada per al
culte. També tornem a veure a
Jesús Nazareno portat al muscle
dels seus portadors.
Amb motiu d’aquest aniversari, els membres de la confraria volen aprofitar per a recordar tantes i tantes generacions
de confrares que els van precedir i felicitar el compromís dels
més de 400 confrares actuals,
així com mirar cap al futur amb
fe i devoció.

Análisis
RICARDO

Yáñez*

Los sobres entero-postales (II)

A

nte la nueva posibilidad de un confinamiento y la delicada
situación que está
viviendo la localidad de
Nules es más que recomendable pensar cómo vamos a
afrontar nuevos periodos de
inactividad física.
Existen colectivos como la
tercera edad que son especialmente vulnerables ante
la situación del covid-19 y
también ante la imposibilidad de realizar actividades
físicas de forma regular.
Esta nueva situación del
2020 nos ha llevado a preparar el lanzamiento de la ruta
biosaludable de Nules. Tras
trabajar de manera conjunta
con
Sanidad
y
el
Ayuntamiento de Nules se ha
establecido un circuito iluminado que garantice poder
realizar actividad física y
mantenernos activos en espacios exteriores.
Esta ruta se convertirá en
una actividad de máxima
seguridad sanitaria que promoverá la actividad física
entre la población, especialmente grupos de riesgo como
la tercera edad, mujeres
embarazadas, adolescentes y
colectivos con dificultades.
Para la dinamización de la
ruta se contará con entrenadores especializados que planificaran los recorridos de la
misma y los potenciarán con
actividades de fuerza, estiramientos y ejercicios específicos según el colectivo.
MARCHA NÓRDICA

E

n el artículo del pasado
mes hablamos del tema
de los sobre pre-franqueados o entero-postales. Durante el siglo XIX y
hasta mediados del XX, fueron
ampliamente usados por partículas y por las diversas administraciones para sus usos
específicos, como el caso de los
sobres entero postales tributarios utilizados para el pago de
tasas a la Hacienda Pública.
A partir del 1982 se recuperó su uso, más bien para sufragar gastos de las exposiciones
filatélicas que se iban a realizar a partir de dicha fecha
hasta la actualidad. Por parte
de la Administración Postal,
también se autorizó que los
particulares pudiesen hacer
uso de los mismos para publicitar sus productos y servicios.
Uno de los primeros en utilizar este sistema fue Don

Ángel Laiz-Casa del Sello, uno de
los más reputados comerciantes
filatélicos de España, coleccionista muy premiado, erudito
filatélico y autor de una gran
cantidad de catálogos y estudios
filatélicos-postales, a través de
su editorial, la Casa del Sello.
El sobre entero postal que
ilustra la presente es uno de los
dos tipos de sobres que se editaron el 24 de noviembre de 1992,
con motivo de la Exposición

Filatélica Europea de Madrid,
con una tirada de 50.000 ejemplares. Sobre unos miles de
estos sobres el citado comerciante imprimió en la parte
izquierda publicidad de sus
publicaciones y demás datos de
interés comercial.
El sobre fue remitido y circuló en el 1993, cuando las tarifas
postales habían subido, por lo
que al valor facial impreso en el
sobre de 27 pts, vigente en 1992,

se le tuvo que añadir un sello
de 1 pts para completar el
franqueo vigente en 1993, que
era de 23 pts, para una carta
normalizada con destino dentro del territorio nacional.
Con el cambio del sistema
de pesetas a euros, se quedaron gran cantidad de estos
sobres sin circular o en poder
de coleccionistas, los cuales
ante la proximidad del fin del
canje de sellos en pesetas por
los de facial en euros, los han
enviado a la Sección de Canje
de Servicio de Correos, el cual
les ha reemplazado el facial de
los sobres en sellos en facial de
euros, habiéndose perdido
una cantidad importante.
En la actualidad aún se ven
circular estos sobres entero
postales, a los que los remitentes le han añadido el valor de
su franqueo en euros, quedando un interesante conjunto.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

