DIPUTACIÓ RESTAURARÀ SET
PECES DEL FONS MUSEÍSTIC I
PATRIMONIAL MUNICIPAL

5

9
L’AGRUPACIÓ PLATGES DE
NULES ES COMPROMET AMB LA
DEFENSA INTEGRAL DEL LITORAL

Crònica
NULES

MARÇ DE 2021
CS-521-1998

UNA ASSOCIACIÓ IMPULSARÀ
LA FIGURA DE QUALITAT DE LA
CLEMENULES DE LA PLANA

12

El 8-M reivindica els
drets de les dones des
de les xarxes socials
En un Dia de la Dona condicionat
per la pandèmia, l’Ajuntament de
Nules i el Consell de la Dona van
impulsar diverses iniciatives reivindicatives a les xarxes socials. PÀG. 7

Declaren Sant Vicent Festa
d’Interés Turístic Provincial

Designen el Saló
Multifuncional
per a la vacunació

U La vacunació massiva contra la covid-19 es realitzarà
en uns mesos a Nules al Saló
Multifuncional, segons va
decidir el Departament de
Salut de la Plana. PÀGINA 2

Tanquen 2020
amb un romanent
de quasi 2 milions

L’Ajuntament demanarà aquesta distinció per a altres
celebracions locals com Sant Xotxim i Sant Joan

U L’Ajuntament de Nules va
tancar l’exercici de 2020 amb
un romanent de tresoreria de
quasi dos milions d’euros. A
més, el deute municipal ha
baixat un 30% des de 2015 i
es situa en un 10,87%. PÀGINA 4
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El Saló Multifuncional albergarà la
vacunació massiva contra la covid
El gerent del Departament de Salut de la Plana va visitar les instal·lacions municipals de Nules

U NULES RECORDA LA
TASCA DE PROTECCIÓ CIVIL
DAVANT LA PANDÈMIA

En el Dia Internacional del
Voluntariat de Protecció Civil,
l’Ajuntament va fer un reconeixement a l’agrupació local, en especial
pels treballs fets davant la covid.

U ES POSA EN MARXA
UNA NOVA EDICIÓ DEL
PROGRAMA COVIDACTIVA

Finalitzada la darrera edició de
Covidactiva, s’inicia la propera, de
nou amb la col·laboració de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes
Cantalobos. Inscripcions: 662455275.

U REOBRIN LES FONTS
PÚBLIQUES QUE ES VAN
TANCAR PER LA COVID-19

L’Ajuntament va reobrir les fonts
públiques que s’havien precintat per
a evitar contagis de la covid. Abans
es van fer diferents actuacions com la
desinfecció i mesurament del clor.

L’equip del Departament de Salut de la Plana va visitar el Saló Multifuncional amb la regidora de Sanitat, Susana Tusón.

E

l Saló Multifuncional de
Nules albergarà la vacunació massiva contra la
covid-19 prevista per als
pròxims mesos. Així es va acordar després de la visita realitzada a aquestes instal·lacions
municipals el passat divendres
26 de febrer pel gerent del
Departament de Salut de la
Plana, Miquel Rovira; per la
regidora
de
Sanitat
de
l’Ajuntament de Nules, Susana
Tusón; per personal d’Atenció
Primària d’aquest departament,

i també per la coordinadora del
Centre de Salut de Nules, M.
Dolores Mechó.
Des de la regidoria de Sanitat
s’assenyala que aquest immoble
serà el punt de vacunació contra
la covid-19 al reunir tots els
requisits que exigeixen les autoritats sanitàries.
Al respecte, la regidora
Susana Tusón comenta que «el
Departament de Salut de la
Plana i l’Ajuntament de Nules
treballaran conjuntament per a
coordinar el subministrament

massiu de la vacuna a la nostra
localitat. De manera que, des
del consistori es facilitarà les
tasques al personal sanitari en
tot allò que precisen per a dur a
terme la vacunació».
Cal recordar que unes setmanes abans l’Ajuntament de
Nules va traslladar a la
Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública la disponibilitat
de diferents locals municipals
per a que puguen ser utilitzats
per a albergar el procés de vacunació covid-19 al municipi.

Convoquen la concessió d’ajudes per a
autònoms i xicotetes empreses locals
El municipi de Nules comptarà
amb un total de 272.797 euros
per a les ajudes a les persones
autònomes i xicotetes empreses
locals contemplades en el Pla
Resistir, convocat per la
Generalitat Valenciana i al que
es va adherir l’Ajuntament el
passat mes de gener.
Les persones sol·licitants
podran ser beneficiàries d’una
quantitat fixa de 2.000 euros
per cada persona autònoma o
xicoteta empresa amb un
màxim de 10 persones treballadores; i d’una quantitat variable
de 200 euros per cada persona
treballadora afiliada a la
Seguretat Social, en data 31 de

desembre del 2020, contractada
per les xicotetes empreses o persona autònoma locals.
L’Ajuntament es va reunir a
principis de març amb representants de gestories i de persones
autònomes del poble per a traslladar-los i informar-los dels
detalls d’aquesta convocatòria,
per a que pogueren així treballar en la tramitació de la documentació que cal aportar.
A més a més, en cas de registrar-se algun dubte es pot contactar amb l’Agència de
Desenvolupament Local, a l’edifici de l’antiga Cambra Agrària.
L’Ajuntament de Nules destinarà 40.919,55 euros de les

arques municipals al Pla
Resistir, que està cofinançat
amb la Generalitat Valenciana,
que aportarà 170.498,12 euros, i
amb la Diputació Provincial de
Castelló,
que
destinarà
61.379,32 euros.
Amb tot, l’alcalde, David
García, comenta que, «amb
aquestes ajudes es vol evitar un
major deteriorament del teixit
empresarial i ajudar a la conservació de l’ocupació. En definitiva, la intenció és mitigar les
conseqüències socials que ha
tingut l’aplicació de les mesures
restrictives
en
l’activitat
econòmica local des de la declaració de la pandèmia».
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Treballen en una
innovadora edició
dels Jocs Florals
Vila de Nules
L’Ajuntament de Nules es
troba treballant en la LXVII
edició dels Jocs Florals Vila
de Nules, que tindrà lloc el
pròxim octubre, amb la
incorporació d’algunes novetats amb les que es vol augmentar, més si és possible, la
seua rellevància dins del
món de lletres valencianes.
En aquest sentit, en la present edició serà una editorial
especialitzada en publicacions en valencià l’encarregada de la promoció del certamen literari, i de l’edició i
venda a llibreries i a biblioteques de l’obra guanyadora de
la Flor Natural. «Fins ara era
l’Ajuntament el que publicava les bases i el treball
guanyador, ara serà l’editorial Neopatria la que portarà
a terme aquestes tasques
amb la intenció de promocionar els Jocs Florals en diferents sectors i àmbits literaris i culturals», comenta la
regidora de Cultura, M. José
Esteban.
Així mateix, també es vol
potenciar
els
Premis
d’Investigació i Divulgació
que enguany comptaran
amb la seua cinquena edició.
«Aquests premis es convoquen amb l’objectiu de dignificar, més encara, aquest certamen literari tant important per a Nules. Es tracta
d’uns premis dedicats a
l’estudi d’un tema específic
relacionat amb la nostra
terra», matisa Esteban. De
fet, s’està contactant amb
diferents empreses i entitats
per a que donen suport a
aquests premis.
Les bases dels LXVII Jocs
Florals Vila de Nules s’aprovaran, previsiblement, a
finals del mes de març. Cal
assenyalar que degut a la
situació sanitària, l’any 2020
no es va celebrar l’edició
corresponent, no obstant
això enguany es convocarà el
certamen literari encara que
l’acte d’entrega dels premis
s’organitzarà en funció de
l’evolució de la pandèmia.

L’alumnat del Taller d’Ocupació Nules VI planta un dels castanyers.

Volen recuperar la
imatge paisatgística
original del jardí
botànic de Nules

U LA CAIXA RURAL CEDEIX
A L’AJUNTAMENT UNA NAU
PER A DIPÒSIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Nules i Caixa Rural
Sant Josep han signat un conveni de
col·laboració per a la cessió de l’ús
d’una nau industrial. El consistori la
utilitzarà com a dipòsit municipal.

U REPRENEN ELS CURSOS
D’EDUCACIÓ VIÀRIA PER A
L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA

La Policia Local ha reprès els cursos
d’Educació Viària que cada any
imparteix als escolars i que es van
suspendre el passat curs 2019-20
degut a la pandèmia per la covid-19.

U IBERDROLA COMPLEIX I
RETIRA EL PAL DE LLUM DEL
CARRER DE SANT CARLES

Iberdrola ha complit amb el requeriment de l’Ajuntament i ha retirat el
pal de llum que hi havia al carrer de
Sant Carles des de fa 5 anys. Així, ja
s’ha eliminat la seua perillositat.

