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Impulsen noves 
restriccions contra els 
contagis de covid-19
L’Ajuntament de Nules ha aplicat 
noves restriccions per a frenar 
l’augment de contagis de la covid i 
ha demanat l’autoconfinament 
voluntari de la població. PÀG. 3 

Volen un Centre d’Interpretació 
de la Guerra Civil a Nules
La consellera de Qualitat Democràtica dona suport al projecte 

 

Netegen les 
platges després  
de ‘Filomena’
U L’Ajuntament de Nules ha 
netejat i condicionat les plat-
ges després del pas del tem-
poral Filomena, alhora que 
demana actuacions de regne-
ració a les administracions 
corresponents. PÀGINA 3 

Unes festes de 
Nadal adaptades 
a la pandèmia

U Els actes organitzats per 
l’Ajuntament amb motiu 
dels nadals es van adaptar a 
la pandèmia, amb actuacions 
a l’aire lliure i una caravana 
reial diferent. PÀGINES 6 a 8
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Qualitat Democràtica col·laborarà en la 
recuperació de vestigis de la Guerra Civil

L a consellera de 
Participació,Transparènci
a, Cooperació i Qualitat 
Democràtica, Rosa Pérez 

Garijo, i el director general de 
Qualitat Democràtica, Iñaki 
Pérez Rico, van visitar Nules el 
17 de desembre i es van reunir 
amb l’alcalde, David García; el 
regidor de Patrimoni, 
Guillermo Latorre; i la regidora 
de Participació Ciutadana, Rosa 
Ventura, per a conéixer els pro-
jectes de recuperació dels vesti-
gis de la Guerra Civil. 

La consellera va signar en el 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament 
de Nules i posteriorment va visi-

Es vol crear a la localitat un Centre d’Interpretació del conflicte bèlic que es convertisca en un referent a la província de Castelló

L’alcalde, els regidors de Participació Ciutadana i Patrimoni, la consellera i el director general de Qualitat Democràtica.

 

tar els blocaus de la Vieta i el 
conjunt de fortificacions ubicat 
al camí de Cabeçol, acompanya-
da per l’ alcalde i els regidors. 

Pérez Garijo es va felicitar de 
que «les administracions s’unix-
quen en els objectius, com en 
Nules, on existeix una fulla de 
ruta molt coincident amb els iti-
neraris de la memòria, que 
posen en valor els nostres vesti-
gis per a recordar la Història».  

La consellera va destacar el 
projecte de rehabilitació dels 
refugis antiaeris «i de la manera 
en la que podem treballar des 
de la Conselleria mitjançant les 
subvencions, que són de lliure 

en tota una sèrie de diferents 
projectes relacionats amb la 
recuperació d’alguns vestigis 
bèl·lics amb la intenció de crear 
un fons patrimonial de la 
Guerra Civil; de fet, recentment 
s’ha restaurat un dels 196 blo-
caus que hi ha localitzats al nos-
tre terme municipal». 

En aquest sentit, va assenya-
lar que «hem volgut exposar a la 
consellera totes les iniciatives 
en marxa i hem sol·licitat la 
seua col·laboració per a crear un 
Centre d’Interpretació de la 
Guerra Civil a Nules, que serà 
referent d’aquesta temàtica a la 
província de Castelló». 

La consellera va signar en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Nules.

 IMunicipal

concurrència». També va ressal-
tar la possibilitat de que Nules 
compte amb un centre d’inter-
pretació, «que abastaria a la pro-
víncia de Castelló i seria un lloc 
on anar els més menuts per a 
que puguen conéixer el que va 
passar en eixe període tan fosc 
de la història del nostre país».  

«Anem a estudiar les línies de 
possible col·laboració per a 
veure com podem fer per què 
siga un museu de l’Ajuntament 
de Nules però també de la 
Conselleria», va recalcar. 

Per la seua part, l’alcalde de 
Nules va afirmar que «des de 
l’Ajuntament estem treballant 

 

U NULES VOL PROTEGIR          
LA CREU DE FERRO COM A 
SÍMBOL DELS SOLDATS 
MORTS A LA GUERRA CIVIL

L’Ajuntament de Nules ha instal•lat 
una placa en la Creu de Ferro per a 
evitar que els visitants la deterioren. 
També es vol donar a conéixer el 
motiu pel qual la creu es troba en 
aquest lloc: recordar als milers de sol-
dats morts en aquestes muntanyes 
durant la Guerra Civil. En la iniciativa 
han participat representants de 
Nules, la Vilavella i la Vall d’Uixó, que 
comparteixen l’itinerari que porta al 
monument. Van estar presents en la 
col·locació de la placa l’edil de 
Patrimoni de Nules, Guillermo 
Latorre, i l’investigador local Miguel 
Ángel Sanz; Fernando Nebot, de 
l’Associació Muntanyes de la Guerra 
de la Vall; i el Cronista Oficial de la 
Vilavella, Joan Antoni Vicent.

U DONACIONS A NULES DEL CRONISTA DE LA VILAVELLA
El Cronista Oficial de la Vilavella, Joan Antoni Vicent Cavaller, ha donat al 
Museu de Medallística i a l’Arxiu Històric de Nules una medalla commemo-
rativa del 500 aniversari del naixement de Rafael Martí de Viciana, cronista 
i notari reial, feta per l’Ajuntament de Borriana, i un quadern editat per 
l’Oficina de República que mostra les conseqüències de la guerra a Nules.

COL·LABORACIÓ

Recerca de  
la memòria 
U L’Ajuntament de Nules es va 
reunir amb Juan Luis Porcar, his-
toriador i membre del Grup per a 
la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló, per a 
començar unes línies de treball 
conjuntes per a la recuperació de 
la memòria de les víctimes de la 
Guerra Civil. Les dues entitats es 
comprometen a  investigar i crear 
una base de dades conjunta. 
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Més de 60 veïnes i veïns de Nules 
estan participant en el programa 
‘coVIDActiva’ que promouen 
l’Ajuntament de la localitat i 
l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes Cantalobos, amb el 
seu president, Salvador Tarancón, 
que es desenvolupa del 14 de 
desembre al 23 de febrer. Cada 15 
dies, les persones inscrites van a 
la seu de l’associació per a reunir-
se amb la psicòloga d’aquest pro-
grama i recollir activitats per a fer 
a casa sobre estimulació cogniti-
va: atenció, funcions executives, 
llenguatge o habilitats visió-espa-
cials i també resolen qualsevol 
dubte que hagen pogut tindre 
abans. Si no els és possible des-
plaçar-se, reben el mateix servei 
en el seu domicili.

U SEGUEIX EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE SUPORT A 
L’ENVELLIMENT ACTIU

 

La població de Nules també es 
va veure afectada per la forta 
borrasca Filomena el segon cap 
de setmana de gener. El tem-
poral marítim causat pel tem-
poral va colpejar les platges i 
va tornar a evidenciar, una 
vegada més, la falta de protec-
ció del nostre litoral. 

En els primers dies després 
del pas de Filomena l’actuació 
municipal es va centrar en la 
neteja de les vies de vianants i 
de pas de vehicles, com a 
l’avinguda de les Illes 
Columbretes. També es va pro-
cedir a l’obertura de la Gola, 
perquè poguera desaiguar bé 
la zona de la Marjaleria que 
també havia estat obstruïda. 

Des de l’Ajuntament de 
Nules s’insisteix en que «als 
recursos locals per a la neteja i 
condicionament de la zona 
marítima han de sumar-se, 
urgentment, els corresponents 
a les altres administracions 
per tal de complir amb les 
actuacions compromeses, pro-

Netegen i condicionen les 
platges després del pas 
del temporal ‘Filomena’

 

L’Ajuntament de Nules ha reforçat les 
tasques de desinfecció amb la con-
tractació de quatre persones gràcies 
a una subvenció de 37.541 euros del 
programa ‘Ecovid’ de Labora.

U CONTRACTEN QUATRE 
PERSONES PER A REFORÇAR 
LES TASQUES DE DESINFECCIÓ

 

Noves mesures restrictives davant 
l‘increment de contagis de la covid
Estaran en vigor almenys  fins el dia 31 de gener i es demana l’autoconfinament voluntari

L ’Ajuntament de Nules va 
decretar el 8 de gener 
noves mesures restrictives 
en la localitat davant 

l’augment considerable de con-
tagis covid en el municipi, sent 
la xifra de 70 casos actius en 
aquell moment, segons les 
dades publicades per la 
Conselleria de Sanitat. 

En aquest sentit, des del 9 de 
gener, i almenys fins al dia 31 
de gener, es tanca al públic el 
poliesportiu municipal, el camp 
de futbol, les pistes esportives, 
la pista de hoquei i l’espai work 
out. I no s’autoritzarà la celebra-
ció de competicions ni d’entre-
naments, donat que les ins-
tal·lacions estaran tancades. 

També es tanca i es precinta 
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 evi-
tar el seu ús. A més, es manté el 
tall de subministrament d’aigua 
de les fonts públiques. 

D’altra banda, es tanquen al 
públic els edificis municipals i 
s’atendrà a la ciutadania amb 
cita prèvia; a més, se suspenen 
totes les activitats i actes progra-
mats per l’Ajuntament que com-
porten assistència de públic.   

Davant açò, l’alcalde, David 
García, comenta que «la situació 

L’Ajuntament de Nules ha intensificat els treballs de desinfecció per la covid-19.

 

relacions socials no necessàries i 
que complisquen amb les mesu-
res d’higiene i sanitàries corres-
ponents». 