También es un dato destacablecabe destacar que la marcha nórdica se introducirá
como novedad dentro del
programa de la ruta biosaludable, dando a conocer a
toda la población los beneficios de la misma y la posibilidad de que cualquier persona en la localidad pueda iniciarse en la práctica de esta
modalidad deportiva que
tantos beneficios nos aporta.
Nunca antes ha sido tan
importante plantear la posibilidad de seguir realizando
actividad física y en la localidad de Nules estamos más
que preparados para que
toda la población continúe
manteniendo unos niveles
óptimos de actividad física
que garanticen afrontar esta
nueva situación de la pandemia con las mayores garantías y sabiendo que vamos a
salir reforzados de ella.
*Cofundador de DC Sport
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Històries de la covid-19 ; Vicente Nebot

A

«En el primer mes de la pandèmia vam
fer el 200% del treball de tot el 2019»
– Eixa era una de les coses que
volíem preguntar-te, clar. La soledat.
– Sí, sí. No podem dir que la
gent gran ha estat abandonada,
però sí és veritat que han estat
en una especial situació de vulnerabilitat, sobretot la gent
gran que viu ací i la seua família
a València, per exemple. No
podien canviar de província fins
molt després. Se’ns va ocórrer
fer videconferències amb la
família. Vam comprar dos tablets
perquè el voluntari poguera
anar a fer la videoconferència
amb la família. Això són coses
que pensa el voluntariat, per
tractar d’ajudar la gent, i realment no té preu.

mb l’objectiu de conéixer el treball que les
voluntàries i voluntaris
de Creu Roja Nules han
portat a terme en estos mesos
d’emergència per la pandèmia
de la covid-19, Laura Yustas i Nelo
Vilar van entrevistar Vicente
Nebot, president de l’assemblea
local i també de la Comissió
Autonòmica d’Emergències. Un
treball ingent i generós que va
suposar en el primer mes de
pandèmia un 200% del treball
que l’entitat va realitzar durant
tot l’any passat.

– Volíem que ens contares quin ha
sigut el paper de Creu Roja Nules en
la pandèmia. Ens vas dir que hi havia
uns protocols d’emergència, no?
– Correcte. Coincidix que jo
també sóc president de la
Comissió
Autonòmica
d’Emergències. Aleshores, sóc
una de les persones que va ser
seleccionada de la Comunitat
Valenciana, en vam anar cinc a
la formació nacional davant de
la covid, per coordinar les
accions en totes les autonomies.
El 11 i el 12 de març jo estava en
Madrid. En ple apogeu. I això
ens va donar també capacitat de
resposta. Encara estàvem en la
pre-emergència, nosaltres ja
sabíem els escenaris que
anàvem a barallar, ens va permetre reunir-nos amb Policia
Local, amb la Jefatura i amb
l’alcalde, traçar ja un pla per
garantir les respostes bàsiques a
l’emergència, que per a nosaltres són garantir l’accés al menjar, a l’aigua i als productes
d’higiene. Això és bàsic. Vam
poder traçar eixe pla i després ja
va vindre el mando unificat, la
declaració de l’estat d’alarma, el
confinament..., però bé, ja
havíem fet els deures i la veritat
és que som de les poblacions
que millor resposta va donar,
coordinada entre Creu Roja i
Serveis Socials, ens va donar
temps a signar també un contracte de protecció de dades per
a que Serveis Socials ens poguera derivar usuaris als que ells no
podien arribar. Tampoc es pot
desplaçar l’usuari presencialment a Serveis Socials, havíem
de coordinar-nos les cridades,
les recepcions, es va haver
d’adaptar tot. I ahí ja estaríem
en la fase d’alarma, on el voluntariat ha fet una feina… Les persones que eren de risc els vam
marcar l’objectiu de fer cridades: s’han fet més de 700 cridades des de l’assemblea local.
Alguns gastant els seus terminals voluntàriament, que els
donava igual, firmant la declaració de protecció de dades, cri-

– Quants voluntaris teniu?
– Som uns 150, dels quals 29
estan adscrits a Emergències,
amb la formació covid i en respostes bàsiques d’emergències,
que han pogut estar, digam, a
peu de carrer. Després hi ha perfils més socials, que són els que
han estat amb els usuaris atenent-los telefònicament.

El president de Creu Roja Nules, Vicente Nebot, va atendre a la Nulespèdia en la nova seu de l’oenegé.