L’Ajuntament planta castanyers en tot el perímetre exterior
de les instal·lacions del parc Francisco Beltrán Bigorra

L

’Ajuntament de Nules
està treballant en la millora i adequació del Jardí
Botànic Francisco Beltrán
Bigorra amb la intenció de recuperar, poc a poc, la imatge paisatgística original. En aquest
sentit, una de les principals
actuacions que es portaran a
terme, al llarg d’enguany, estarà
centrada en la plantació
d’espècies que formen part de la
seua idiosincràsia.
Per aquest motiu, s’han plantat castanyers en tot el perímetre exterior del parc, de manera
que es manté aquest arbrat que
ha caracteritzat aquest jardí
durant dècades.
El regidor de Medi Ambient,
César Estañol, explica que «el
castanyer ha sigut l’arbre que
ha caracteritzat la zona exterior
del parc de Nules, però ara els
que hi havia presentaven una
situació delicada amb perill de
caure amb alguna tempesta de
vent, com ja va passar uns anys
enrere, per tant s’han plantat
una desena de castanyers per a

poder recuperar així aquest
tipus d’arbrat».
De fet, des de les regidories
de Medi Ambient i de Parcs i
Jardins s’està fent un gran
esforç per a recuperar les
espècies del jardí botànic i s’està
treballant en un estudi per a
conéixer les plantacions que en
els seus orígens hi havia en el
seu interior.
RIQUESA MEDIAMBIENTAL

Amb tot, el que es pretén és revitalitzar el jardí botànic i promocionar la seua riquesa en
matèria mediambiental i paisatgística, «tenint en compte, en
tot moment, l’assessorament de
biòlegs del municipi i de professorat especialitzat en botànica de la Universitat de València
i de la Universitat Politècnica de
València», comenta Estañol.
Cal assenyalar que per a dur
a terme aquesta actuació s’ha
comptat amb la col·laboració de
l’alumnat que forma part del
mòdul de jardineria del Taller
d’Ocupació Nules VI.
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Nules tanca l’exercici de 2020 amb Traslladen a Costes el
un romanent de quasi dos milions € malestar davant la falta
L’Ajuntament baixa el deute municipal un 30% des de l’any 2015 i se situa ara en un 10,87%

L

’Ajuntament de Nules ha
tancat l’exercici de l’any
2020 amb un romanent
de tresoreria de quasi dos
milions d’euros, en concret el
total és de 1.723.740,28 euros,
unes dades que per a l’equip de
govern demostren que sap gestionar i que està fent bé les coses
ja que «és el primer exercici
complet que ha gestionat
l’actual govern local», va matisar el regidor d’Hisenda,
Guillermo Latorre.
A més, s’ha aconseguit seguir
baixant l’endeutament que a
data 31 de desembre de 2020 se
situa al 10,87%. Sobre això,
l’alcalde, David García, recorda
que «en data 13 de juny del
2015, a l’inici de l’anterior legislatura, l’endeutament era del
31,72%, i anem a seguir treballant en aquesta línia per a que
l’endeutament s’acoste a zero».
No obstant això, des de
l’Ajuntament de Nules es destaca que l’informe del departament d’intervenció que acompanya aquesta liquidació del
pressupost de l’exercici 2020
conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
la regla de despesa al no excedir
els límits de despesa en l’exercici, i també es compleix el límit
d’endeutament.
FACTURES I HORES EXTRA

Així doncs, el romanent de tresoreria per a despeses generals
és de 165.760,59 euros que es
preveu destinar amb l’aprovació
del plenari, a celebrar aquest
mes de març, al pagament de
factures i d’hores extres a personal de l’Ajuntament.
Amb tot, des del consistori
s’assenyala que l’endeutament
d’altres administracions públi-

Tristesa, impotència i enuig
són els qualificatius de l’alcalde de Nules, David García,
davant la contestació que el
senador Carles Mulet va rebre
del Govern d’Espanya a les preguntes realitzades en relació
als danys ocasionats pels
últims temporals marítims a
les Platges de Nules i a la previsió d’obres d’emergència.
En aquest escrit s’assenyala
que no s’han detectat danys al
litoral de Nules que justifiquen obres d’emergència i
s’informa de les inversions que
la Direcció General de Costes
va fer, al llarg de 2020, a la
província de Castelló quan a

Nules no s’ha invertit res en la
construcció d’espigons. Per
aquest
motiu,
des
de
l’Ajuntament de Nules s’ha
traslladat a la Direcció General
de Costes el seu malestar
davant aquestes afirmacions.
L’alcalde comenta que «ens
ha indignat profundament la
resposta perquè no respon a la
realitat. En els últims anys
hem remés diferents escrits en
la mateixa línia que no han
sigut contestats. Cada any la
situació del litoral és més preocupant i no estem disposats a
tolerar la passivitat del ministeri», per la qual cosa plantejarà accions reivindicatives.

L’alcalde i el regidor d’Hisenda van parlar de la situació econòmica municipal.

Constitueixen el nou
Consell Local de Comerç,
Hostaleria i Empresa

ques perjudica l’economia local
ja que hi ha un deute de
1.498.913,43 euros de diferents
subvencions atorgades al consistori en exercicis anteriors que a
hores d’ara encara no han sigut
abonades.
En concret, la Generalitat
Valenciana deu en aquests
moments a l’Ajuntament de
Nules 1.303.567,27 euros i la
Diputació Provincial de Castelló
183.556,25 euros. «Demanarem
principalment a la Generalitat
Valenciana que no ofegue més
els ajuntaments i que abone el
més aviat possible aquests
diners. En el cas de Nules s’ha
hagut de fer front a aquestes

La localitat de Nules compta
amb un Consell Local de
Comerç, Hostaleria i Empresa
amb el que es vol dinamitzar i
promocionar els establiments
del municipi.
El 2 de març va tindre lloc
l’acte de constitució d’aquest
nou òrgan participatiu, que va
ser aprovat en sessió plenària
el passat mes d’agost, i que respon a un dels acords arribats
en les Taules de Reconstrucció
de Nules formades pels representants dels diferents grups
municipals.
Així doncs, el consell està
presidit per l’alcalde, David
García, i compta amb la regi-

despeses que afecten a la tresoreria municipal», comenta el
regidor d’Hisenda.
PANDÈMIA

Des de l’Ajuntament es vol destacar l’esforç portat a terme al
llarg de l’any 2020, un exercici
marcat per la pandèmia. Davant
açò l’alcalde vol remarcar que
«aquest romanent no és una
conseqüència de no haver fet
festes o altres actes ja que, en el
seu dia, es va acordar deixar
eixes partides sense consignació, per tant aquest romanent
positiu té a veure amb la bona
gestió portada a terme per
l’Ajuntament», conclou.

U INVERTIRAN MÉS DE
60.000 € EN ACTUACIONS
DE MANTENIMENT DEL
TEATRE ALCÁZAR

U EL CEMENTERI MUNICIPAL
RENOVA LA SEUA IMATGE
AMB ET FORMEM I EL TALLER
D’OCUPACIÓ NULES VI

d’actuacions al litoral

L’Ajuntament està fent actuacions de
millora i condicionament del cementeri municipal per a embellir aquest
espai amb la col·laboració de l’alumnat de diferents mòduls del programa Et Formem i del Taller d’Ocupació.

L’Ajuntament de Nules invertirà
més de 60.000 euros en diferents
actuacions de manteniment i
millora del Teatre Alcázar.
D’aquestes accions destaca el
tractament fet a algunes zones
d’aquest immoble afectades per
tèrmits, com ara l’espai de la platea. També s’ha substituït la fusta
més malmesa i tractat per a evitar
danys provocats pels tèrmits. A
més, s’han portat a terme arranjaments d’algunes filtracions
d’aigua detectades al sostre, principalment en la zona del teatre
que dóna al carrer dels Dolors. En
els pròxims mesos es preveu pintar tant l’interior com la façana.

dora de Comerç, Susana
Tusón, com a vicepresidenta. A
més formen part del mateix
un representant de cadascú
dels grups municipals de la
Corporació Municipal, un
representant de la Cambra de
Comerç de Castelló, un membre de l’Associació d’Hostalers
de Nules (Ashonul), un altre de
l’Associació de Comerços Zona
Centre de Nules (CZN), un
representant de les Acadèmies
de Nules, i un membre de
l’Associació de Mestresses de
Casa i Consumidores, a més de
la tècnic de l’Agència de
Desenvolupament Local (ADL)
de l’Ajuntament.
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El‘Forn de Salafranca’, testigo del
crecimiento de Nules en el siglo XX
En 1927 el popular horno se trasladó de la calle Mayor número 20 a la calle Soledad número 9