Des de l’Ajuntament s’assen-
yala que aquestes mesures se 
sumen a les decretades per la 
Generalitat Valenciana que esta-
ran en vigor fins al 31 de gener 
en tot el territori valencià.  

El consistori també va 
reprendre el 14 de gener les tas-
ques de desinfecció de la via 
pública a càrrec de llauradors i 
empreses de maquinària agríco-
la. Des de l’Ajuntament de 
Nules s’assenyala, a més, que es 
tracta d’una acció amb la que es 
vol frenar l’evolució desfavora-
ble dels contagis i que se suma a 
la tasca de desinfecció diària 
que el personal de la Brigada 
Municipal està portant a terme 
en carrers, espais públics, com 
jardins i parcs, zones comercials 
i mobiliari urbà de Nules, 
Mascarell i les platges, junta-
ment al personal contractat, 
mitjançant diferents programes 
de Labora, per a reforçar aquests 
serveis. «Gràcies a la col·labora-
ció desinteressada d’aquests 
llauradors podem reforçar les 
tasques de desinfecció en situa-
cions en les que els contagis són 
importants», comenta García.  

A més, el 15 de gener, des de 
l’Ajuntament, amb el suport de 
la Junta de Portaveus, es va 
demanar a la població l’auto-
confinament voluntari i l’elimi-
nació  de qualsevol activitat 
social, en persones no convi-
vents, que no siga imprescindi-
ble, davant l’increment de con-
tagis. De fet, el 13 de gener 
Nules registrava les dades més 
altes de casos actius amb PCR 
positiu des de l’inici de la 
pandèmia amb 143 persones. 

tegir-nos enfront de futurs 
temporals i regenerar la nos-
tra costa», expliquen. 

Així, afegeixen que «no hi 
ha més temps, no es pot espe-
rar més. Exigim que es realit-
zen les inversions i les actua-
cions a les quals s’han compro-
més i que ja arriben tard. Els 
espigons han de construir-se 
ja». També recalquen que «les 
nostres platges, Les Casetes, la 
cultura mediterrània que sim-
bolitzen, són un patrimoni 
únic no sols de Nules, sinó de 
tota la Comunitat Valenciana i 
del conjunt de l’Estat. Les nos-
tres veïnes i veïns del poblat 
marítim tenen drets essencials 
que han de ser atesos perquè 
són justos». 

L’alcalde, David García, va 
remarcar que «cada vegada la 
mar està més a prop i nosaltres 
més desprotegits, i les viven-
des no s’han mogut, es van edi-
ficar molt lluny de la línia de 
costa, però patim la regressió 
pel port de Borriana».

U Reprenen la 
desinfecció amb 
tractors per a frenar 
l’evolució desfavorable 
de la pandèmia

epidemiològica municipal 
actual ens ha portat a prendre 
aquestes mesures excepcionals  
amb la intenció de limitar les 
actuals cadenes de transmissió 
del virus, demanem a la ciutada-
nia responsabilitat individual 
limitant,  principalment, les 

Les onades van arribar fins Les Casetes durant la borrasca ‘Filomena’.
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37 persones troben treball 
gràcies a ‘Supera’t Nules’

El Programa d’Itineraris 
Integrats per a la Inserció  
Supera’t Nules, per a persones en 
situació de risc o exclusió social, 
ha tancat l’edició de 2020 amb 
37 contractacions i una atenció 
de 80 persones a les que se’ls ha 
dissenyat un itinerari sociolabo-
ral adequat amb l’objectiu de 
millorar la seua ocupabilitat. 

En concret, aquestes 37 per-
sones han trobat feina gràcies 
als tallers d’ocupació, del pro-
grama Et Formem, i de contracta-
cions d’empreses privades i 
autoocupació. Aquest programa 
s’ha desenvolupat a Nules per 
segon any consecutiu i està 
finançat pel Fons Europeu, i 
subvencionat per part de la 
Vicepresidència i Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
de la Generalitat Valenciana. El 
programa s’ha desenvolupat  
des del 18 de setembre fins al 31 
de desembre de 2020.

L’alcalde de Nules, David García, va presidir la presentació dels projectes finalitzats en el III Focus d’Empreses.

La presentació de projectes del III Focus 
d’Empreses dona pas a la quarta edició

N ules ha finalitzat el ter-
cer Focus d’Empreses 
amb la presentació dels 
diferents projectes als 

patrons i als organitzadors 
d’aquesta iniciativa d’ emprene-
doria de l’institució local. 

En concret, han sigut set dels 
deu projectes seleccionats els 
que han finalitzat aquest pro-
grama, els quals per un període 
d’un any han disposat d’un 
espai físic, a l’edifici de l’antiga 
Cambra Agrària, on desenvolu-
par el negoci, d’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. 

En aquesta edició de 2020 
entitats com la Caixa Rural Sant 
Josep de Nules, Huhtamaki, 
Grespania i Keraben han inver-
tit 20.500 euros que han sigut 
entregats en concepte d’ajuda a 
aquests set projectes perquè 
puguen tindre finançament ini-
cial per a materialitzar la seua 
idea de negoci o empresa. 

De fet, aquestes entitats, jun-
tament amb l’Ajuntament de 
Nules, són els principals 
patrons del Focus d’Empreses 
que a més a més compta amb la 
col·laboració de la Cambra de 
Comerç de Castelló, la 
Universitat Jaume I (UJI) i de 
l’Escola d’Empresa, Negocis i 
Management (Edem) de 
València per a la selecció dels 
projectes que cada any partici-
pen en aquest programa. 

Aquest programa és una de 
les apostes d’emprenedoria més 
importants del consistori i que 
està tenint una gran acceptació. 
De fet, la quarta edició ja s’ha 

Els patrons del programa van invertir un total de 20.500 euros en 2020 en aquesta aposta municipal per l’emprenedoria
 

Una de les sessions formatives del programa ‘Supera’t Nules’.

 

Trenta persones 
es formen al Taller 
d’Ocupació  
Nules V en obra, 
jardineria i fusteria 
Trenta persones del municipi 
de Nules han finalitzat el seu 
període de formació en les 
especialitats de jardineria, 
fusteria i obra. El 18 de 
desembre va tindre lloc l’acte 
de cloenda del Taller 
d’Ocupació Nules V amb 
l’entrega dels corresponents 
certificats per part de l’alcal-
de, David García, i de la regi-
dora de Polítiques 
d’Ocupació, Rosa Ventura.   

Així doncs, d’aquest taller 
d’ocupació, a més de benefi-
ciar-se’n 30 persones de la 
localitat, també ha suposat la 
contractació de set tècnics 
com a personal docent i 
directiu. D’aquesta manera, 
al llarg d’un any s’han desen-
volupat aquests tres mòduls 
de jardineria, fusteria i 
d’obra que han comptat amb 
10 alumnes cadascun. En tot 
aquest temps, l’alumne-tre-
ballador ha realitzat dife-
rents actuacions de millora 
de l’entorn del terme munici-
pal i de condicionament 
d’espais públics, entre altres.   

La regidora de Polítiques 
d’Ocupació, Rosa Ventura, 
explica que «aquest taller ha 
tingut un cost de 846.164,40 
euros, dels quals 696.164,40 
€ han estat subvencionats pel 
Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (Labora) de la 
Generalitat Valenciana i 
150.000 han sigut aportació 
municipal. Aquests tipus de 
tallers possibiliten a l’alum-
ne-treballador tindre un tre-
ball efectiu amb un contracte 
de formació i d’aprenentatge 
amb els quals es pretén 
millorar la seua qualificació 
professional i afavorir l’ocu-
pació futura».

  

U CONTRACTEN DOS 
JOVES QUALIFICATS AMB 
EL PROGRAMA ‘EMPUJU’

L’Ajuntament de Nules ha rebut una 
subvenció de 43.624 euros per a la 
creació d’ocupació juvenil amb la 
contractació de dos joves qualificats 
per un any i a jornada completa. 

posat en marxa amb la benvin-
guda el 8 de gener als partici-
pants i amb deu nous projectes. 

Moltes de les propostes pre-
sentades en les anteriors edi-
cions «són en l’actualitat una 
realitat gràcies al Focus 
d’Empreses, un projecte pioner 
a la província de Castelló», 
explica l’alcalde, David García. 

 
GUARDÓ PROVINCIAL PER A ‘MOVELSO’ 
El 17 de desembre, Raúl Verdú 
Camacho, amb el projecte 
Movelso, del Focus d’Empreses de 
Nules, va rebre el segon premi, 
dotat amb 2.000 €, del V Move 
up! Emprén amb èxit del CEEI 
Castelló i la Diputació. Aquest 
aporta solucions als problemes 
de logística i transport de mate-
rials en el centre de les ciutats i 
grans instal·lacions industrials 
amb un vehicle ecològic.El president de la Diputació, José Martí, aplaudeix Raúl Verdú (en el centre).
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Activa Nules ha tingut com a mínim 
una repercussió de 313.200 euros

L a campanya de promoció 
del comerç i dels serveis 
locals Activa Nules ha tin-
gut una repercussió 

econòmica en el municipi d’un 
mínim de 313.200 euros.  