MÉS INICIATIVES

Un programa per ajudar
els joves en els estudis
– Parla’ns del programa ‘Promoció
de l’èxit escolar’.
– És una activitat que fem
durant tot l’any amb famílies
que ho necessiten, poden portar al seu fill o ens els deriven
els centres educatius i els
donem suport. Però amb
l’estat d’alarma no podíem fer
classe presencial amb ells, així
que vam utilitzar la via telefònica també, parlant amb els
pares, etc. Cal dir que el virus
dant amb telèfon ocult per tal
que l’usuari no li demane després ajuda a la persona i siga a
Creu Roja. El Banc d’Aliments
també suposava un repte perquè no podia vindre la gent a
arreplegar com normalment fa.
Ens va tocar fer el Banc
d’Aliments domiciliari, que canvia de ser dos dies d’arreplegar
menjar, que nosaltres repartim
cada mes i complementem eixe
banc d’aliments. Aleshores era
un repte molt gran. La gent
venia ací a la nostra seu, preparava els lots de cada família, els
pujava al cotxe, marcava la ruta

sí entén de classes, encara que
ens diguen que no. No és el
mateix viure en un lloc petit
que en una casa espaciosa. I
amb estos xiquets a més de
donar-los el suport educatiu,
ha hagut donacions de particulars, com va ser el cas d’una
pizzeria de Betxí per exemple,
o la Campanya Carrefour, que
han pogut destinar també a
complementar el menjar
d’aquestes famílies.
de distribució… Açò se’ns ajuntava amb les derivacions de
Serveis Socials de gent que
necessitava perquè havia perdut
la feina… Jo personalment estic
impressionat, el que ha pogut
fer el voluntariat en Nules en
particular, ha sigut impressionant. Junt, a més, amb els companys de Protecció Civil que no
ens hem d’oblidar i amb la
col·laboració de, això que moltes vegades diem «ai, els funcionaris…», no, no, ací els funcionaris de Serveis Socials han treballat, la Policia ha treballat, la
Guàrdia Civil ha treballat. Hem

anat tots de la mà i això és d’alabar. Es van atendre 254 famílies,
que són moltes. I res, ahí hem
estat. El més gros del confinament ha suposat, en només un
mes, un 200% de l’activitat de
tot l’any anterior en Serveis
Socials. Una barbaritat.

– Cada quant fèieu el repartiment?
– Quasi sempre. El repartiment
del FEGA, el Banc d’Aliments,
ens durava una setmana, el
fèiem mensual. Però a més, dins
del que són les respostes bàsiques a l’emergència, s’havia
traçat que l’Ajuntament feia les
recepcions de les cridades, veia
les necessitats de la gent i ja ens
derivava per a que nosaltres
poguerem anar a confeccionar
els lots a la cooperativa, arreplegàvem el tiquet perquè després l’usuari abonara eixa despesa. El que buscàvem era la
protecció, aleshores teniem per
una banda els beneficiaris de
Serveis Socials, per dir-lo entre
cometes, i d’altra banda els que
no podien anar a comprar perquè eren població de risc.
Llavors mai s’acabava de repartir, i això durant tota la fase
d’alarma. I se’ns solapava els
repartiments amb les cridades.
Perquè un altra necessitat que
vam detectar va ser la de donar
suport emocional a la gent gran
que no podia eixir de les seues
cases.

– La perspectiva és que açò es puga
allargar mesos.
– Nosaltres estem preparats, de
fet tenim reunions amb
l’Ajuntament, tenim els EPIs
preparats també, i tindre la
nova seu ens ho facilita tot
molt. Encara que ens han aturat
la segona fase, no anem a executar-la perquè açò també comporta unes despeses. No ho
esperàvem ningú. Però bé, el
prioritari és el prioritari. El curs
que estan preparant ara els
voluntaris és Promotor de la Salut
per tal de fer front als dubtes
que té la població sobre la covid,
aprendre a viure amb el virus,
que no és fàcil. No hi ha que
perdre la por, millor dit, la responsabilitat. Cal tindre-li respecte, però hem d’aprendre a
fer una vida més o menys normal, i és en eixe aspecte en el
que estem treballant ara, dins
de les possibilitats del voluntariat per tal de poder donar eixa
formació a qui ens ho requerisca i fer pedagogia. Durant la
desescalada va ser una cosa que
ens van demanar els ajuntaments, la gent no tenia encara
mascaretes la majoria, no
sabien molt bé quina devien
portar… Aleshores fèiem pedagogia amb ells sobre el rentat de
mans, que el gel hidroalcohòlic
era si no tenia aigua i sabó, com
llevar-te la mascareta, quin
tipus… i vam seguir amb l’apertura dels mercats. La veritat és
que la gent -excepte alguns
casos- està complint el que li
marquen.
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U LA JUNTA LOCAL DE
L’AECC VA RECAPTAR FONS
A LA PLAÇA DEL MERCAT

El voluntariat de la junta local de Nules de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC) va recaptar fons per
a poder finançar les investigacions que busquen lluitar
contra aquesta malaltia a la plaça del Mercat, el cap de
setmana del 17 i 18 d’octubre.