N

uestra vecina Amparo
Salafranca guarda la
memoria de la tradición
del Horno de Santa
Isabel, conocido popularmente
como el Forn de Salafranca.
La familia Salafranca se trasladó de la Vall d’Uixó a Nules
ante las perspectivas de crecimiento que Nules ofrecía a principios del siglo XX. Alquilaron
un horno en la calle Mayor
número 20, que comenzó a formar parte del comercio local
con
éxito.
Hermelando
Salafranca Jover y su esposa
Amparo Aznar Valls ya eran una
familia más de Nules. A mediados de los años 20 los propietarios del horno que explotaban
les anunciaron una subida del
alquiler que hacía inviable su
continuidad. Se plantearon volver a la Vall, pero la familia
Iturriaga, vinculada a los
Salafranca, les hizo saber que
construirían un horno para que
ellos lo pudieran regentar, por
lo que decidieron seguir en
Nules y en 1927 el horno de
Santa Isabel abrió sus puertas
en la calle Soledad número 9.
Los hijos del matrimonio
Salafranca Aznar continuaron
en el oficio. Hermelando
Salafranca Aznar estuvo en
intendencia del ejército durante
la guerra civil, destino lógico
para un panadero. El propio
horno vivió las vicisitudes revolucionarias, siendo eliminada la
palabra «Santa» de la capilla del
retablo cerámico de la fachada.
Otro
hermano,
José
Hermelando, falleció joven; apa-

U PRIMERS PASSOS PER A
TREBALLAR EN EL PROJECTE
DE LA RESTAURACIÓ DEL
REFUGI DEL CONVENT

Nules ha començat a treballar en la
recuperació del refugi de la Guerra
Civil situat a la plaça del Convent.
Guillermo Latorre i Rosa Ventura van
visitar el refugi de Borriana amb el
regidor borrianenc Vicent Granell.

Nules ja té tot el seu fons
museístic inventariat
Francisco Salafranca y José Hermelando Salafranca haciendo pan.
rece en la foto, junto al padre de
Amparo, Francisco Salafranca,
en su quehacer diario en el
horno, ya en la posguerra.
Amparo Salafranca recuerda
que en el horno, además del pan
diario, triunfaban las rosquilletas, las ensaimadas, los panquemaos y en Pascua las monas.

U En los años 50 y 60
iban en verano a la
playa en bicicleta para
vender rosquilletas,
cocas y ensaimadas

También recuerda que, en las
tardes de toros en la plaza, cesta
en mano, vendían rosquilletas, y
que el padre de Valentín el de la
farmacia vendía uva.
Otra de las costumbres al llegar el verano era trasladarse por
las tardes en bicicleta hasta la
playa para vender coques, ensaimaes i les rosquilletes; era a finales
de los 50 y principios de los 60.
Para finalizar, recuerda que
tuvieron un puesto en el interior del mercado, bajo el reloj a
la izquierda de la entrada.
Costumbres que forman
parte de la historia diaria de
varias generaciones, vivencias
de muchos nulenses.
Miguel Ángel Sanz Julià
Investigador de la historia de Nules

L’Ajuntament de Nules ha
actualitzat i inventariat la
totalitat del seu fons museístic. De fet, amb aquest procés
s’ha aconseguit fer accessible
tota la informació existent
mitjançant la plataforma GVMuseia. De manera que, després de molts anys sense
haver actualitzat el seu
inventari en aquesta plataforma, ara tot el fons museístic de la localitat de Nules
forma part d’aquesta xarxa.
El GV-Museia és una gran
base de dades unificada per a
tots els centres museogràfics
que facilita un model normalitzat d’informació d’inventaris i de catalogació de fons
museogràfics, i que, a més,
permet complir amb la normativa de la Conselleria de

Cultura. Cal destacar que entre
els seus beneficis es troba el fet
de tindre tot el fons museístic
digitalitzat a l’abast de la població, la creació de sinergies i
intercanvis amb altres municipis, o posar Nules al mapa
museístic valencià.
UNA PRIORITAT

Davant açò, el regidor de
Museus, Guillermo Latorre,
resalta que «li hem donat prioritat a l’actualització del nostre
fons museístic des del primer
dia de la legislatura. Ha sigut un
treball que s’ha posposat durant
molt de temps en el consistori i
que, per fi, ja s’ha completat.
Així doncs, amb aquesta tasca
també complim amb els requisits que ens demana la
Conselleria de Cultura».

Diputació restaurarà set
peces del fons museístic i
patrimonial municipal
El Servei de Restauració de la
Diputació Provincial de Castelló
restaurarà en breu un total de
set peces del fons museístic i
patrimonial de l’Ajuntament de
Nules que actualment es troben
al Museu de Medallística
Enrique Giner.
En concret, es tracta, d’una
banda, de dos dibuixos de grans
dimensions en carbonet del
propi mestre Enrique Giner, un
de Sant Vicent i un altre de la
Mare de Déu dels Desamparats;
d’una altra, es restaurarà també
un pla de la destrucció de Nules,

que està datat en la dècada de
1940 i realitzat pel Servei
Nacional
de
Regions
Devastades; a més de tres relleus
de la sèrie Prostitutes de l’artista
Perelló de la Cruz, i també de
l’escultura Parella d’enamorats
del mateix autor.
El regidor de Museus i
Patrimoni de l’Ajuntament de
Nules, Guillermo Latorre, va
gestionar aquesta col·laboració
amb la Diputació Provincial de
Castelló a la fi del passat any,
traslladant
al
Servei
de
Restauració la intenció de

Dues de les obres que es restauraran: un dibuix de la Mare de Déu dels Desamparats i un relleu de Perelló de la Cruz.
l’Ajuntament de Nules de mostrar aquestes peces un cop restaurades en el Museu de
Medallística Enrique Giner i
sol·licitant, a més, la redacció
d’un informe preliminar perquè foren escomeses les restau-

racions de les diverses obres.
El regidor es mostra satisfet
per la celeritat en la tramitació i
esperançat en què es comencen
a consolidar peces artístiques
d’incalculable valor per al
municipi. Així, explica que «el

següent pas, atès que siguen restaurades aquestes peces, serà la
seua exposició al públic».
També recalca que «és important crear sinergies entre institucions per a aconseguir objectius comuns».
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La nostra història

Muralles, epidèmies, higienisme i casetes de la mar
MANUEL

Miralles
Aguilar*

H

i hagué un temps,
tampoc fa tants anys,
en què la gent moria a
les ciutats i no se sabia
el perquè.
Durant l’Edat Mitjana, als
pobles i ciutats d’Europa
s’havien construït muralles
per protegir els seus pobladors
d’invasions,
epidèmies
i
d’altres amenaces que venien
de l’exterior. Segons canviaven
els regents d’estes ciutats, en
previsió de creixement futur i
com a mostra del progrés que
el nou mandatari portaria al
poblat, s’enderrocaven les
muralles velles i se’n construïen de noves, ampliant el
terreny ocupat. Però, la població creixia a un ritme superior
al de les possibilitats econòmiques de construcció de noves
tanques, amb la qual cosa,
segons passaven els anys la
superfície urbana era la
mateixa però els habitants
eren més. I més. I més.
La densificació al segle XIX
va esdevindre insostenible
degut a la generalització de
malalties com la tuberculosi,
el còlera o les pestes. Les investigacions mèdiques van descobrir que les condicions de vida
a les poblacions eren les causants de les epidèmies que
assolaven les ciutats. Escrivia
Rousseau al 1762: «Els homes
no són fets per viure amuntegats en formiguers [...]. Com
més es concentren, més es
corrompen. [...] L’home és, de
tots els animals, el menys preparat per viure en ramat. Els
homes, amuntegats com ovelles, moririen tots en molt poc
de temps. L’alé de l’home és
mortal als seus semblants».
L’higienisme és el corrent
mèdic que al segle XIX identifica tres elements bàsics per a la
qualitat de vida de les persones: l’aigua, el sol i l’aire. Les
ciutats patien una gran manca
d’aire de qualitat, el sol no
penetrava suficientment als
carrers i habitatges i l’aigua es
trobava contaminada. Per
solucionar-ho, l’higienisme
involucra els professionals de
l’enginyeria, l’arquitectura i
l’urbanisme. S’han de treure
fora de les ciutats els cementeris, les indústries i els escorxadors, s’han de dissenyar xarxes
de clavegueram, ampliar places i carrers i incorporar
arbres a l’interior de la ciutat,
les estances de les cases han de
ventilar a l’exterior, s’han de
construir espais higiènics... i
deuen d’enderrocar-se les
muralles per a permetre que
l’aire circule amb llibertat, el

Carros vora mar i banyistes a la platja de Nules a principis del segle passat, abans de la guerra civil espanyola.