Així ho va anunciar la regido-
ra de Comerç de l’Ajuntament 
de Nules, Susana Tusón, després 
de realitzar el recompte dels 
3.132 passaports dipositats a 
l’urna dels sortejos que s’han 
celebrat al llarg d’aquesta cam-
panya. No obstant això, la regi-
dora estima que s’haurà superat 
amb escreix aquesta quantitat, 
«donat que per a participar en 
els sortejos cadascú dels passa-
ports tenia que estar segellat 
per 10 comerços diferents al fer 
compres d’un mínim de 10 
euros. Per tant, en cada passa-
port les despeses fetes al comerç 

S’han segellat un total de 3.132 passaports amb compres d’almenys 100 euros en cadascun  

El quart i últim sorteig de la campanya ‘Activa Nules’ es va celebrar a finals de desembre del 2020. 

   

local han sigut d’un mínim de 
100 euros».      

Cal recordar que en la cam-
panya de dinamització comer-
cial Activa Nules l’Ajuntament ha 
repartit un total de 20.000 euros 
i a la mateixa s’han adherit 
prop de 200 comerços i establi-
ments del municipi.  

De fet, des del passat mes de 
setembre i fins al mes de desem-
bre es van celebrar un total de 
quatre sortejos de 5.000 euros 
cada mes, repartits en 50 vals de 
100 euros cadascú per a consu-
mir en el comerç local.  

Així doncs, des de 
l’Ajuntament s’assenyala que 
s’està treballant ja en noves 
accions per a donar continuïtat 
enguany a aquesta campanya 
amb la que es vol seguir reacti-
vant l’economia local. 

De fet, per a conscienciar els 
més joves de la importància del 
comerç local de la seua població  
es va realitzar un sorteig entre 
les xiquetes i xiquets que van 
demanar regals a Papá Noel  
amb les cartes que podien tro-
bar als establiments adherits a 
la campanya Activa Nules o als 
Reis Mags amb les cartes que els 
van donar els patges reials.  

Així, Ruth Grifo i Martina 
Herrero van guanyar dos tablets; 
Gala Ortin i Julia Usó, dos bici-
cletes; i Ángel Ferrándiz i Maria 
Gavara, dos patinets. 

A més, Marta Ripollés, Ainoa, 
Carlos García, Carmen Arenós, 
Vega Giménez i Rubén Beteta 
van guanyar un curs de forma-
ció artística amb Juanma 
Gavara per fer els millors 
dibuixos en aquestes cartes.

Es constitueix l’observatori contra la 
LGTBIfòbia per a recolzar el col·lectiu
L’Ajuntament de Nules vol 
donar suport a aquelles perso-
nes que pateixen qualsevol 
tipus de discriminació o d’agres-
sió envers la seua identitat, 
orientació sexual o expressió de 
gènere. Per aquest motiu s’ha 
constituït un observatori contra 
la LGTBIfòbia.  

El propòsit d’aquest observa-
tori és detectar i denunciar els 
delictes d’odi a Nules, donant 
suport tant a les víctimes com a 
les seves famílies en qualsevol 
tipus d’assessorament, ja siga 
legal, psicològic o social. D’altra 
banda, pretén visibilitzar el 
col·lectiu i defensar els seues 
drets, des de l’educació en la 

diversitat promovent projectes 
educatius i socials que integren 
de manera transversal el col·lec-
tiu i donant, així, una perspecti-
va més real de la diversitat exis-
tent a la nostra societat.  

L’observatori compta amb la 
participació dels departaments 
municipals de seguretat ciuta-
dana, serveis socials,  igualtat i 
joventut; amb ciutadania que 
pertany al col·lectiu, a l’àmbit 
de l’educació i famílies homopa-
rentals. Treballarà, de manera 
coordinada, amb els centres 
educatius, el centre de salut i el 
servei Orienta de Castelló. 

El 20 de desembre es va rea-
litzar la primera trobada, en la 

qual es va destacar la importàn-
cia de la formació específica del 
personal de l’Ajuntament per a 
saber detectar les necessitats del 
col·lectiu, així com denunciar 
qualsevol agressió i donar un 
suport psicosocial a les víctimes 
i els seus entorns més pròxims, 
com les aules educatives, cen-
tres de treball o els espais d’oci. 

Ja s’ha començat a treballar 
en les actuacions i mesures que 
es vol posar en marxa. «Una 
vegada constituït l’observatori 
s’ha analitzat la situació a Nules 
i s’han aportat idees i mesures 
de caràcter transversal per a 
implementar enguany», comen-
ta l’alcalde, David García. 

U L’AJUNTAMENT DE 
NULES ACTUARÀ EN ELS 
JARDINS DE MASCARELL

L’Ajuntament de Nules es va reunir 
amb l’alcalde de Mascarell, Felipe 
Sánchez, per a preparar l’embelli-
ment dels jardins exteriors i diversos 
punts interiors que es farà enguany.

U CREEN UNA ESCOLA DE 
FAMÍLIES PER A PREVINDRE 
CONDUCTES ADDICTIVES

L’Ajuntament, mitjançant la Unitat de 
Prevenció Comunitària en Conductes 
Addictives, ha posat en marxa la pri-
mera escola de pares, mares i adoles-
cents per a previndre addiccions. 

U FINALITZEN LES OBRES 
PER A RENOVAR LA XARXA 
D’AIGUA DEL CAMÍ CANAL 

L’Ajuntament i Facsa fan un pas més 
en la implantació del pla de millora 
del servei de proveïment d’aigua 
potable amb la renovació d’un nou 
tram en el carrer del Camí Canal. 

U MATERIAL EN VALENCIÀ 
PER A LES REBAIXES DELS 
COMERÇOS DE NULES

Des de la Regidoria de Normalització 
Lingüística es posa a disposició dels 
comerços i establiments de la locali-
tat etiquetes en valencià perquè 
s’utilitzen en les rebaixes.
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La caravana reial recorre les avingudes de 
Nules i els actes nadalencs ixen al carrer
La visita dels Reis Mags es va adaptar a la situació sanitària amb un dispositiu de més de 100 persones per a garantir la seguretat

E n un any en el que les 
xiquetes i xiquets han 
demostrat molta respon-
sabilitat per la covid, 

l’arribada dels Reis Mags a 
Nules va ser diferent degut a 
l’actual situació sanitària deri-
vada de la pandèmia.   

La caravana reial va recórrer 
diferents avingudes i carrers del 
municipi, un recorregut de cinc 
quilòmetres per a que totes les 
xiquetes i els xiquets de Nules 
pogueren gaudir de la presència 
de Ses Majestats, amb un dispo-
sitiu de més de 100 persones per 
vetllar pel compliment de les 
normes de seguretat i sanitàries.   

Com a novetat, i per a evitar 
aglomeracions, els Reis Mags es 
van dirigir als més menuts  per 
les plataformes digitals de 
l’Ajuntament i de TV la Vall, i 
no des del balcó de 
l’Ajuntament com és tradició.  

A Mascarell també es va viure 
una cavalcada adaptada, en la 
qual els Reis Mags van entrar 
pel portal de València, acom-
panyats de fades i cavalls llumi-
nosos, i des del balcó de 
l’Ajuntament van ressaltar el 
comportament exemplar de 
totes les xiquetes i xiquets. 

El públic infantil va gaudir a 
més d’estes festes amb una com-
pleta programació d’activitats a 
l’aire lliure. I cal destacar dues 
iniciatives perquè cap xiquet es 
quedara sense regal. La comissió 
de festes del barri de Sant 
Xotxim va organitzar la seua VII 
Recollida Solidària de Joguets, 
amb la col·laboració de Cáritas i 
Cipla, i Kimo Projectes Nules va 
impulsar la donació de joguines 
per a xiquets en hospitals. Els Reis Mags es van dirigir als veïns de Mascarell des del balcó de l’Ajuntament. Cavalls lluminosos i fades van sorprendre els més menuts de Mascarell.

Els patges reials van recollir les cartes dels més menuts. La comissió de festes del barri de Sant Xotxim va fer una recollida solidària de joguets.

La desfilada de les carrosses va crear molta expectació al seu pas per les diverses avingudes.

El públic va gaudir de la caravana reial guardant la distància de seguretat. L’alcalde va lliurar unes caixes de clemenules per al viatge de tornada a l’Orient.

Moltes veïnes i veïns van saludar a Ses Majestats d’Orient des dels seus balcons i finestres.
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L’espectacle d’il·lusionisme del mag Caroluss va sorprendre els espectadors de la localitat. El mag Iván Arribas i Núria Carreguí, tècnica de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives.

Les cançons populars dels Trobadorets van tornar a fer gaudir els més menuts a la plaça Major. La Banda del Drac, de la companyia Scuraplats, va oferir un espectacle musical per a nens i nenes.

Els contes de Gianni Rodari van arribar a la plaça de l’ermita de Sant Xotxim.

‘Torneig dels contes contats amb molt de compte’, un divertit conte de Tolkien.

El muntatge ‘La Glüps in concert’ va fer ballar a majors i menuts amb una divertida proposta musical i d’animació.
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Les bandes de Nules ofereixen el seu 
millor so a espais emblemàtics del poble

L es agrupacions musicals 
de Nules han tingut un 
paper fonamental en la 
programació cultural 

organitzada per l’Ajuntament 
durant les festes nadalenques. 

L’Associació Musical Artística 
Nulense, degut a la situació 
amb el coronavirus, no va poder 
celebrar el seu tradicional con-
cert de Nadal, però va oferir 
diversos recitals en diferents 
espais públics de la localitat. 

Sens dubte, el més emotiu va 
ser el que van realitzar el 19 de 
desembre, a càrrec de la secció 
de metalls i clarinets, a la 
Residència Verge de la Soledat, 
només per a la gent gran. 