U ÁGATA I CANDELA
GUANYEN EL I CONCURS DE
MICRORRELATS DE CZC

La Biblioteca Municipal va acollir el lliurament de premis
del I Concurs de Micorrelats organitzat per CzC Nules
amb la col·laboració de Cosas & Musas. Ágata Gavaldá
(d) i Candela González (e) van guanyar, amb les germanes Daniela i Alejandra Silvestre com a finalistes.

U TALLER MEDIAMBIENTAL
EN EL CEIP PÍO XII PER A
APRENDRE A RECICLAR

L’alumnat del CEIP Pío XII va participar en les activitats
del taller ‘Recicla amb els cinc sentits’, realitzat el darrer
octubre. A més de segur, amb les precaucions per la
covid, i divertit, va ser didàctic perquè es va aprendre a
separar millor els residus entre els distints contenidors.

U ANA LLESTÍN EXPOSA
‘LA MAR DE NULES’, A BENEFICI
DE CÀRITAS PARROQUIAL

La Biblioteca Municipal José Vicente Felip va acollir
l’exposició benèfica ‘La mar de Nules’, amb obres d’Ana
Llestín. En la mostra va col·laborar l’Associació de Veïns
Verge del Carmen de les Platges de Nules i la recaptació
de les obres venudes es va destinar a Càritas Parroquial.

U MASCARELL VA ACOLLIR
EL MERCAT DE BOIXETS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

El darrer diumenge 18 d’octubre
Mascarell va acollir una nova edició
del Mercat de Boixets de la
Comunitat Valenciana. La plaça
Major va ser el lloc on es van intal·lar

parades de diverses tendes especialitzades en tot allò que té a veure
amb els boixets, procedents de diversos llocs de la geografia valenciana.
Durant tot el matí aficionades i aficio-

nats a aquesta activitat van visitar
Mascarell per a adquirir fils i tot tipus
de productes per a fer boixets.
Aquest mercat va arribar a Mascarell
després de visitar Traiguera i Sant

Mateu a la província de Castelló, a
més de les localitats valencianes
d’Alboraia i Bunyol. Van acudir les
tendes Paco Juan Artesano, Abanicos
Andrés Pascual, Vicenta Rius i Moaré.
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Insten el Ministeri a permetre que es puga
tractar el cotonet amb metil-clorpirifos
El ple de l’Ajuntament de Nules aprova una declaració institucional per a que el sector puga fer front a aquesta plaga entre els mesos de març a maig

E

l ple de l’Ajuntament de
Nules va aprovar una
declaració institucional
instant
al
Ministeri
d’Agricultura a concedir l’autorització excepcional de l’ús de
clorpirifos o metil-clorpirifos
per a poder lluitar contra la
plaga del cotonet.
En aquest sentit, es vol que
per un període de 90 dies, entre
els mesos de març, abril i maig,
els llauradors pugen utilitzat
aquest fitosanitari únicament
per als cítrics i per a tractar
aquesta plaga.
Davant açò el regidor
d’Agricultura, César Estañol,
explica que «amb aquesta declaració institucional tots els grups
municipals volem recolzar al
sector citrícola per a que puga
combatre la plaga del cotonet.
Un problema que s’ha agreujat

des de que la Unió Europea va
eliminar els tractaments fitosanitaris amb clorpirifos i metilclorpirifos que havien combatut
eficaçment aquesta plaga. Per
aquest motiu, i davant el retràs
dels tràmits per a autoritzar i
permetre el desenvolupament
dels tractaments alternatius a
aquests fitosanitaris eliminats
per la Unió Europea, és pel que
s’insta
al
Ministeri
d’Agricultura a autoritzar per
un període de tres mesos el seu
ús amb l’objectiu de pal·liar els
efectes devastadors que la falta
de tractament suposarà en les
collites».
Cal assenyalar que el cotonet
és una plaga que produeix
danys molt greus al fruit. L’aparició de l’anomenat Cotonet de
Sud-àfrica o Cotonet de les Valls,
per ser aquesta la primera