Imatge aèria de la costa de Nules realitzada l’any 1945.
sol arribe als carrers i habitacions de les cases i la població
s’expandisca i deixe d’estar confinada entre els murs.
A la publicació de 1841 Abajo
las murallas!!! el metge barceloní
Pedro Felipe Monlau escrivia:
«Nuestras calles son generalmente angostas [...]; las casas
altas, ahogadas, con cuatro
pisos generalmente y cuarenta o
cincuenta moradores en cada
una de ellas; cada día van desapareciendo los huertos, los jardines y las casas antiguas de
alguna comodidad, para construir en su lugar casitas mezquinas, con nichos en vez de salones y cuartos; en una palabra
nos vamos ahogando».
Seguint les premises higienistes, el 1854 enderroca
Barcelona les seues muralles,
València ho fa el 1865, Madrid
el 1868 i Nules ho ordena l’any
1887, després d’haver patit gran
quantitat de morts a successives
epidèmies de còlera durant el

segle XIX, sent d’especial
virulència la de l’any 1885,
durant la qual moren més de
250 persones contagiades d’una
població de 4.443 habitants.
BANYS DE SOL I DE MAR

Paral·lelament, la medicina
aprofundeix en els beneficis
dels banys de sol i de mar per
tractar moltes dolències. Des de
l’antiguitat, grecs i romans
havien aprofitat les bondats del
sol i les aigües per previndre i
tractar malalties. Eixe costum,
també molt propi del món àrab,
es perd amb l’expulsió dels
musulmans i l’higienisme el
rescata a través dels coneixements dels metges europeus, els
quals des de meitats del segle
XVIII prescriuen als seus
pacients, segons la dolència,
que se sotmeten a exposicions -moderades i controlades-- de
llum solar i que prenguen banys
d’aigües termals i marines.
A les costes del Regne Unit

apareixen les primeres cases de
banys
marins
(Brighton,
Bournemouth), proliferant a la
costa del nord d’Europa i a la
cantàbrica
(Sant
Sebastià,
Santander). Les famílies reials
europees, coneixedores dels
beneficis de l’helioteràpia i la
hidroteràpia, van ser impulsores d’estos costums establint les
seues residències estivals a la
vora de la mar. La burgesia, sempre seguidora de la reialesa, no
va dubtar a fer el mateix camí i
origina les primeres ciutats
turístiques costaneres.
El doctor Antoni Bataller y
Constatí, l’any 1877, al llibre Guía
del bañista o reglas para tomar con
provecho los baños de mar, resum
les dolències que es creia que
podien millorar prenent banys
de mar com ara l’anèmia, linfatisme, nerviosisme, estomatitis,
angines, dispèpsia, gastràlgia,
boci, anafrodísia i agenèsia en
els homes, epilèpsia, catalèpsia,
histerisme i corea, raquitisme i
osteomalàcia, reumatisme, clorosis, escorbut… I per acabar,
escriu: «y, á propósito he dejado
para lo último algunas enfermedades propias de la mujer, en
cuyo tratamiento es preciso no
olvidar que los baños de mar
han de ser colocados en primera
línea al lado, y aún á veces
delante, de los más acreditados
remedios para combatir las
enfermedades á que aludo. Estas
son la leucorrea, la amenorrea,
la menorragia, la metrorragia,
la dismenorrea y las ingurgitaciones del útero. Dada su etiología, no es difícil comprender el
modo de obrar de los baños, ni
tampoco se podrá extrañar,
conociendo la naturaleza de
aquellas enfermedades, que
muchas mujeres estériles dejen

de serlo después de una temporada de baños».
A principis del segle XX,
alguns pacients de Nules,
majoritàriament
dones
i
xiquets, rebien la prescripció
mèdica de prendre banys de
sol i d’aigua salada per alleugerar les seues dolències. La
mar de Nules, a primers de
segle ja no era un terreny hostil. Després del drenatge de les
zones d’aiguamoll i la construcció de séquies, s’havia
minimitzat la transmissió del
paludisme a les zones humides properes i l’assentament a
la zona marítima era possible.
Aleshores, comencen a construir-se les Casetes que coneixem, ordenant-se unes al costat de les altres, en línia
paral·lela a la costa, mirant a la
mar i obertes a est i oest per
aprofitar el sol, la circulació
del vent dominant i la brisa.
Així ho testimonien algunes
propietàries amb qui hem
pogut conversar al llarg
d’estos anys i també queda
patent a expedients del cadastre de l’any 1934 quan descriuen l’ús de la caseta:
«Consta sólo de planta baja
con corral y terraza y la utiliza
el que suscribe en los meses de
verano para tomar baños de
sol y de mar». I és a partir d’ahí
que es conforma el nucli urbà
de la mar de Nules, el qual ha
anat creixent paulatinament a
imatge de l’urbanisme primigeni que van establir aquelles
primeres casetes.
UNA EPIDÈMIA ACTUAL

Cent anys després, ens ha tocat
viure una epidèmia virulenta
que ha causat un gran nombre
de contagis i morts a tot el
món. Per evitar infeccions, les
autoritats mèdiques han recomanat, entre d’altres coses,
l’ús de mascaretes per a que
l’aire que exhalem no arribe
als altres, el manteniment de
la distància social i la ventilació de les estances habitables i
també s’ha publicat que la
vitamina D que aporta el sol
podria ser moderadament
beneficiosa (no és exacte, però
així s’havia difós). Són mesures
que sembla que són més fàcils
d’acomplir al nucli marítim
que al poble per trobar-se en
ell més espais oberts, un aire
més pur i menys densitat
humana, i així ho ha sentit un
gran nombre de veïns els
quals, enguany, coincidint
amb la pandèmia covid-19,
han decidit passar l’any sencer
a les seues cases de la platja de
Nules. Qui sap si este pot ser
un bon punt d’inflexió i la mar
de Nules passarà a partir d’ara
a estar més viva durant els
dotze mesos de l’any.
*Arquitecte
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En el vídeo commemoratiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, apareixen diverses dones de Nules representatives d’aquelles que han lluitat contra la pandèmia desde diversos àmbits locals.

Nules reivindica els drets de la dona a les
xarxes socials en un 8-M marcat pel virus
L’Ajuntament, en col·laboració amb el Consell de la Dona, va convidar els veïns i les veïnes a omplir de color morat balcons i finestres el Dia de la Dona

L

a lluita continua, és el lema
que va portar el cartell
commemoratiu del Dia
Internacional
de
les
Dones que es va celebrar el
darrer 8 de març, i que enguany
a Nules se li va donar un enfocament diferent degut a la conjuntura sanitària.
De fet, la programació es va
realitzar en línia mitjançant les
xarxes socials de l’Ajuntament.
Així doncs, des de la regidoria
de Polítiques d’Igualtat i del
Consell de la Dona es va acordar
seguir reivindicant els drets de
les dones però sense eixir al
carrer com es va fer en anteriors
edicions. La regidora Rosa
Ventura va fer, per tant, una
crida a la ciutadania perquè
aquest 8 de març no es perdera
el caràcter reivindicatiu i «una
manera de fer-ho és omplint de
morat els nostres balcons».

U EXPOSICIÓ DE CARTELLS
REIVINDICATIUS PEL 8-M A
L’IES GILABERT DE CENTELLES

Gemma Recatalá i Hassana Benamar mostren la nova placa commemorativa.
A més d’aquesta iniciativa
també es va estrenar una projecció commemorativa del 8 de
març en la qual es va voler
donar protagonisme a aquelles

L’IES Gilabert de Centelles, en
col·laboració amb la comissió
d’Igualtat, va organitzar una exposició de cartells de les alumnes de Rosa
Sorribes amb motiu del 8-M.

dones que, al llarg de la
pandèmia i de manera anònima, han estat lluitant des de
diferents àmbits locals.
No obstant això, en aquesta

data tan significativa no va faltar la penjada de la pancarta al
balcó de l’ajuntament, ni la tradicional ofrena de flors al
monument
de
la
Dona
Treballadora que com a novetat
va comptar amb la col·locació
d’una placa de reconeiximent a
les dones lluitadores del municipi, en la que es va plasmar un
poema de Gemma Recatalá, presidenta de l’Associació de Dones
per la Igualtat de Nules (ADIN).
També hi va participar Hassana
Benamar, en nom de les dones
migrants de la localitat.
Des del Consell de la Dona de
Nules es van organitzar aquests
actes que van comptar amb la
col·laboració d’algunes dones
del municipi, com ara Paula
Luján, Marina Avariento o Laura
Pantaleón, a més de l’empresa
Filmart que va treballar en l’elaboració del vídeo.

A més, mitjançant les xarxes
socials es va poder participar en
altres activitats com imprimir
retallables amb dones en diverses professions, o compartir frases per la igualtat.