El diumenge 20 van tornar a 
actuar, primer al pati del 
Convent, amb la participació 
dels saxòfons i percussió, i a 
continuació a l’ermita de Sant 
Xotxim, amb flautes, quintet 
clàssic i quintet de clarinets. 

Per la seua banda,  
l’Orquestra Laudística Daniel 
Fortea va actuar el diumenge 3 
de gener a la plaça de Mascarell, 
on va oferir el seu Concert d’Any 
Nou, acompanyada per la veu 
d’Ana González. 

Les regidories de Cultura, 
d’Infantessa, Biblioteca, Esports 
i de Tradicions van confeccionar 
una programació amb activitats 
per a tots els públics, del 25 de 
desembre al 6 de gener, en dife-
rents espais a l’aire lliure i amb 
les corresponents mesures de 
prevenció sanitària i amb afora-
ments limitats, perquè la ciuta-
dania puga gaudir dels Nadals 
amb activitats lúdiques segures 
davant la covid i per a dinamit-
zar el comerç i l’hostaleria.

Degut a la pandèmia, la Societat Artística Nulense i l’Orquestra Laudística Daniel Fortea van canviar els tradicionals Concerts de Nadal per recitals a l’aire lliure

L’ermita de Sant Xotxim va ser l’escenari d’una altra actuació de la banda. L’Orquestra Laudística Daniel Fortea va oferir un recital a la plaça de Mascarell.

Els usuaris de la residència van seguir el concert des dels seus balcons. La banda de la Societat Artística Nulense va actuar al pati del Convent.

Nules i la Laudística editen 
la segona obra de la Daniel 
Fortea Plectrum Collection
L’Ajuntament de Nules, 
mitjançant la Regidoria de 
Cultura, i l’Orquestra Laudística 
Daniel Fortea han col·laborat en 
l’edició de la partitura Romances, 
per a  incorporar-la en la 
Plectrum Collection que l’orques-
tra va crear l’any 2019 amb el 
suport de la institució local.  

Així, amb l’edició d’aquesta 
partitura, l’Orquestra Laudística 
Daniel Fortea amplia la col·lec-
ció que va posar en marxa amb 
la intenció de crear el seu propi 
segell editorial, per a publicar 
obres actuals per a orquestres de 

plectre i per promoure un reper-
tori original, agafant així el 
relleu de la biblioteca que creara 
al 1911 el guitarrista castello-
nenc Daniel Fortea. 

La col·lecció es va inaugurar 
amb la partitura Imagens do 
Brasil, una suite de tres danses 
escrita pel guitarrista valencià 
José Manuel Expósito, i conti-
nua ara amb la recent incorpo-
ració de Romances, del composi-
tor vila-realenc Rafael Beltrán 
Moner, autor de reconegudes 
sintonies i bandes sonores de 
TVE, per a la que ha treballat 

des del 1969. Ha escrit, a més, 
obres sinfòniques, corals i de 
cambra, és membre fundador 
de la Asociación de 
Compositores de Música para 
Audiovisual i pertany a la 
Asociación de Compositores 
Sinfónicos Valencianos. Al 2003 
va aconseguir el primer guardó 
en el III Premio Internacional de 
Música Electroacústica, instau-
rat per la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE). 

Les partitures de la Daniel 
Fortea Plectrum Collection  ja 
han arribat a orquestres de dife-
rents països com ara el Japó, 
Alemanya o França. Davant açò, 
la regidora de Cultura, M. José 
Esteban, assenyala que «és una 
iniciativa molt important per a 
seguir el llegat del mestre 
Daniel Fortea i des de 
l’Ajuntament seguirem donant 
suport a l’orquestra perquè, poc 
a poc, s’amplie la col·lecció».La regidora de Cultura, M. José Esteban, entre Ruth Carratalá i Ángel Pozo.
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Salud

E
stas navidades todos, y 
yo también me inclu-
yo, hemos comido 
cosas que en un día 

normal de nuestras vidas no 
comemos. Después de las 
fiestas, las comilonas, dulces 
y turrones empieza a apare-
cer el sentimiento de culpa 
por todo lo que hemos comi-
do de más, pero no nos tiene 
que martirizar puesto que 
son momentos puntuales 
que no van a fastidiar la ali-
mentación que llevábamos 
hasta ahora.  

¡Borrón y cuenta nueva! A 
partir de este momento reto-
maremos los hábitos que 
habíamos dejado un poco 
atrás durante las fiestas; eli-
minaremos de la despensa el 
resto de dulces que puedan 
quedar para no caer en la 
tentación y, si aun así nos 
siguiera apeteciendo el 
dulce, probaremos con el 
chocolate negro o añadire-
mos cacao o canela a yogures 
y fruta. Volveremos a cocinar 
platos sencillos, no tan pesa-
dos, preparados a la plancha 
o al horno, y muy importan-
te, debemos reducir el consu-
mo de alcohol.   

Los días de película y 
manta están muy bien pero 
debemos volver a movernos y 
hacer ejercicio: salir a cami-
nar, elegir el deporte que 
más nos gusta y, si decidimos 
apuntarnos al gimnasio, no 
vale solo con eso, también 
tenemos que ir. La clave es 
ser constante, poco a poco 
incorporaremos los hábitos 
que habíamos perdido por-
que de nada valdrá hacerlo 
todo perfecto en enero y 
abandonar en febrero. 

Una buena alimentación y 
realizar deporte nos ayuda a 
reducir la aparición de enfer-
medades metabólicas y otros 
problemas de salud. Además, 
mejoran nuestro estado de 
ánimo, la calidad del sueño y 
reducen estrés y ansiedad.  

 
PEQUEÑOS PASOS 
Recuperemos hábitos que 
teníamos antes de las navida-
des. Así volveremos a llevar 
una vida saludable. Y recuer-
da, es mejor dar unos peque-
ños pasos todos los meses, 
esforzarnos por crear una 
rutina y ser capaces de que 
forme parte de nuestra vida a 
querer dar demasiados cam-
bios los cinco primeros días y 
no poder mantenerlos en el 
tiempo. 

*Farmacéutica y 
Dietista-Nutricionista

Año nuevo, 
hábitos nuevos

MARINA 

López 
Rambla*

Coleccionismo

E
ste año se celebra el 70º 
aniversario de la 
Administración Postal 
de las Naciones Unidas 

(ONU). La primera emisión de 
dicha administración data del 
año 1951. Fue emitida por la 
sede de Nueva York y consta-
ba de una serie de 11 valores 
con diferentes modelos en los 
sellos, con valores expresados 
en céntimos de dólar. 

Dichos sellos fueron emiti-
dos para franquear la corres-
pondencia que salía de la sede 
central de la ONU en Nueva 
York, a través de su servicio 
postal, y que fuese dirigida a 
organismos con los que no se 
tenía un acuerdo previo de 
franquicia (exención de pago 
del servicio postal) o en contes-
tación a ONG o particulares. 

70º aniversario de los sellos de la ONURICARDO 

Yáñez* 

Al poco, las otras sedes de la 
ONU, en Ginebra y Viena, tam-
bién comenzaron a emitir sellos 
para dicho uso, con lemas o 
mensajes muy elaborados y cui-
dados, expresado su valor en 

francos franceses o en chelines 
austriacos, según el caso. 

Con el paso del tiempo, y 
como siempre ocurre, se empe-
zaron a hacer cada vez más emi-
siones por las tres sedes, pero 

más dirigidas a coleccionistas 
de sellos, emisiones que siem-
pre han gozado de enorme 
popularidad por sus excelen-
tes acabados y la nitidez de sus 
matasellos: claros y limpios. 

También se han usado y 
continúa haciéndose uso de 
franqueos mecánicos para pro-
mocionar las campañas de 
concienciación que realiza la 
ONU o los años en el que dicho 
organismo los ha declarado 
como especiales (año interna-
cional del niño, de la mujer, 
de la tierra, etc.). 

La Administración Postal de 
las Naciones Unidas ofrece a 
los coleccionistas la posibili-
dad de abonarse a sus emisio-
nes y demás productos posta-
les, bien a las tres sedes o a la 
que cada uno prefiera. 

*Presidente del Grupo Filatélico  
y de Coleccionismo Noulas

El nuler Adrián Mota 
Babiloni és reconegut 
en el seu camp científic

E l nuler Adrián Mota-
Babiloni ha sigut citat en 
un recent article de la 
prestigiosa universitat de 

Stanford (California) com un 
dels científics més destacats en 
la seua matèria en l’àmbit inter-
nacional. 

El nostre veí és investigador 
del Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció de la 
Universitat Jaume I i també un 
exemple a seguir per les nostres 
xiquetes i xiquets que estan 
valorant dedicar-se al complex 
món de la ciència en el futur 

La revista Plos Biology situa, de 
fet, un total de 23 investigadors 
i investigadores de l’UJI de 
Castelló entre el 2% dels cientí-
fics més destacats del món en la 
seua disciplina. L’estudi classifi-
ca la trajectòria de més de 
160.000 investigadors i investi-
gadores sobre la base d’indica-
dors de productivitat científica. 

Adrián va obtindre el docto-
rat internacional amb el premi 
extraordinari al 2016 amb la 
tesi Analysis of low global warming 
potential fluoride working fluids in 
vapor compression systems. 
Experimental evaluation of commer-
cial refrigeration alternatives, 
supervisat pels professors 
Joaquín Navarro-Esbrí i 
Gumersindo Verdú.  