població d’Espanya en la que es
va detectar, s’ha estès per tot el
territori valencià i es preveu, si
no es controla, que puga ocasionar la pèrdua de la totalitat de
la collita.
De fet, no és la primera volta
que el ple de l’Ajuntament de
Nules aprova una declaració institucional sol·licitant a les autoritats competents mesures i
solucions davant la plaga del
cotonet, una plaga importada
de Sud-àfrica per la laxitud de
les mesures exigides per Europa
en els tractaments en el transport de les importacions procedents de tercers països i per la
falta de controls eficaços tant en
l’origen com en l’entrada als
nostres territoris. I a més,
enguany cal afegir la prohibició
esmentada dels tractaments eficaços existents.

La plaga del cotonet s’ha convertit en la pitjor amenaça per als cítrics.

La Cooperativa Agrícola Sant Josep destina
5.000 euros a les entitats socials locals
Com cada any, la Cooperativa
Agrícola Sant Josep de Nules
continua endavant amb una
important tasca social.
Enguany s’està incidint en
especial en aquest àmbit, com a
consequència de la situació derivada de la pandemia del SarsCovid19. Per això la cooperativa
ha incrementat les seues
col·laboracions ja habituals amb
tota una sèrie de clients que són
a més entitats socials sense
ànim de lucre de la població.
Es tracta principalment de la
Residència Verge de la Soledat,
Creu Roja, Càritas Parroquial i
el mateix Ajuntament de Nules,
per a la qual cosa la Cooperativa

destina enguany un valor de
5.000 euros. Aquesta quantitat
s’ofereix en metàlic, o sobretot
en productes, d’acord amb els
interessos de les entitats.
Així, la Residencia Virgen de
la Soledad ha rebut mobiliari,
com també ha sigut el cas de
Creu Roja, en aquest cas destinat a la seua nova seu. Per la
seua banda, l’Ajuntament ha
rebut material sanitari com
bates, guants i mascaretes.
CISTELLES DE NADAL

D’altra banda, ja es poden
adquirir en el Charter de la
Cooperativa les cistelles de
Nadal, sempre al millor preu, i

amb una gran varietat de productes i opcions per a triar.
NÚMERO 66.320 PER A LA LOTERIA DE NADAL

Enguany per al sorteig de loteria de Nadal la Cooperativa té
disponible el número exclusiu
66.320. Es pot adquirir, sense
recàrrec, tant a la seu de la
Cooperativa com al Charter, o al
super de les platges.
Cal destacar que aquest
darrer està donant servei als
veïns que per la pandèmia continuen a les platges, i romandrà
obert fins al proper 30 de
novembre. També s’estudiarà
que continue més temps si
aquest servei és necessari.

Càritas Parroquial és una de les entitats amb les que col·labora la Cooperativa.
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D’esquerra a dreta, Vega Rubio, María Martí i Julia Escolar, durant la seua participació en el Campionat d’Espanya sub-14.

Vega, Julia i María són quartes en
el Nacional per equips sub-14

U ELS CLUBS ESPORTIUS
DE NULES S’ATUREN PER
LLUITAR CONTRA LA COVID

Clubs esportius locals com l’Handbol
Nules o el Taronja Basket Nules van
acceptar el repte de l’Ajuntament de
suspendre entrenaments i aplaçar
partits per lluitar contra la covid-19.

U JUNTA GENERAL DEL
CLUB COLUMBICULTURA
PER A LA NOVA CAMPANYA

El Club de Columbicultura va celebrar la seua junta general amb molts
temes a tractar, com el protocol
covid i el concurs de clubs que tenen
previst realitzar al desembre.

U L’EQUIP FEMENÍ DEL
BENICATÓ LLUITA CONTRA
EL CÀNCER DE PIT

L’equip femení del CEF Benicató es va
voler sumar amb aquesta bonica foto
al Dia contra el Càncer de Pit. A més,
van debutar a casa en lliga amb un
empat (1-1) davant l’Aldaia.