Text de la placa commemorativa
Dona anònima
De cor valent
De mirada tendra
Força i talent.
Carícia altruista
En la teua pell
Dona anònima
Aroma discret
Has lluitat ferma
Contra el vent.
Gràcies a totes les dones
pel seu treball. Les vostres
mans i el vostre esforç ens
faciliten la vida davant
aquesta pandèmia
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Les festes de Sant Vicent ja són d’Interés
Turístic Provincial de la Comunitat
L’Ajuntament demanarà el mateix reconeixement per a altres celebracions, com les dels barris de Sant Xotxim i Sant Joan

L

Cancelar deudas
con la segunda
oportunidad
RAMIRO

es festes de Sant Vicent de
Nules estan d’enhorabona.
La
Generalitat
Valenciana els ha atorgat
la declaració de festa d’interés
turístic
provincial
de
la
Comunitat Valenciana.
De fet, la festivitat de Sant
Vicent destaca a Nules per la
celebració d’un cercavila protagonitzat per les quintes de la
població, es tracta d’un acte
peculiar i singular en el que
carros engalanats amb cavalls
recorren diferents carrers del
casc urbà per a arribar al carrer
de Sant Vicent, on es rendeix tribut al sant rodant una foguera.
Va ser la Quinta de l’any
1961 la que en el seu dia va instaurar aquesta festa que actualment compta amb molta tradició i està molt arrelada entre els
veïns i les veïnes de la localitat,
i que compta amb milers de participants en cada edició.
Des de la regidoria de
Turisme s’ha estat treballant
durant mesos per a recollir tota
la documentació que requereix
l’atorgament d’aquest distintiu,
de manera que el regidor
Guillermo Latorre assenyala
que «el poble de Nules està
d’enhorabona perquè aquest
reconeixement ens permetrà
posar en valor i promocionar
aquesta festivitat tan estimada
pels nulers i les nuleres i que
congrega a milers de persones
no sols del nostre municipi.
Anem a seguir treballant en
aquesta línia i seguint presentant propostes per a que altres
festes locals compten també
amb aquest distintiu».

Navarro*

U

En les festes de 2018, la quinta del 93 va retre homenatge a la del 61, que va ser la primera a organitzar les celebracions.
En concret, a més d’aquesta
proposta, aprovada pel ple de
l’Ajuntament de Nules el passat
mes de gener a instàncies de
l’equip de govern, s’està treballant en altres expedients que es
presentaran als plens dels
pròxims mesos.
Així doncs, es pretén que en
el ple de finals de març s’aprove
la proposta per a que la Festa de
les Barraquetes siga declarada
també festa d’interés turístic
provincial.
D’altra banda, també es vol
que les festes dels barris de Sant
Joan i de Sant Xotxim siguen

declarades d’interés turístic provincial, per aquest motiu la idea
és que en el ple del mes d’abril
es puga aprovar aquesta proposta per a traslladar-la a la
Generalitat Valenciana.
INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

De la mateixa manera que en el
plenari del mes de maig, es pretén fer el mateix amb les festes
patronals de Sant Bartomeu i de
la Soledat, i amb la Fira
Agrícola, que en l’actualitat està
declarada com a festa d’interés
turístic provincial, es vol que
per la seua repercussió i trajec-

tòria se li atorgue la declaració
de festa d’interés turístic
autonòmic. Finalment, es demanarà la declaració de festa
d’interés turístic autonòmic per
a la Fira Medieval de Mascarell,
«però haurem d’esperar a l’any
2022 perquè un dels requisits
que hi ha que complir es que
l’acte o festa tinga almenys 15
anys i en aquest cas es compliran el pròxim any», expliquen.
Des de l’Ajuntament de
Nules es reitera que amb aquestes iniciatives es vol posar en
valor totes les tradicions i festes
del municipi.

Associació Colònies Gats Nules

CER, per al control de la superpoblació felina

C

Análisis

omo bien sabes, los
gatos y las gatas no
hablamos tu idioma,
pero sí nos comunicamos con quien nos quiere
escuchar». Aquesta és la introducció que ens fan des de
l’Associació Colònies Gats
Nules per presentar-nos el projecte CER. Pot ser hages sentit
parlar dels gats comunitaris,
de les colònies felines, dels alimentadors i alimentadores
autoritzades amb carnet...
Però, d’on ve tot açò?
Poques persones hi ha que
no recorden haver vist gats al
carrer. Si preguntes a l’àvia o a
l’avi, et diran que abans eren
precisos en cada corral, sinó
les rates criaven i feien tot xas.

Allò al que anomenem
colònia felina no és més que
una família de gats convivents
en una zona. Aquests gats,
segons la llei de benestar animal (Ley 4/1994, de 8 de juliol,
de la Generalitat Valenciana)
són considerats animals domèstics, no salvatges, que han arribat a un estat de semillibertat
però depenent de l’ésser humà
per sobreviure. La majoria han
aparegut al carrer a causa dels
abandons, i molts dels d’ara ja
són descendents d’aquests. Però
la convivència entre animals i
humans no sempre és fàcil, i es
poden donar superpoblacions i
camades indeseades. És aquí on
naix l’Associació Colònies Gats
Nules, per remeiar aquestes
molèsties de la forma més ètica
portant a la fi el projecte CER.

Captura-Esterilització-Retorn
de l’animal al seu lloc de convivència. Està comprovat que és
l’únic mètode efectiu per a controlar la superpoblació felina.
Eliminar els gats d’una zona no
serveix per a res, ja que deixen
una empremta i acaben tornant
més animals. Amb aquest mètode s’eliminen les molèsties que
puguen ocasionar aquests veïns
felins, amb el mateix dret que
les persones a viure al poble. I
que continuen fent la seua llavor d’impediment de rosegadors, són els polis del barri.
Tot aquest projecte es compagina amb la recerca d’adoptants
per als gats més dòcils. En 2020,
l’Associació Colònies Gats Nules
va gestionar més de 35 adopcions tot i la pandèmia. I gràcies
al projecte CER s’han esterilit-

zat més de 50 gats. Aquesta
xifra significa que hem evitat
el naixement descontrolat de
més de 500 gatets menuts.
El Projecte CER està impulsat per la Regidoria de
Benestar Animal, representada
per Gabriel Torres, amb la
col·laboració de l’Associació
Colònies Gats Nules i el treball
incansable de voluntaris i
voluntàries
alimentadores.
Nules compta ja amb vàries
colònies a tot arreu del poble i
les platges, algunes identificades amb plaques informatives.
Si veus una colònia, sols es
demana una cosa: respecte.
Si estàs interessat o interessada a formar part de
l’Associació Colònies Gats
Nules, envia un mail a associaciocoloniesgatsnules@gmail.com.

na segunda oportunidad cuando parece
que ya no hay salida.
Es lo que propone la
Ley de segunda oportunidad,
un procedimiento que, aunque no es nuevo en España
(su aprobación data de 2015),
sí se hace más que interesante en el contexto actual de
coronavirus, en el que
muchas personas, autónomos o no, se ven sin posibilidad de recuperación ante un
sobreendeudamiento.
La Ley de segunda oportunidad permite que particulares y autónomos renegocien
o se exoneren de una deuda
parcialmente, escapando así
de quedar arruinado de por
vida. Es un balón de oxígeno
que, mediante la reestructuración de la deuda y cumpliendo unos requisitos, posibilitará el cobro a los acreedores y la cancelación de la
deuda por vía judicial.
La posibilidad que la ley
ofrece viene referida a personas físicas que, en el marco
de sus concursos de acreedores declarados, cumplan
determinadas condiciones
que permitan considerarlos
«deudores de buena fe».