La seu principal línia d’inves-
tigació són els refrigerants de 
baix potencial de calentament 

La universitat nordamericana de Stanford el cita com un dels 
científics més destacats en la seua matèria internacionalment

Adrián Mota-Babiloni.

global (PCA) per a sistemes de 
compressió de vapor. 

Adrián va explicar que «ha 
sigut un llarg camí de treball i 
esforç on la nostra escola 
Cervantes i l’IES Gilabert de 
Centelles, dues institucions edu-
catives de la més alta qualitat, 
han jugat un paper clau. 
Esperem seguir portant el nom 
del poble al més alt i per tot 
arreu», va afegir. 

Ara, amb els seus companys, 
participa en projectes com el 
disseny i caracterització d’una 
bomba de calor d’alta tempera-
tura per a la revalorització de 
calor residual mitjançant la uti-
lització de refrigerants de baix 
potencial de calentament 
atmosfèric.

U MANS UNIDES NULES 
COL·LABORA EN UN 
PROJECTE D’ATENCIÓ 
MÈDICA A HAITÍ

Mans Unides Nules, que va organit-
zar un mercadet solidari el 20 de 
desembre, ha col·laborat en el 
finançament d’un projecte de 82.559 
euros per a millorar l’atenció i pre-
venció de malalties en Balan (Haití).

U NULES ORGANITZA LA 
FIRETA PER L’ADOPCIÓ DE 
MASCOTES AMB UNA 
GRAN PARTICIPACIÓ

Els dies 28 i 29 de desembre 
l’Ajuntament de Nules, Colònies Gats 
Nules i Associació Protectora com el 
Gat i el Gos van organitzar a la plaça 
Major la Fireta per l’Adopció de 
Mascotes, amb un mercadet solidari.
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Històries de la covid-19 ; M. Dolores Mechó Carreguí

«La pandèmia ens ha obligat a tots a 
reinventar-nos una vegada i una altra»

L
aura Yustas i Nel·lo Vilar van 
continuar les entrevistes 
sobre la covid el 17 de 
setembre amb M. Dolores 

Mechó Carreguí, metgessa i res-
ponsable de la Zona Bàsica de 
Salut de què forma part Nules. 

 
--Volíem preguntar-te per la covid. 
Què ha passat al centre de salut? 
--Quan va començar la 
pandèmia ens vam haver de 
reinventar totalment, perquè 
hem hagut de treballar sobretot 
de manera segura per a tota la 
població que tenim, la major 
part dels usuaris són molt vul-
nerables, i amb seguretat també 
per nosaltres, perquè hem 
d’estar bé per a poder cobrir les 
necessitats de la població. Com 
ha sigut una malaltia nova per a 
tots hem hagut de canviar dia a 
dia la forma de funcionar i mol-
tes vegades, perquè tal com va 
arribant informació nova t’has 
d’adaptar als nous coneixe-
ments. Aleshores ha sigut una 
miqueta complicat. 
 
--Ací no heu tancat. 
--No, en cap moment. Sobre el 
16 de març, que és quan la 
Conselleria va declarar la situa-
ció més greu, es van adoptar 
mesures de control. Aleshores es 
van tancar el Consultori de la 
Vilavella i el de Moncofa, només 
anàvem unes hores pel matí, 
per a poder garantir una doble 
via d’assistència a la gent: als 
que tenien símptomes covid, 
d’una banda, i també als que no 
en tenien. I seguint les instruc-
cions de tots els científics i del 
Govern, doncs tractar de fer per 
via telefònica el màxim possible 
per a evitar els contagis. 
 
--Heu deixat d’oferir algun servei, 
com en altres centres de salut, per 
exemple ajuda per  deixar de fumar o 
temes de lactància? 
--Sí, vam haver de modificar tot 
el funcionament i els torns de 
treball. Vam passar de tindre 
tots un torn de matí i alguns 
dies per la vesprada a haver de 
treballar en torns intensius 
cada dos o tres dies des de les 
8.00 fins a les 20.00 hores i en 
torns de treball fixes, de manera 
que si hi haguera un contagi 
entre nosaltres no fóra el 100% 
de la plantilla, sinó un terç. A 
més, tots els controls de malal-
ties cròniques que podien espe-
rar, això ho vam haver de deixar 
aparcat. Ja ho hem reprès, en 
juny, i ja estem pràcticament al 
dia en eixe tema. Vacunacions 
de xiquets, només es feien les  
imprescindibles, que eren les 
dels més xicotets, les altres es 
van ajornar i ara estan ja al dia. 

durant la pandèmia tots els 
malalts lleus de covid que no 
han necessitat ingrés els hem 
dut nosaltres, que han sigut la 
majoria. Sí que hem tingut 
casos i el que més ens dol, que 
són els morts per la covid-19. Ha 
sigut una pena. 
 
--I les PCR, esteu fent-ne també? 
--Sí, les PCR les fem nosaltres, 
tots els dies les fem de dues 
maneres: de forma oportunista 
quan ho considerem en una per-
sona que estem visitant i des-
prés tenim una presa de mos-
tres en el cotxe tots els dies i els 

Les comares van traslladar la 
seua assistència presencial a 
Borriana per a protegir-les al 
màxim. I la resta, per telèfon. 
Consultes, crides a la gent i si tu 
detectes que necessites fer una 
exploració es cita a la gent per a 
que vinga, però en un horari 
determinat, de manera que esti-
guen el menys temps possible 
ací. Tota l’entrevista per telèfon 
i l’exploració ací. 
 
--Us feu càrrec o teniu relació amb 
malalts amb covid? 
--La nostra no ha sigut una zona 
especialment castigada, però 

citem a una hora i es posen tots 
els cotxes uns darrere dels 
altres, els fem signar la confor-
mitat com que els donem la 
informació i això, agafem la 
mostra, al dia següent l’enviem 
a La Plana i així funcionem. 
 
--Teniu risc en un centre com este? 
--El risc zero no existeix. 
Nosaltres intentem que el risc 
siga el menor possible, per als 
pacients i per a nosaltres. 
Primer fem dos circuits, la sospi-
ta de covid l’atenem en un espai 
i mantenim una zona amb 
menys risc per a les persones 
que no tenen símptomes. A més, 
nosaltres utilitzem les mesures 
de protecció que ens dicta Riscs 
Laborals, sobretot la distància i 
dur la mascareta quirúrgica o 
FP2 en funció del que vages a 
fer. Quan atenem, segons el 
tipus de pacient, utilitzem unes 
mesures de protecció per a 
nosaltres o no, que pot ser des 
de dur la mascareta quirúrgica i 
els guants fins a posar-nos bates 
plastificades, mascaretes de més 
protecció, pantalles protectores 
per als ulls… 
 
--Imagine que els protocols han can-
viat des del principi fins ara. 
--Sí, han anat canviant i ens hem 
anat adaptant. Hem estat molt 
de temps treballant moltes 
hores i quan arribàvem a casa 
continuàvem estudiant perquè 

havien canviat els protocols i 
ens havíem d’actualitzar per al 
dia següent. És una época dura. 
 
--Des del CEAM ens contaven com 
netejaven. Supose que ací també. 
--Sí, el personal de neteja està 
fent un gran esforç. Quan ate-
nem una persona amb sospita 
de covid, després entren elles, 
que també s’han de protegir 
igual que nosaltres, i netegen a 
fons. Ara utilitzem molt més 
material d’un sol ús i així procu-
rem minimitzar el risc. 
 
--Com heu compaginat el vostre tre-
ball amb les vostres famílies?  
--Les nostres famílies també 
tenen personal vulnerable. I 
hem hagut de fer un esforç 
extra perquè quan arribem a 
casa, evidentment, vas amb 
roba diferent, et canvies les 
sabates i tot, però hem hagut 
d’estar separats dels nostres vul-
nerables i mantindre moltes 
distàncies a casa. Cadascú, 
segons les seues circumstàncies, 
però ha arribat a ser dur. En el 
meu cas, per exemple, mon pare 
és major, jo he estat tot este 
temps veient-lo a distància i 
molt poquet al dia i això reper-
cutix en nosaltres i en les nos-
tres dinàmiques familiars. 
 
---Han estat molt saturades les UCI 
provincials? Això vos ha afectat? 
---L’UCI de La Plana ha estat 
plena, però no sobrepassada, 
aleshores hem pogut assumir 
tot el que hem tingut, tot i que 
en comparació a altres comar-
ques de la Comunitat 
Valenciana hem sigut la tercera 
en nombre de casos. A Borriana 
va haver un focus important i, 
clar, per perímetre, les zones al 
voltant de Borriana han estat 
més afectades. Però bé, l’hospi-
tal ha pogut cobrir les necessi-
tats sense patir massa. 
 
--I ha repercutit en el dia a dia? 
--Durant el confinament sí, 
teniu en compte que a l’època 
més aguda nosaltres no feiem 
proves, funcionàvem per sospi-
ta. I això feia que, clar, pot ser 
teníem X casos de covid, però 
les sospites es multiplicaven per 
deu i tota eixa gent l’havíem de 
tractar i cuidar com si tingue-
ren covid. Això va suposar una 
càrrega de treball important. 
 
--Han sigut temps emotius? 
--La gent malalta necessita molt 
de suport i amb la covid ha 
hagut situacions greus, sense 
poder estar amb la família, 
morts amb poca companyia… A 
les famílies els resulta dur no 
poder acomiadar-se com cal.