Van formar part del Colegio Diputación, que es va quedar a només 12 punts del tercer

T

res joves atletes de Nules
van aconseguir classificar-se en quart lloc amb
l’equip
del
Colegio
Diputación (CITD Penyeta Roja)
en
el
darrer
Campionat
d’Espanya sub-14 per equips,
disputat a Nerja el cap de setmana del 17 d’octubre, on van
estar molt a prop de pujar al
podi nacional. Les nuleres van
suposar quasi la meitat de
l’equip castellonenc, amb un
total de huit atletes.
Les provincials van sumar
fins a 513.5 punts, molt prop
dels 525.5 amb els quals va ser
tercer l’AD Sprint, després del
Cueva de Nerja, primer amb
613.5, i el Puentecillas Palencia,
segon amb 603.5

Pel que fa a les nuleres, Vega
Rubio va fer 1,45 en alçada (sisena) i 14.01 en 80m tanques (setena), a més de córrer la tercera
pista del relleu 5x80, amb el que
va ser segona.
Per la seua banda, Julia
Escolar va fer 1,32 en alçada (tercera en la final B) i 13.23 en

U Vega també va
participar en el
Campionat d’Espanya
individual, on va estar
prop del ‘top-10’

2.000m marxa, mentre que
María Martí va fer 3.24 en
1.000m (setena en la seua sèrie)
i 12,34 en javalina.
D’altra banda, Vega va participar la setmana següent a
Madrid en el Campionat
d’Espanya individual de triatló,
on va ser un dels 20 components de l’equip del Playas de
Castellón.
Dissabte la jove va començar
molt bé, amb marca personal en
80m tanques, 13.38, i 4.58 en
llargada, per a posar-se quarta.
Però l’endemà, tot i que amb la
seua marca en alçada haguera
fet podi, va fer un mal resultat
al que no van ajudar les males
condicions meteorològiques i va
acabar en el tretzé lloc.

U SCUDE-NULES LLIURA DOS
XECS PER VALOR DE 250
EUROS CADASCUN A
CÀRITAS NULES I CREU ROJA
En la vesprada del darrer divendres
23 d’octubre, la presidenta d’ScudeNules, Inmaculada Romero, va lliurar
dos xecs per valor de 250 euros
cadascun en aliments a Càritas Nules
i Creu Roja a les seues instal’lacions.
Vicente Martínez, president de
Càritas Nules, i Vicente Nebot, president de Creu Roja Nules, van rebre
els xecs després de la disputa del
XXVIII Trofeu Festes Patronals de la
Soledat-I Trofeu Ford, que es va jugar
la setmana del 5 d’octubre i que va
formar part del circuit Nacional IBP
Tennis Solidari. Scude-Nules torna
així a mostrar el seu costat més solidari, sempre al costat dels que més
ho necessiten.
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Es momento
de máxima
responsabilidad
CeN

L

levamos unas semanas con una
evolución muy negativa de
contagios por covid-19, aunque
los datos ofrecidos por Sanidad
esta semana han mejorado ligeramente en nuestra población. Estamos
inmersos en una segunda ola y las
administraciones, a todos los niveles,
están tomando medidas. Desde el
Gobierno de España, la Generalitat
Valenciana y, por supuesto, el
Ayuntamiento de Nules. Medidas restrictivas que buscan, todas ellas,
reducir los contagios, evitar el colapso sanitario y reducir el número de
fallecidos, un daño irreparable para
muchas familias que han perdido a
sus seres queridos y en circunstancias de máxima tristeza. Trasladamos
nuestro pesar a todas ellas.
MEDIDAS

Desde el Ayuntamiento de Nules
acordamos desde el pasado miércoles
28 de octubre cerrar los parques
infantiles, zonas de ocio públicas en
la localidad, precintar mobiliario
urbano, reducir el aforo y número de
paradas en el mercado de los miércoles, cerrar el polideportivo, campo de
fútbol, pista hockey y pistas deportivas. Además de poner en marcha otra
serie de medidas de reducción de aforos en eventos sociales y hostelería
que ha decretado la Generalitat. Casi
15 días después se empiezan a ver
resultados, pero es momento de
ampliar las restricciones y no bajar la
guardia.
RESPONSABILIDAD, LA MEJOR VACUNA

En este momento la única vacuna
efectiva es la de la responsabilidad, y
esa solo depende de todos y cada uno
de nosotros, la ciudadanía. Hemos de
reducir los contactos sociales a los
imprescindibles y realizar actividades solo con personas convivientes.
En estos momentos hemos de tomar
todas las medidas que sea necesario
para parar esto y no debe haber nada
más importante que la salud.
COMERCIO Y RESTAURACIÓN

Podemos y debemos salir a comprar a
nuestros comercios, tomar un café en
una cafetería o bar de Nules, comer
en un restaurante de nuestra población… y ACTIVAR Nules. Hay muchas
familias que nos necesitan siempre,
pero hoy más que nunca por la situación económica por la que estamos
atravesando.
Podemos hacer estas y otras múltiples actividades, de manera segura y
tomando todas las precauciones posibles, y siempre a ser posible con personas convivientes.
El equipo de gobierno vamos a
seguir impulsando acciones que promuevan el consumo y compras en los
comercios, hostelería y empresas de
servicios de Nules.