GANANCIALES

Si el concursado tuviere un
régimen económico matrimonial de gananciales u otro
de comunidad y no se hubiere procedido a la liquidación
de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido
declarado su propio concurso, respecto de las deudas
anteriores a la declaración de
concurso de las que debiera
responder el patrimonio
común.
DEJAR LASTRE

Este perdón de las deudas
que no pudieron pagarse que
se consigue con este mecanismo permite al deudor
comenzar nuevas iniciativas
empresariales, profesionales
o laborales sin el lastre que le
supondría tener que atender
pagos anteriores o sufrir
embargos que paralizasen el
comienzo de cualquier actividad. De ahí la común denominación como de segunda
oportunidad.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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L’associació Platges de Nules, compromesa
amb la defensa integral del nostre litoral
Un nou moviment veïnal planta cara a Costes i denuncia una pèrdua patrimonial, cultural i ambiental consentida

D

’un temps a banda la
reivindicació en defensa
de les platges de Nules
ha deixat de ser exclusiva dels propietaris de les populars casetes de primera fila, ja
que un moviment veïnal s’ha
sumat de manera activa a la
defensa del que consideren un
valor cultural, patrimonial i
social que s’està veient amenaçat per la «inacció de
l’Administració». I ha sigut
aquesta agrupació, anomenada
Platges de Nules, la que després
de la negació per part de Costes
dels efectes de Filomena al nostre
municipi, els ha acusat de «no
reconéixer el problema per a no
haver d’actuar per tal de solucionar-lo».
Amb la suma d’esforços i conviccions, aquesta agrupació que
integra associacions culturals
com La Corretjola, l’escola Lope
de Vega i el seu projecte ReciclaEscola, professionals de diversos
àmbits, associacions de veïns i
un ampli ventall de persones,
volen visibilitzar el que consideren una evidència: la falta de
protecció va a provocar la desaparició d’un dels pocs cascs
urbans marítims tradicionals de
tota la Comunitat Valenciana
que encara sobreviuen als nostres dies.
Així, adverteixen que la gravetat de les conseqüències per la
falta d’inversió no només afec-

tarà a les vivendes, sinó a
entorns protegits «com les platges Rajadell i l’Alcudia, reconegudes com a zones LIC per la UE
i que estan sofrint una greu salinització», sense que els diversos
governs nacionals hagen fet res
per evitar-ho.
Aquest moviment veïnal
defensa una máxima per
damunt de qualsevol altra,
«aquesta no és una qüestió
d’interés individual, ni del hui i
l’ara». Al seu parer, «no volem
ser responsables de que es perga
aquest patrimoni» i un concepte
de turisme sostenible «que quasi
no existeix en altre punt del

territori i el litoral mediterrani», manifesten.
RESPOSTA DEL GOVERN

Pel que fa a la resposta que des
de la direcció general de Costes
se li va donar al senador Carles
Mulet respecte a si es pensava
intervindre a Nules després dels
danys ocasionats per Filomena,
en les quals concloien que no
s’apreciaven desperfectes que
requeriren
d’actuacions
d’emergència, des de Platges de
Nules només diuen que «les
imatges d’eixos dies parlen per
si mateixes» i insisteixen en que
són molts anys de pèrdues irre-

versibles i no reconegudes.
«No actuar és com destruir»,
lamenten, al temps que defensen que «tenim informes
d’experts en tots els àmbits,
arquitectònic, patrimonial, universitari, que insisteixen en la
urgència de protegir la platja».
Criden a més l’atenció sobre
el fet que en el darrer any, «hi
ha un 50% més de població que
s’ha traslladat a viure a la platja
de Nules», gent que «amb cada
nou temporal té por i se sent
indefensa», per la qual cosa consideren que l’Administració
espanyola «té l’obligació de protegir-los», conclouen.

42 anys d’esdeveniments meteorològics per al record
En el darrer Crònica vam recordar els 42 anys que porta Juan
Antonio Pitarch com a notari
del temps meteorològic a Nules.
Hui recordem els principals
esdeveniments d’aquests anys.
Des dels inicis de la posada
en funcionament de l’estació
meteorològica de Nules-poble,
la mare natura s’ha encruelit de
manera implacable i ens ha
mostrat el seu poder destructiu.
Així, una intensa i dura onada
de fred polar va colpejar la nostra zona de manera ininterrompuda des de desembre de 1984 a
febrer de 1985. Els dies 7 i 9 de
gener de 1985, en el casc urbà
de Nules-poble es va arribar als
--5º, i les nits d’eixos dies, en el
terme municipal, als --8,5º.
Sobre el 15 del mes, de nou el
mercuri ens va colpejar amb
força, amb temperatures de --5º
en el casc urbà i --8º al terme, un
fred que va ser realment desastrós per a l’agricultura local.
En el capítol de precipitacions, 1989 va ser un periode de
grans pluges en el qual es va
registrar un total anual de

El tiempo

Febrero, un ‘tren’
de borrascas
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

Alguns representants del moviment veïnal que s’ha posat en marxa per a defendre els valors locals.

dar tot el terme municipal i en
la zona de la marjaleria el nivell
de l’aigua va pujar metre i mig.
Una altra situació de caràcter
extraordinari es va produir amb
la forta onada de calor registrada entre juny i agost de 2003.
Durant 31 dies les màximes
diàries van igualar o superar els
35º, mentre les mínimes durant
32 nits van igualar o superar els
23º, és a dir, nits tropicals.
També cal recordar els 43º de
màxima que es van abastar els
dies 12 d’agost de 2004 i 23 de
juliol de 2009, en tots dos casos
degut a una situació de vents
càlids de ponent.
L’INUNDACIÓ DE 2004

La gota freda de setembre de 2004 va produir greus danys per tota la població.
1.214,6 l/m2. Un any normal en
precipitacions té un promig
d’entre 350 i 400 l/m2.
Degut a aquest excés de pluges va fer acte de presència el
temut efecte de l’aiguamoll, i en
molts casos va haver de tallar
plantacions de tarongers com-

pletes ja que l’aigua brollava del
terra sense aturar-se.
Un altre efecte clàssic entre
els clàssics és la temuda gota
freda, com la que es va registrar
a la nostra zona del 22 al 24
d’octubre de 2000, amb 309,5
l/m2. Com a resultat, es va inun-

El 7 de setembre de 2004 una
potent gota freda va propiciar
pluges torrencials en molt curts
espais de temps, registrant-se
171 l/m2. Tot el terme municipal
va sofrir danys molt greus en les
seues infraestructures agràries,
carreteres, camins, etc. També
en el casc urbà hi va haver
danys molt importants en
baixos i soterranis de les cases.
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stimado-a lector-a, el
pasado
febrero
se
caracterizó durante su
primera quincena por
haber estado nuestra zona
bajo la influencia del paso de
varios trenes de borrascas.
Quien más y quien menos
sabe que nuestra zona está
bajo la influencia del anticiclón de las Islas Azores, que
es el que corta el bacalao, ni
más ni menos. Dicho anticiclón se genera por la diferencia de calor entre el ecuador
y los polos. En las zonas ecuatoriales hay más nivel de
radiación solar y, por ello, el
aire cálido pesa menos y tiende a subir. Una vez que está
en las capas altas de la atmósfera, se desplaza hacia el
norte, hasta llegar a una latitud de más menos 30 a 40
grados norte, que es cuando
desciende porque ya se ha
enfriado.
En estas zonas geográficas
en las que se produce este
descenso se le denomina subsidencia, y no hay inestabilidad ya que el aire no puede
hacer movimientos y desarrollar hacia arriba procesos
convectívos que creen situaciones de inestabilidad y lluvia, para formar las nubes, y
por tanto se forman los anticiclones, a los cuales también
se les denomina como centros de altas presiones.
Durante la primera quincena del mes, al ubicarse el
anticiclón de las Azores en
latitudes más bajas de lo
habitual y el anticiclón de
Islandia en latitudes más
altas de lo que nos tiene acostumbrados, se creó un pasillo
natural por el cual se colaron
un importante número de
borrascas, que pasaron una
tras otra del Atlántico al
Mediterráneo sin que ningún
anticiclón hiciese nada por
cortar esta situación. Por su
ubicación geográfica estos
centros de bajas presiones
entraban en nuestra zona
con vientos muy recalentados del oeste-suroeste, y que
después de atravesar la
península ibérica llegaban a
la costa mediterránea completamente agotados y escasos de precipitación.
Destacar que el viernes 19
se registró un fenómeno
meteorológico como es la
niebla, y debido a su densidad dificultó en grado sumo
la conducción de vehículos
por carretera.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Acomiadem Vicente
Javier Gozalbo Ripollés,
regidor en 2003-07

Cuida’t

La vacunació
contra la covid
M. DOLORES

Mechó
Carreguí*

Va formar part d’IPN des dels inicis de la formació i va tindre
delegacions d’Hisenda, Patrimoni i Desenvolupament Local

E

E

l passat dilluns 22 de
febrer va faltar el nuler
Vicente Javier Gozalbo
Ripollés, qui va ser regidor de l’Ajuntament de Nules
durant la legislatura que va
anar de l’any 2003 al 2007.
Llicenciat en Dret, Vicente
Javier Gozalbo va formar part
del nou projecte polític del partit Independientes Populares de
Nules (IPN) des de la seua
mateixa fundació.
Així, va ocupar un dels primers llocs de la llista en la candidatura amb la qual aquesta
formació local es va presentar
per primera vegada a les eleccions municipals, encapçalada
per l’exalcalde de Nules Vicente
Martínez Lucas.
Els bons resultats que va
obtindre IPN en aquelles eleccions van fer possible que
Vicente Javier Gozalbo formara
part del nou equip de govern
del consistori com a regidor,
fent-se càrrec des d’aquell
moment de delegacions tan
importants
com
Hisenda,
Patrimoni i Desenvolupament
Local, a més de ser també un
dels tinents d’alcalde del consistori en eixa època.
Aquest periode va estar marcat a més per canvis determinants en la vida personal de
Gozalbo, ja que durant aquests
anys va contraure matrimoni
amb
Inmaculada
Tortes

U LES PLATGES DE
NULES VIUEN UN MATÍ
DE VOLUNTARIAT I
EDUCACIÓ AMBIENTAL

El diumenge 21 de març veïnat de
distintes edats va participar en una
jornada de neteja de les Platges de
Nules, que va servir per a conéixer
amb detall com els residus que generem acaben danyant l’ecosistema.