ATENCIÓ TELEFÒNICA 

«Els pacients s’interessen 
ara per la nostra salut»
--Com porteu haver de treballar 
sobretot amb el telèfon? 
--Els metges estem formats 
d’una altra manera i ens hem 
hagut d’adaptar, tot i que no 
és com ens agrada treballar. 
Ens agrada el contacte amb la 
gent i la medicina no només és 
el físic, també el psíquic, i et 
perds el llenguatge no verbal a 
la consulta. Però no hi ha 
opció, és com hem de treballar 
ara. Això sí, insistisc, el telèfon 

és per al primer contacte. Si 
considerem que hem d’explo-
rar al pacient també fem visi-
tes presencials. Les fem tots els 
dies i moltes. Però ha sigut 
molt agradable que al principi 
de la pandèmia la gent que ens 
cridava es preocupava més de 
com estàvem nosaltres que del 
que els passava. La percepció 
de que els teus pacients estan 
per tu ha sigut  molt sorpre-
nent.

M. Dolores Mechó Carreguí, en el seu despatx del centre de salut de Nules.
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El tiempo

E
l pasado diciembre de 
2020 se caracterizó por 
registrar temperaturas 
agradables  durante el  

día y con las nocturnas algo 
más frescas de lo habitual. La 
temperatura media fue de  
11,9ºC y las extremas, 21,8 (la 
máxima el día 10 y la míni-
ma, de 0,8, el día 27).   

Las precipitaciones brilla-
ron por su ausencia, con solo 
2,4 l/m2. A pesar de ello 2020 
ha sido un año de los que 
más precipitación ha regis-
trado en el periodo 1979-
2019 (últimos 42 años). El 
que lloviese más en unos 
meses determinados se debe 
a que cuando el anticiclón se 
sitúa en latitudes más bajas 
de lo habitual se produce un 
pasillo natural por el cual se 
cuelan todas las borrascas. Si 
el posicionamiento del anti-
ciclón se efectúa a latitudes 
más altas es cuando automá-
ticamente se corta el fluido 
de borrascas de procedencia 
atlántica, desviándose estas 
por latitudes más altas y evi-
tando su paso a  través  de la 
Península Ibérica.  

El predominio de los vien-
tos en diciembre fue del ESE-
SE y ENE, registrándose la 
racha máxima el día 5 con  
62,8 km/h del ENE. En el total 
anual, la racha máxima fue 
de 88,5 km/h el 2 de marzo. 

La segunda quincena del 
mes algunas borrascas se 
colaron por el Sur rozando 
las costas de Andalucía, pero 
al llegar con vientos cálidos 
del SO no produjeron preci-
pitaciones. Con  referencia a 
las brisas costeras en nuestra 
zona, manifestar que duran-
te el día la  tierra  se calienta 
por la acción solar. Esta 
calienta el aire suspendido 
sobre ella, que tiende a ele-
varse. El aire más frío que 
hay sobre el mar tiende a 
extenderse y a llenar el vacío 
dejado por el aire cálido. El 
viento sopla desde el mar 
hacia la tierra, que se enfría 
por la noche. El mar está más 
caliente y el viento sopla de 
la tierra hacia el mar. El aire 
cálido y el aire frío se organi-
zan, pues, formando un cir-
cuito vertical. El aire cálido 
se eleva y el frío ocupa su 
lugar y se calienta. El aire 
cálido que se ha elevado  
enfría y vuelve a bajar para 
ocupar el lugar del aire frío. 
Esto es el principio mismo de  
la convección en la brisa cos-
tera como es en Nules. 

*Encargado de la estación  
meteorológica de Nules

Despedimos un 
año de lluvias

JUAN ANTONIO 

Pitarch 
Tena*

 

U EL CEIP PÍO XII COMBAT 
L’ESTRÉS PROVOCAT PEL 
CORONAVIRUS AMB 
CLASSES DE IOGA

El CEIP Pío XII ha impulsat un projec-
te d’innovació educativa en el qual 
tracten de combatre l’excés d’estrés 
provocat en els alumnes per la covid-
19 amb classes de ioga a càrrec de 
l’escola de Nules L-Ments. 

U CREU ROJA I PROTECCIÓ 
CIVIL LLIUREN A ESTEM 
MATERIAL DE PAPERERIA 
ADQUIRIT PEL CONSISTORI

Voluntariat de Creu Roja Nules i  
Protecció Civil Nules van fer entrega 
a l’associació Estem de divers mate-
rial de papereria, per import de 500 
euros, adquirit a comerços del poble 
per part de l’Ajuntament.

 

U CREU ROJA NULES I 
CAIXA RURAL NULES OBRA 
SOCIAL FAN BALANÇ DE 
LES ACTUACIONS EN 2020

Vicente Nebot, president de Creu 
Roja Nules, va fer balanç de 2020 a 
Marisol Ballester i José Fco. Estañol, 
presidenta i director general de Caixa 
Rural Nules Obra Social, que conti-
nuarà col·laborant amb Creu Roja. 

Com regenerar la costa 
de Nules en família 

E l diumenge 20 de desem-
bre es va celebrar la pri-
mera jornada de la inicia-
tiva Renaturalització de la 

nostra costa en família, amb 
l’objectiu de tornar l’equilibri 
de l’ecosistema, recuperar i 
donar valor a l’hàbitat natural, 
la qual cosa també depén de les 
accions que fem dia a dia cadas-
cú en el nostre entorn. 

Així, a la zona de les dunes, 
davant del far, els participants 
van continuar les tasques de 
replantació iniciades pel taller 
d’ocupació, en una activitat que 
busca implicar a la societat per 
a una col·laboració activa en la 
regeneració de la vegetació que 
hi havia davant de Les Casetes a 
l’any 1908. 

Una iniciativa que es va repe-
tir de nou el darrer dilluns 4 de 
gener, aquesta vegada a més 
amb les càmeres de la televisió 
autonòmica À Punt com a testi-
moni, per a l’emissió del seu 

El 20 de desembre i el 4 de gener es van realitzar les primeres 
jornades per a recuperar vegetació a les dunes davant del far

La iniciativa va servir per a regenerar les platges de Nules en família.

 

programa Terra Viva. En aquesta 
segona jornada hi van partici-
par una representació de 
l’Associació de Veïns Platja 
Nules, Alba Warnier, Marta 
Cañadas i famílies del CEIP Lope 
de Vega Recicla l’Escola, a més 
de l’investigador Miguel Ángel 
Sanz Julià,  Gloria Alagarda que 
va presentar el conte il·lustrat 
Arrels prop la mar, la regidora de 
Platges de l’Ajuntament de 
Nules, Maria Jose Esteban, i el 
regidor Vicente Ramón 
Adsuara.  

Van ser dues jornades en 
família, on els més menuts van 
ser els autèntics protagonistes, 
ja que van gaudir i aprendre de 
la natura ajudant a cuidar i 
regenerar la nostra costa. 

Cal dir que en aquesta inicia-
tiva també col·laboren 
l’Associació Poseidó, l’Associació 
Veïns Platja Nules, el CEIP Lope 
de Vega Recicla l’Escola i 
Abraça’m Lactància i Criança.

 

U LA PLAÇA MAJOR DE 
NULES VA ACOLLIR EL 
MERCAT DE BOIXETS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

La plaça Major va acollir el diumenge 
20 de desembre el Mercat de Boixets 
de la Comunitat Valenciana, amb totes 
les mesures de prevenció, i l’assistència 
d’associacions i persones artesanes lli-
gades a esta activitat artística.
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  IAgricultura 

El banco de tierras municipal, herramienta 
para luchar contra el abandono de fincas

D e todos son perfecta-
mente conocidas las 
causas por las que se 
produce el abandono de 

fincas en nuestro término 
municipal, desde la falta de ren-
tabilidad en la venta del produc-
to, pasando por las plagas que 
año a año van minando nues-
tros campos, al envejecimiento 
de los propietarios agricultores 
que puede traducirse en aban-
dono, bien porque no existe 
nadie que se encargue de llevar 
las tierras, bien porque los hijos 
no quieren dedicarse a la activi-
dad agrícola o entiendan que no 
sería rentable el hacerlo. 

El bajo precio actual de la tie-
rra en unos casos, o el apego 
sentimental a la tierra heredada 
de nuestros mayores, son los 
motivos por los que normal-

El Ayuntamiento da la posibilidad de mantener las parcelas en producción sin perder la propiedad, alquilándolas a personas interesadas en explotarlas

Estado de una finca abandonada en el término municipal de Nules.

tanto vegetal como animal y 
posibilidades de incendio que 
puede dañar las fincas vecinas. 

Ante esta situación, cada día 
más habitual, el Ayuntamiento 
de Nules tomó en su día la ini-
ciativa con la creación de un 
banco de tierras que permite 

mantener en estado de produc-
ción las fincas sin que el propie-
tario pierda su posesión. 

Existen personas y entidades 
interesadas en alquilar fincas 
para seguir cuidándolas y culti-
vándolas que se han puesto en 
contacto con el Ayuntamiento 
porque desean alquilar fincas 
durante un tiempo determina-
do con la finalidad de mante-
nerlas en producción en caso de 
que el abandono sea reciente, o 
realizar una nueva plantación 
en el caso de un abandono ya 
duradero. Por ello, el consisto-
rio ha preparado un modelo de 
contrato de alquiler de fincas, 
en el que, tras acuerdo tanto 
temporal como económico 
entre las partes, el 
Ayuntamiento introduce una 
cláusula para salvaguardar el 

buen uso de la finca, en favor 
del propietario, en el caso de 
que hubiese cualquier incum-
plimiento de la finalidad del 
contrato entre las partes. 