Enfrentar la crisis
con talento
PP

N

ules encara la recta final del
año con 653 familias en paro.
Es el drama de muchos vecinos que sufren limitaciones
para llegar a fin de mes, que se desesperan para poder pagar las facturas
de luz y agua, y confían tener lo suficiente para hacer frente al alquiler o
la hipoteca. Muchas de ellas han vuelto a recurrir a los abuelos, esos que
con sus pensiones y jubilaciones salvan los números rojos de sus hijos.
La economía de guerra a la que
nos enfrentamos, según los indicadores económicos, empeora la contracción de España hasta el 12,4% y nos
asigna el peor dato de Europa. Unos
datos que obligan a blindar las fortalezas de nuestro municipio para
afrontar con éxito el escenario al que
nos enfrentamos.
¿Y qué tenemos? Un alcalde empeñado en cerrar la población que
causa estragos económicos cada vez
que habla. Un alcalde que asegura
que ha mantenido conversaciones
con Amazon para que la multinacional se instale en Nules cuando la realidad es que desde hace meses la
firma levanta su nave en Onda.
Nules merece un alcalde que sepa
defender las fortalezas de nuestro
municipio en lugar de alarmar y
humillarnos con venta de humo. Solo
el talento nos garantizará un futuro
de oportunidades y solo la convicción
y el esfuerzo salvarán la crisis.
Los agricultores consiguieron que
Nules fuera líder con una marca propia que identificara la excelencia de
nuestros campos. Hoy ese espíritu, el
de la clemenules, se ha convertido en
el emblema que debería servirnos de
guía en un momento tan crítico
como el que atravesamos.
Apoyar el tejido productivo y blindar su desarrollo. E invertir en lo
local, porque son nuestras empresas,
nuestros
autónomos,
nuestros
comercios... los que frenarán la destrucción de empleo ante una crisis
económica de considerable alcance.
Desde el Partido Popular seguiremos trabajando para poner el foco en
lo que realmente importa. La vida de
Nules, nuestro futuro como municipio. Y para conseguirlo hemos de
garantizar la salud de todos sin olvidar la vertiente económica de una
pandemia que amenaza con destruir
el tejido productivo.
Por ello, nuestra confianza y reconocimiento a los sanitarios que cada
día velan por protegernos. Nuestro
apoyo a su labor prudente y responsable, la que nos debería guiar a la hora
de decidir qué restricciones son las
que debemos implantar. Porque lo
primero es proteger la vida, pero
hacerlo con un criterio sanitario, no
político. Los protagonismos, los egos
y la vanidad de quienes hoy gobiernan Nules deberían moderarla. Sus
amenazas generan un daño irreparable a nuestra economía.

Nules más allá
del covid

Qui la té més
llarga?