U L’ACTIVITAT TORNA ELS
DISSABTES A L‘ESPAI VERD
VIU DE NULES AMB EL
MÀXIM D’INSCRIPCIONS

Després de les restriccions per la
pandèmia ha tornat l’activitat a
l’Espai Verd Viu, que en cada dissabte
de març va arribar al màxim d’inscripcions permeses, 30 persones. Obri els
dissabtes, d’11.00 a 13.30 hores.

Vicente Javier Gozalbo Ripollés.
Martínez, la qual també va ser
regidora d’IPN durant la
mateixa legislatura, i amb la
qual va tindre posteriorment
dos fills.
ESCOLA DE CERÀMICA DE L’ALCORA

Ja retirat de la primera línia
política, Vicente Javier Gozalbo
va exercir com a professor de la
reconeguda Escola de Ceràmica
de l’Alcora.
Un greu càncer, contra el que
va lluitar fins l’últim moment,
ens el va arrabassar abans de
poder complir els 51 anys per a
desconsol de tots els seus familiars i amics.
Descanse en pau.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

Una curiosa etiqueta desconocida

R

ecientemente, buscando por internet cosas
relacionadas con la
localidad de Nules, me
sorprendí al encontrar un par
de etiquetas bastante curiosas, por no haber tenido noticias de ellas con anterioridad.
Se trata de dos etiquetas de
las que se usaban en las farmacias para rotular las fórmulas magistrales que por
aquellos tiempos se preparaban por prescripción médica
y que se adherían en los frascos que las contenían, normalmente de cristal transparente para poder ver su contenido y cantidad por el
farmacéutico que las elaboraba, así como por el paciente.
Son dos etiquetas, una en
color azul y la otra en rojo,

litografiadas y resaltadas, con
un diseño singular y la siguiente leyenda: «Farmacia Moderna
– M. Solsona – Calle Colón, 2 –
Nules». Además, figuran las
palabras «Dr.» y «Nº».

He realizado gestiones para
poder tener más información
sobre la citada farmacia, pero
sin éxito. Por la poca información que he obtenido, estaba
establecida antes de la guerra

civil en la calle Colón, 2, y
suponemos que el edificio fue
dañado o destruido durante la
contienda bélica, sin que haya
podido averiguar quién era su
propietario y procedencia, y si
la farmacia en cuestión siguió
en funcionamiento.
La ubicación de la misma se
corresponde en la actualidad
con la calle Colón, nº 2, con el
edificio que ocupa la Oficina
de Correos de Nules, que fue
construido con el diseño que
conocemos actualmente en la
década de los años 60 por el
Estado, estando adscrito desde
su construcción a Correos.
Se ilustra el presente artículo con las dos etiquetas, conservando ambas su cola original a pesar de todos los años
que han transcurrido.
*Presidente del Grupo Filatélico
y de Coleccionismo Noulas

l passat mes de gener
va començar la vacunació contra la covid-19 a
Nules. És vital vacunarse perquè al voltant del 90%
de la població no ha passat la
malaltia i pot infectar-se.
Vacunant-nos ens protegim
nosaltres i tota la població
perquè quant menys persones puguen infectar-se més
difícil serà que el virus es
transmeta.
La priorització de les persones a vacunar es fa en funció de criteris ètics i d’evidència científica, començant per
les persones més vulnerables
i amb major risc d’exposició i
transmissió a altres persones.
També influeix en el torn de
vacunació el tipus de vacuna
de que disposem, donat que
pel moment una de les vacunes no es pot administrar a
majors de 65 anys. És per
això que els primers en rebre
la vacuna han sigut les persones que viuen en la
Residència Verge de la
Soledat i també els treballadors que els cuiden, seguit
dels treballadors del Centre
de Salut, i a partir del darrer
22 de febrer tots els majors
de 90 anys.
Ha sigut emocionant vore
com acudien al Centre de
Salut els més grans, acompanyat
pels
familiars,
agraïts, il·lusionats i contents
per rebre la vacuna. Després
ha sigut el torn de les persones dependents i el seus cuidadors principals menors de
55 anys. Tal i com anem
rebent dosis de vacunes
s’anirà cridant i citant a les
persones a vacunar.

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Cal recordar que vacunat o
no, cal mantindre les mesures de protecció individual:
ús de la mascareta, distanciament, rentat freqüent de
mans, limitació dels contactes i ventilació dels espais.
SENSE TRACTAMENT

Pel moment no disposem
d’un tractament específic
per a la malaltia i hem vist
com successives onades ens
han anat afectant amb un
sofriment inacceptable per a
molts veïns i veïnes del
poble. Del comportament de
cadascú de nosaltres depèn
la transmissió del virus, per
tant els animem a cuidar-se i
cuidar-nos.
*Metgessa i responsable de la
Zona Bàsica de Salut de que
forma part Nules
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Històries de la covid-19 ; Emma Gavara, dinamitzadora de la Unitat de Respir Familiar

C

«Aquest servei els dona motivació
als usuaris, un poc de sentit a la vida»
imagine. Haureu fet formació o alguna coseta.
--Estem mirant-ho tot a veure
com ho podem fer perquè estiguen el més segurs possible i
poder seguir amb el major nombre d’activitats que pugam.

ontinuem amb les entrevistes dedicades a la crisi
de la covid. Laura Yustas i
Nelo Vilar vam voler tornar a centrar-se en els nostres
majors, que estan patint especialment en estos mesos. Per
això el 17 de setembre de 2020
vam entrevistar Emma Gavara,
dinamitzadora de la Unitat de
Respir Familiar de Nules, un
espai dins de Serveis Socials que
ofereix activitats per a persones
amb deteriorament cognitiu en
format de Centre de Dia.

--Explica’ns primer què és la Unitat
de Respir...
--Jo tinc un grup de dotze persones majors que tenen deteriorament cognitiu i fem activitats i
treballem amb ells, durant unes
horetes al dia perquè la família
es descarregue un poc i puga
anar a fer gestions, descansar…
Estem de dilluns a divendres de
10.00 a 13.00 hores, des de
finals de 2014 que vam
començar amb aquest servei.
--I què ha passat amb la Unitat de
Respir Familiar des de març de 2020?
--Mare meua, quan va vindre açò
del confinament, l’estat d’alarma i tot, doncs vam haver de
tancar evidentment, cadascú a
sa casa. I pensar a més en com
reconstruir d’alguna manera la
tasca que estàvem fent, però en
unes condicions molt diferents.
Molt, molt diferents.
--Absolutament, perquè una cosa
presencial com és aquest servei… I
com ho heu fet?
--Com ho hem fet [risses]? Doncs
el que hem fet és dur un seguiment als usuaris, un seguiment… en un principi era telefònic, parlàvem amb les famílies, preguntàvem com es
trobaven i com estaven duent la
situació. I després,quan ja vam
poder allargar-nos fins al domicili, les companyeres del SAT en
un primer moment els duien les
activitats per a que ells estigueren ocupats d’alguna manera,
que no fora tot el dia tancats
sense fer res o mirar la tele i ja
està. I després ja quan vam
començar amb la desescalada,
ja anava jo de manera presencial, els feia la visita, parlava
amb ells, xarrava un ratet… i els
duia les activitats.
--El nivell de dependència… no és
gent amb un Alzheimer… o siga, no
és absolut?
--No, evidentment, és inicial o
moderat. És lleu o moderat. Han
de poder treballar, almenys han
de saber escriure, poder pintar,
retallar…

Emma Gavara va atendre a l’equip de la Nulespèdia per a explicar la experiència de la Unitat de Respir durant la covid.

Quan va arribar el confinament vam
haver de tancar i pensar en com
tornar en condicions molt diferents
Primer vam fer un seguiment als
usuaris via telefònica i després els
hem visitat i els hem portat activitats
Ha sigut un temps d’incertesa, de
canvis molt ràpids i d’haver-nos
d’adaptar a coses molt diferents
--M’imagine que la gent que ve a esta
unitat no és tota la gent que ho
necessitaria.
--No, evidentment n’hi ha moltíssima gent que està a casa, que
estan cuidats pels familiars, i
molta gent que ho necessita perquè els familiars treballen i no
poden accedir al servei perquè
és, bé, limitat, dins del que cap.
Són només dotze places, molt
poquetes per a la gent que n’hi
haurà.
--No sé si s’està pensant en ampliarho més endavant.
--No ho sé. Tant de bo, perquè la
necessitat d’aquest servei és

real, n’hi ha moltíssima gent
que es queda a casa.