Así pues, toda persona que, 
por el motivo que fuese, no 
quiera seguir con su finca en 
producción, o ya la haya aban-
donado, sería importantísimo 
que se pusiera en contacto con 
el Ayuntamiento de Nules, y 
más concretamente con el 
departamento de Agricultura, 
para que así se pudiera mante-
ner en producción sin perder la 
propiedad de la finca de forma 
que, tras el vencimiento del con-
trato, o incluso antes, si así se 
requiriera, podría recuperar su 
finca en perfecto estado de pro-
ducción, para así poder seguir 
con la explotación agrícola.

 

U LES CISTELLES DE NADAL 
2020 DE LA COOPERATIVA 
AGRÍCOLA SANT JOSEP JA 
TENEN GUANYADORS

Ja es coneixen els afortunats que han 
sigut agraciats per la sort en els sor-
tejos de les cistelles de Nadal de la 
Cooperativa Agrícola Sant Josep de 
Nules. Enguany, s’han sortejat tres 
cistelles, una de les quals ha sigut per 
als clients del Charter de les platges i 
en aquest cas la guanyadora va ser 
Dolores del Carmen (dreta). Les altres 
dues han sigut per als clients del 
Charter i la gasolinera, que han 
guanyat José (dalt) i Ramón (baix), 
respectivament. El Charter de les 
platges va tancar el 31 de desembre 
per a fer unes millores i tornarà a 
obrir l’1 de març. Des de la 
Cooperativa volen agrair la confiança 
de tots els seus clients.

mente estas fincas no se venden 
a un tercero que las ponga en 
producción, sino que se retie-
nen, aunque sin invertir en 
ellas, por lo que con el tiempo 
pasan a ser fincas abandonadas 
que generalmente provocan 
problemas de insalubridad 
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El concurs de columbicultura més 
llarg de la història es queda a Nules

N ules va tancar a finals 
de desembre del darrer 
2020 el concurs més 
llarg de la història de la 

columbicultura. I és que l’atura-
da del XX Trofeu Diputació de 
Castelló-74é Campionat 
Provincial de Clubs degut a la 
pandèmia en març de l’any pas-
sat, quan es portaven disputa-
des unes poques jornades, ha fet 
que la competició, en lloc d’aca-
bar el 29 de març com estava 
previst, s’haja allargat deu 
mesos, del 29 de febrer fins al 
diumenge 27 de desembre, 
quan es va posar el punt i final.  

La finalització del concurs, a 
més, no ha pogut ser millor per 
a Nules, ja que la victòria s’ha 
quedat a casa. Així, el colom 
Garrote, de la penya Víctor-
Natxo-Vicent, es va proclamar 
campió. El podi el van comple-
tar Arco Iris, de Càlig, i Fraude fis-
cal, de la Vall d’Uixó, segon i ter-
cer, respectivament. A més, un 
altre colom de la penya Víctor-
Natxo-Vicent, Celeste, va tancar 
el top-10, mentre que Tot cor, de 
Miguel Ripollés Cases, va ser el 
següent classificat de Nules, en 
el lloc dotzè. 

El lliurament de trofeus no 
es va poder realitzar degut a la 
situació amb la covid-19 i ara 
s’espera poder realitzar-lo amb 
motiu del proper concurs regio-
nal que tindrà lloc a la localitat 
de Betxí el més d’abril. 

D’altra banda, el Club de 
Colombicultura Sant Josep de 
Nules també va celebrar a finals 
de desembre el seu tradicional 
Concurs de Nadal. Aquesta vega-

El colom  ‘Garrote’, de la penya Víctor-Natxo-Vicent, es proclama guanyador del provincial

El colom ‘Garrote’ ha sigut el guanyador del 74é Campionat Provincial de Clubs.

   

da el guanyador va ser Francisco 
Millán, amb Edgar Ruiz segon i 
Germans Ripollés, tercers. A 
continuació es van classificar, 
en els llocs del quart al desé, 
José Clavell, Germans Ripollés, 
Víctor Rodrigo, José Luis 
González, Delia Hernández, 
Víctor Rodrigo i Germans 
Ripollés.  

Com ja és tradicional, tots 
ells van rebre com a premi una 
cistella de Nadal, la més gran 
per al guanyador del concurs, 
tot i que degut a la situació amb 
la covid-19 no hi va haver un 
acte per a lliurar-les, sinó que 
aquesta vegada es van entregar 
de manera individualitzada als 
millors classificats. 

U GRAN DETALL DE 
L’INFANTIL A DEL CF NULES 
AMB ELS SEUS TÈCNICS

Els jugadors de l’equip infantil A del 
CF Nules van tindre aquests nadals 
un gran detall amb els seus entrena-
dors. I a més eixe dia van guanyar 
l’Artana per 7-0 en un partit ajornat.

U EL SÈNIOR FEMENÍ DE 
L’HANDBOL NULES INICIA 
L’ANY DAVANT EL VILA-REAL

El 4 de gener, l’equip sènior femení 
del club Handbol Nules va iniciar 
l’any amb un partit davant l’Handbol 
Vila-real al pavelló poliesportiu de 
Nules, a porta tancada.

U EL CLUB TAURONS 
NULES CELEBRA UNA 
JORNADA DE GERMANOR

La gran família del club de patinatge 
Taurons Nules va compartir les festes 
de Nadal amb la celebració d’una jor-
nada de germanor, en la qual no va 
faltar una bona paella a taula. 

U EL CLUB TRINOULAS 
ORGANITZA UNA EIXIDA 
PEL NOU ANY 2021

El club Trinoulas no va poder fer la 
seua Gymkana per la pandèmia però 
es va reinventar amb una eixida al 
nostre entorn, amb mascareta, en 
xicotets grups i guardant la distància.

IEsports

U FINALS DEL VII MEMORIAL 
RAÚL DE LUIS EN CATEGORIES 
INFANTIL, CADET I ABSOLUTA

El diumenge 17 de gener va conclou-
re el VII Memorial Raúl de Luis. En 
categoria infantil van guanyar César 
Casas i Victoria Tamarit. En cadet, 
Humberto Pinto i Lucía Martínez. I en 

absolut, Óscar Pinto i Alba Ferreres. 
Van lliurar els trofeus Inma Romero, 
presidenta de Scude-Nules, i Josele 
Díaz, director del torneig. Les finals 
benjamí i aleví es jugaran en febrer.
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Opinió

C entrats en Nules (CeN) lamen-
ta que estos días haya subido 
el precio de la luz en plena ola 
de frío, cuando más uso van a 

necesitar hacer las familias y en un 
contexto de grave crisis económica y 
social generada por la pandemia.  

Somos conscientes de que la subi-
da de alrededor del 27% del recibo de 
la luz es causado por el aumento del 
precio del kilowatio/hora por la 
meteorología que dificulta produc-
ción de algunas energías renovables, 
el aumento del precio del gas y los 
altos costes asociados a su utilización 
como fuente de energía, y que la subi-
da no es una decisión directa del 
Gobierno. 

Pese a esto el Gobierno de España 
tiene competencias para que esta 
situación no se repita, y el coste de 
un suministro básico y esencial como 
es el suministro eléctrico sea asequi-
ble para la ciudadanía.  

Se podrían tomar medidas como 
reducir el tipo impositivo que se apli-
ca al recibo, que es de un 21% cuando 
podría ser del 4% que tienen los pro-
ductos básicos, como a juicio de CeN 
debería ser la electricidad; mayor 
transparencia en los distintos costes 
reales de la generación energética a 
tiempo real, la reducción de los dis-
tintos pagos regulados, peajes e 
impuestos incluidos en la factura 
que podrían permitir alisar el precio 
de la energía a lo largo del tiempo 
para evitar sorpresas como las que se 
producen en los momentos más deli-
cados de consumo, que es cuando 
más falta hace. 

 
UNIÓN EUROPEA 
Por otro lado el Gobierno y los repre-
sentantes españoles en el Parlamento 
Europeo deberían defender modifica-
ciones en el seno de la Unión 
Europea sobre las normas para fijar 
precios en los mercados eléctricos.  

Los responsables de CeN lamenta-
mos que ninguno de los sucesivos 
gobiernos de España, ni de populares 
ni socialistas, haya apostado por solu-
cionar este problema y reducir el 
coste del recibo de luz, existiendo 
posibilidades para ello.  
 
PRIVATIZACIÓN 
Las puertas giratorias comunicantes 
de la alta política a los consejos de 
administración de las empresas ener-
géticas han funcionado muy bien en 
estas décadas, desde que los sucesivos 
gobiernos de González y Aznar apos-
taron por la privatización de las dife-
rentes empresas públicas, agravándo-
se con ello un problema inexistente 
antes de la toma de estas decisiones. 
Y las empresas energéticas han sabi-
do premiar de forma evidente a los 
responsables.

Puertas giratorias 
que tienen su 
efecto en el bolsillo 
de cada familia

CeN N ules ha recibido 2021 con 
cifras preocupantes. Las pri-
meras, las sanitarias, que 
advierten de un repunte de 

contagios y de vecinos que han perdi-
do la vida como consecuencia de esta 
dramática pandemia. Es lo primero, 
proteger la vida. Y para ello hemos 
exigido la máxima inversión para 
blindar una Sanidad defendida por 
auténticos héroes. Es inconcebible 
que el PSOE, como medida estrella 
para resolver el colapso en los cen-
tros de salud, recorte la atención en 
el de la Vilavella y el de Moncofa y 
derive los casos a Nules. 