PSPV-PSOE

Més Nules

A

unque estos días parece imposible hablar de otras cosas
que no sean del covid, lo cierto es que la vida en Nules
sigue. Queremos pensar que, respecto al covid, todos queremos hacerlo
lo mejor posible. Trabajar desde la
unidad institucional debe ser el
camino de esta corporación (aunque
algunos se empeñen en embarrar el
camino). Deseamos a las familias que
están pasando por la enfermedad del
covid se recuperan pronto La gente
del municipio está siendo responsable con su comportamiento y tenemos que hacer frente al virus juntos
Pero pasada la crisis del covid,
Nules seguirá necesitando de la gestión municipal de las necesidades de
sus residentes, y el equipo de gobierno de CeN y MésNules no parece que
esté llevando los temas al día. El contrato de recogida de basuras se les
atraganta y no parecen capaces de
sacarlo adelante. Pese a decir que llevan desde principios de año trabajando, lo cierto es que en el pleno de
octubre la licitación del contrato se
dejó sobre la mesa por la cantidad de
errores que contenía. Es un fallo
tanto del edil de Medioambiente,
Cesar Estañol (CeN-IPN), como de la
concejal de Contratación, Rosa
Ventura (MésNules-EUPV).
Más prisa se han dado para el contrato de limpieza viaria. Por decreto
de Alcaldía se saca a licitación un
contrato para 4 años. Sin apenas diferencias con lo que hoy existe (servicio
que tanto han criticado) y sin asegurar que alguna empresa licite debido
al bajo margen de beneficio aplicado.
MésNules reclamaba municipalizar
este servicio que su socio de gobierno
licita por la puerta de atrás sin consultar con nadie. Una muestra más
de la improvisación en el día a día en
la gestión del equipo de gobierno.
Y estamos ya en noviembre sin
tener borrador de presupuestos para
2021. Nada que poder debatir o negociar. Unos presupuestos que deben
marcar la línea de recuperación para
Nules y que deben añadir los acuerdos del Pleno como es el Servicio de
Enfermera Escolar. Propuestas como:
bonificaciones para comercios y autónomos, medidas anti-covid para las
escuelas (purificadores de aire), mejoras en la vía publica…y otros temas
que deben abordarse para sacar adelante las necesidades del municipio.
Aunque parece que los intereses
particulares priman. En el último
Pleno el equipo de gobierno volvía a
poner los intereses particulares sobre
los generales; y junto al PP sacaban la
modificación de la ordenanza municipal que permite a locales de ocio
nocturno tener las terrazas abiertas
hasta el cierre. El PPCeN volvía a
votar unidos mientras MésNules les
daba su apoyo como muestra de lealtad al alcalde y olvidándose de la lealtad a sus votantes.

M

oltes vegades els qui es prenen la política com una
professió de llarga duració,
s’atreveixen a creure que
les persones que els voten són simples
amb la qual cosa alguns polítics de
carrera es tornen tant o més simples
que els seus suposats votants simples.
Però en general les persones es
donen perfecte compte de com són i
com actuen els que diuen representar-los, llevat que siguen simples.
Tenim un exemple notori últimament en el Regne d’Espanya, posem
que parlem de Madrid, veiem que es
dona perfectament el títol d’aquest
article, el Govern de la Comunitat i el
Govern d’Espanya, mentre ells es prenen la mesura «a veure qui la té més
llarga» les persones del carrer pateixen les conseqüències augmentades i
corregides per la covid-19.
Doncs bé, ara ens toca exposar un
exemple més pròxim, els plens que se
celebren a l’Ajuntament de Nules.
Des de la visió de Més Nules, visió
des d’un lloc amb responsabilitats
delegades sense formar part de
l’Equip de Govern, contemplem amb
sorpresa i moltes vegades amb vergonya aliena que ve succeint el
mateix que ara ocorre en la capital
del Regne.
A la localitat de Nules els tres partits majoritaris sembla que també ple
darrere ple entren al mateix per a
després, en finalitzar veure qui l’ha tingut més llarga oblidant-se per complet
que davant els seus espectacles els
veïns i veïnes de Nules tampoc són
estúpids.
Més Nules des de la seua humil
representació en el consistori treballa en les seues àrees delegades per a
intentar millorar la vida dels nostres
veïns i veïnes, sempre des de la nostra visió d’una coalició d’esquerres,
sempre primer les persones, després
la resta de temes.

DESCONFIANÇA

Observem també des de la nostra
modesta cadira un cert grau de desconfiança en un dels partits de l’oposició, concretament el Partit Popular.
Tots sabem que l’ex-alcalde quan es
va conformar el nou consistori per a
la present legislatura, va renunciar a
ser el portaveu del seu partit designant a una companya molt competent, però curiosament l’ex-alcalde
continua intervenint més que la
pròpia portaveu, així li llueix el pèl,
fins que aconsegueix ser expulsat
d’algun plenari i ací entra en escena
l’entendridora solidaritat de l’altre
partit en l’oposició, el PSPV/PSOE.
Més Nules continuarà acudint als
plens sense portar el metre, treballant com ho fem fa ja cinc anys i treballant també per en un futur
reforçar la nostra presència i representació de les forces d’esquerres, tan
minvades actualment en el nostre
consistori.
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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

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

13:17

10:17

11:17

12:17

Cementeri *			10:20

11:20

12:20

Ambulatori

7:56

10:21

11:21

12:21

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

8:48

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