El agotamiento, la desesperación y 
el hartazgo se adueñan de unos pro-
fesionales que no han dejado de estar 
en primera línea de batalla para sal-
var vidas exponiendo las suyas. Es a 
ellos a quienes nos debemos, y por 
quienes exigimos los fondos que 
garanticen su protección. Los recur-
sos, las plantillas y las vacunas para 
quienes realmente las necesitan. 

Este mes nos desayunábamos con 
tres alcaldes del PSOE que no duda-
ron en inyectarse el antídoto antepo-
niendo sus intereses a sanitarios, 
ancianos y grandes. Es el privilegio 
de tener el carné del PSOE. 

Bien lo sabe el hermano del presi-
dente de la Generalitat, Francis Puig. 
Condenado junto a sus socios, los 
Adell-Bover, por la Comisión de 
Defensa de la Competencia de la 
Comunitat Valenciana a pagar una 
sanción de 43.000 euros por pactar 
precios para ganar varios lotes de un 
concurso convocado por la televisión 
pública À Punt. Una multa que salpi-
ca directamente al Molt Honorable 
que una vez más demuestra que dine-
ro hay, pero para los suyos. Con más 
de 330 asesores y altos cargos, el 
PSOE alimenta a los suyos mientras 
desmantela la excelencia de una sani-
dad pública herida letalmente. 

Los sanitarios que atienden a 
Nules no merecen el estrés asisten-
cial que sufren. Llevados al límite, 
demuestran no solo profesionalidad, 
sino responsabilidad y humanidad. 

Y en la calle, cientos de familias en 
paro. En 2020 Nules aumentó un 21% 
el desempleo hasta los 625 hogares 
que hoy esperan una oportunidad en 
un mercado cada vez más herido por 
la pandemia. La desaceleración eco-
nómica amenaza con crisis mientras 
hosteleros y restauración, uno de los 
sectores más afectados, salen a la 
calle a reivindicar su trabajo. 

Desde Nules exigimos un paquete 
de ayudas que llegue directamente a 
sus negocios. Porque el cierre a las 
17.00 horas y la restricción de aforo 
han supuesto un golpe letal. Y no son 
los únicos. Urge un plan de acción 
contundente y agilizar la burocracia 
para frenar la crisis. Trabajar con cri-
terio para que el inicio de 2021 no 
sea el presagio de un año destructivo. 
Es necesario salvar a Nules.

Salvemos a  
Nules

PP

Empezamos el 2021 con las 
tareas pendientes por parte del 
equipo de gobierno. No tene-
mos presupuesto, no tenemos 

actualizada la plantilla de trabajado-
res municipales y lo que es peor, el 
equipo de gobierno no tiene prisa ya 
que espera con ansia llegar a marzo 
para poder gastar el remanente de un 
millón de euros que obtendrá el 
Ayuntamiento gracias al grupo socia-
lista y nuestro empeño de cumplir la 
ley de estabilidad en el 2020.  

Mientras, el contrato de recogida 
de basuras queda pendiente ya que 
ningún responsable del equipo de 
gobierno ha sido capaz de sacar ade-
lante una propuesta. Queda en nues-
tras manos hacerle el trabajo al equi-
po de gobierno que sigue perdido sin 
capacidad de corregir sus errores.  

Del contrato de limpieza de las 
calles parece que han avanzado algo. 
Como no quisieron ser tutelados por 
la oposición; y ya que el socio de 
gobierno MésNules se bajó del tren 
en su elaboración (sí,  la concejal de 
contratación renunció a sus compe-
tencias por discrepar del alcalde y no 
tener fuerza vinculante para nego-
ciar), estamos a las puerta de cambiar 
de empresa de limpieza. Al parecer 
vamos a perder personal (seguramen-
te dos personas del municipio que 
barrían nuestras calles van a dejar su 
puesto) para dar paso a barredoras 
mecánicas, eficientes en limpiar el 
asfalto, más económicas pero incapa-
ces de barrer las aceras o los parques 
ya que no pueden entrar. Veremos si  
la gestión de CeN (CCD-IPN) para 
mejorar la limpieza da sus frutos en 
los próximos 5 años. 

Al menos sabemos que los acuer-
dos para impulsar Nules tras el covid 
firmados por todos los partidos van 
saliendo. Este mes han cobrado las 
ayudas de 500 euros los autónomos y 
pymes que las solicitaron. Gracias a 
la modificación presupuestaria pro-
puesta por los socialistas, todos los 
solicitantes han podido optar a la 
ayuda más alta. Dedicar los recursos 
económicos a lo importante benefi-
ciará nuestro comercio más que dedi-
carlos a vender la imagen del equipo 
de gobierno en autoalabanzas.  

Los socialistas iniciamos una 
ronda de contactos con los agentes 
sociales para llevar las propuestas 
más importantes al presupuesto 
municipal. Las restricciones del covid 
dificultan estas reuniones pero segui-
mos trabajando para defender los 
intereses de Nules por encima de los 
intereses particulares.  

Hoy lo más importante es asegu-
rar la salud del municipio. La tercera 
ola está castigando con fuerza des-
pués de las vacaciones. Nuestro reco-
nocimiento a todas las personas que 
desde sus puestos de trabajo están 
ayudando a superar esta situación y 
pedimos la máxima colaboración al 
resto para facilitar la tarea. 

Inicio de año con 
tareas pendientes

PSPV-PSOE

P areix ser que a la política o a 
alguns polítics els és inherent 
el circ i el ridícul fins i tot en 
els moments tan delicats que 

vivim hui dia. Però és igual, ahir 
t’odiava, hui quasi t’adore, t’estime 
dos dies, però al tercer ens tornem a 
odiar. 

I així anem passant el temps de 
ridícul en ridícul, això sí, després, ja 
una vegada reposats, veurem a qui 
culpem de tot el que passa, que 
casualment sol ser al que treballa. I 
no parlem de Madrid no, parlem de 
Nules, dels que sempre tenen la mà 
disposada en el major interés del 
poble, això diuen, però ja no ens els 
creiem. 

Canviant de tema, en poquets dies 
i potser a l’hora de publicar-se aquest 
article ja haja succeït, vindran a trau-
re’s les fotografies de rigor a un lito-
ral novament destrossat per un altre 
temporal marítim, vindran diem, 
uns senyors i senyores amb cares 
compungides que com deia un anun-
ci televisiu pensaran: «El meu papà 
ho arregla tot, tot». I per a aquests 
senyors i senyores és el mateix, un 
posat més i a casa. Però tinguem en 
compte que aquests senyors i senyo-
res de hui són dels mateixos partits 
polítics que porten anys i anys 
venint, marxant-se als seus despatxos 
de Castelló, València o Madrid i obli-
dant-se pel trajecte de lo vist.  

I són, quina casualitat, dels dos 
partits polítics que s’han anat repar-
tint el govern d’Espanya durant 
molts anys, a saber PP/PSOE i cap ha 
mogut un sol dit fins hui per a actuar 
de manera contundent i necessària 
en la nostra costa i les nostres platges 
ferides de mort, no sols les platges 
sinó tot el patrimoni d’habitatges 
centenaris. Fins quan? 

Per cert, senyores i senyors del PP 
i PSOE de Nules, sí, Més Nules es con-
tinua preguntant on estan els seus 
senadors/es i diputats/des, bé sabem 
on se senten al Senat i el Congrés, 
però potser hauríem de preguntar-
nos perquè serveixen? Quantitat no 
sempre és sinònim de qualitat! 

Toquem un altre punt no menys 
interessant i greu, la pujada de les 
tarifes de la llum. Hi ha moltes opi-
nions, llargs debats entre sabuts 
politòlegs, periodistes, potser algun 
viròleg i opinaors varis.  

Però nosaltres serem més pràctics 
i ens preguntem, si en les grans com-
panyies energètiques, elèctriques o 
similars no estigueren recol·locats 
insignes elefants/as dels dos partits 
majoritaris PP/PSOE, continuaria 
negant-se el PSOE a nacionalitzar 
empreses essencials per al benestar 
de les persones? Potser sí, ja que 
molts no aconseguim distingir últi-
mament les diferències entre els uns 
i els altres. És el capitalisme senyors, 
que són unes vides comparades amb 
uns dividends econòmics? 

Més Nules a seguir treballant.

Cinema  
de barri

Més Nules
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TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cementeri *   10:20 11:20 12:20

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

Diagonal 7:57  10:22 12:22

LLaurador 7:58  10:23 12:23

Pujada 7:59  10:24 12:24

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

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

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

TRANSPORT A LES PLATGES  DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Estany 8:22 10:52 12:52 17,52 18,52

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

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

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

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

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



168 páginas con 20 reportajes sobre la tradición taurina de las 
poblaciones más importantes de la provincia con las fotos y los 

toros que marcaron una época en la provincia de Castellón 
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BOU PER LA VILA
ANUARIO TEMPORADA 2020

TODOS LOS FESTEJOS POPULARES TAURINOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

Vila-real 1980 - 2020, que la historia no pare ...

Foto: Marzá.Foto: Marzá.

¡Esto es otra historia!

- Fotos antiguas.

- Documentos históricos.

- Recortadores míticos.

- Toros legendarios.

- Anécdotas y recuerdos imborrables

YA A LA VENTA
EN TU QUIOSCO

al telf. 964 34 95 00 - bouperlavila@hotmail.com. 
los quioscos de la provincia de Castellon o 

¡Buscalo!

y consiguelo por tan solo 10€ en todos 
No te quedes sin el (edicion limitada)

 el Periódico de Castellón
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