--Començarà el nou curs presencial
com abans?
--Esperem que sí. Estem mirant.
Com abans no, com abans no
serà, serà diferent per les circumstàncies en les que estem
vivint. No podem estar dotze
persones a l’aula, que és una
miqueta… és com esta, és
reduïda, és xicoteta. Dotze persones tots junts en una mateixa
aula. Aleshores estem mirant de
reobrir però en unes condicions
diferents. No sé, doncs dividirho en grups, un grup cada dos

dies o això… no sé encara ben bé
com ho farem, però cal buscar
solucions i després dins de
l’aula la forma de treballar és
molt diferent: amb materials
individuals, totes les mesures de
seguretat… intentar que tots
complisquen les mesures de
seguretat perquè ja saps que
persones amb deteriorament, la
mascareta… uf. El tema del gel
com abans ja ho fèiem probablement no tinguen problema,
però la mascareta o voler juntarse i no poder, haver d’estar a
distància... És complicat, jo crec
que és complicat, però bé,
tenim moltes ganes i molta
il·lusió. Quan vaig a vore’ls
diuen «que ja anem? Ja anem?» I
jo… «encara no, però bé… a
vore». És que jo crec que els
dona sentit, els dona un poc de
sentit a la vida, els dona motivació… tenen moltes ganes de fer
coses, moltíssimes. I el vindre
ací, ja no per totes les activitats
que fem, que en fem moltes,
però per estar a més amb la
gent, el contacte amb la gent jo
crec que és molt important.
Molt. I ja una vegada venen ací
ja han d’eixir de casa, ja veuen
si el temps… fa sol o està plovent
o què fa, que a la vegada es troben amb la veïna i fan la xarradeta…; això els dona molta vidilla a tots.

--Totalment. Protocols de neteja i açò
ara tindreu… vos hauran avorrit,

--Ha sigut temps --això del confinament i la resta-- de molta emotivitat,
de molt d’agraïment, supose que tu
ho hauràs viscut, gent que s’alegra
de vore-vos…
--Sí, ells tenen moltes ganes de
tornar. Els familiars també de
que tornen perquè els dona una
miqueta de respir. Ha sigut un
temps de molta incertesa, de
canvis molt ràpids, d’haver-nos
d’adaptar a coses molt diferents
a les que estàvem vivint i bé,
això a ells també els ha passat
molta factura. El deteriorament
ha anat a més, i bé… La veritat és
que esta entrevista, que la gent
s’entere d’aquestes coses, també
està molt bé per a donar una
miqueta de visibilitat al servei.
Sí, perquè molta gent ve de
vegades ací a Serveis Socials perquè ha de tramitar alguna cosa i
no saben que estem ací. Molta
gent també té por, o més bé
digam respecte, no sabria dir-te
exactament la paraula, de
deixar als seus familiars ací, i
mira que el Centre de Dia jo
pense que és un servei genial,
perquè se’n van a dormir a casa,
pots compartir amb ells, pots
viure amb ells, però encara
queda una miqueta de… desconfiança.
--M’ha paregut que dotze persones,
com ens has comentat, per a Nules és
molt poquet. No pensen ampliar
açò? És una joia este servei.
--Tant de bo. Saps què passa, és
que com està el centre d’AFA
(Associació de Familiars de
malats d’Alzheimer), doncs ahí
també n’hi ha una miqueta…
però bé, si hi ha un recurs que
és públic, que és gratuït perquè
no han de pagar res… No sé. I
pots facilitar la vida… ja no a les
persones amb el deteriorament,
sinó als seus familiars, és que els
estàs donant independència, els
estàs donant qualitat de vida.
Això és molt bo, que ells tinguen la motivació, les ganes de
fer coses. Jo crec que és principal en la vida, tindre una motivació, unes ganes de fer coses.
Perquè si no a sa casa… sí, n’hi
hauria que sí, que tal volta tindria altres motivacions perquè
abans ja feia coses en el seu
temps lliure i es busquen activitats, però n’hi han altres persones que no estan acostumades, i
açò els aporta molt al seu dia a
dia i a la seua salut.
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Creen l’associació per a la figura de
qualitat de la Clemenules de la Plana
Un total de 29 promotors de diferents poblacions de la província de Castelló donen suport a aquesta nova iniciativa

E

l darrer 25 de febrer es va
constituir l’Associació per
a la diferenciació i posada
en valor de la qualitat de
la Clemenules de la comarca de
la Plana de la província de
Castelló, amb la que es vol aconseguir la figura de qualitat per
a la Clemenules de la Plana.
De fet, la creació d’aquesta
entitat jurídica permetrà dur a
terme els tràmits i gestions pertinents per a poder obtindre
aquest reconeixement.
Així
doncs,
l’associació
compta amb un total de 29 promotors d’entitats del sector
agrari, com ara cooperatives de
serveis, cooperatives i comerços
d’exportació de cítrics, o diverses institucions vinculades al
sector agrari. També hi està
representada l’administració
pública, com ara diversos alcaldes i regidors de les poblacions

César Estañol, amb membres de la junta provisional de la nova associació.

U Ja s’ha format una
junta provisional i s’ha
presentat l’associació al
Registre de la Comunitat

de Nules, Castelló, Borriana,
Betxí, Vila-real, Moncofa, la
Vilavella, la Llosa, Almassora,
Artana i la Vall d’Uixó.
Tots ells es van reunir el
darrer dijous 25 de febrer al
Saló Multifuncional de la localitat de Nules per a signar els
corresponents estatuts.

De manera que, en aquesta
primera jornada es van aprovar, per unanimitat, els estatuts
de l’associació, i també els
membres de la junta provisional, que està formada per Juan
Vicente Moros, com a president;
César Estañol, com a secretari;
Carmen Jorques, tresorera; i
com a vocals es troben Joaquín
Tárrega, Mª Lourdes Falcó,
Enrique Font, José Francisco
Nebot i Roberto Llombart.
Amb tot, la primera setmana
del mes de març va tindre lloc
la presentació de l’associació de
manera oficial al Registre
d’Associacions de la Comunitat
Valenciana.
Cal assenyalar, a més, que
aquesta iniciativa s’ha estat treballant molt al llarg de diversos
mesos des de la Plataforma per
la Dignitat del Llaurador de
Nules.

L’Ajuntament de
Nules continua
facilitant els
tràmits de la PAC
L’Ajuntament de Nules continua facilitant la tramitació
de les ajudes europees de la
PAC als llauradors locals.
Aquest servei, que abans
es realitzava a l’oficina de
l’Ocapa de Nules, des que
aquesta va tancar es va mantindre mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i
Fepac-Asaja, així que es
podien tramitar les ajudes
des de l’Edifici Natiu, l’antiga
Cambra Agrària.
Tot i que ara s’ha extingit
Fepac-Asaja, tota la tramitació de la PAC es pot continuar fent a Nules, sense
necessitat d’haver de traslladar-se a la Vall d’Uixó o a
qualsevol altra població.
Els interessats a demanar
aquestes ajudes només han
de contactar amb el departament
d’Agricultura
de
l’Ajuntament de Nules, en la
segona planta de l’Edifici
Natiu, on els informaran de
com fer-ho.

La Cooperativa Agrícola
impulsa tratamientos
nuevos contra el ‘cotonet’
Desde la Cooperativa Agrícola
San José de Nules, un año más,
seguimos buscando una estrategia efectiva para el control del
cotonet de Sudáfrica, que nos
pueda garantizar la continuidad de nuestro cultivo tanto
agraria como económicamente.
Como todos sabemos nos
enfrentamos a una de la peores
plagas de nuestra citricultura.
La estrategia a seguir debe contemplar tanto la eficacia del tratamiento como su repercusión
en los costes del cultivo.

Actualmente los medios de
control con los que contamos
tienen una eficacia limitada,
por lo que la estrategia de
lucha, pasa por la combinación
conjunta de medios culturales
como la poda (mejor mojado);
físicos como barreras (pegafit);
capturas masivas y control biológico como las trampas de feromonas, y medios químicos.
Durante esta campaña, la
Cooperativa está realizando
varios ensayos, tanto con los
medios que acabamos de citar

Daños de deformación en frutos debido al ‘cotonet’.
como con otros nuevos. Entre
estos destaca el proyecto
Eliminación de trazas de plaguicidas, mediante un convenio de
colaboración con la empresa
DAB Biotecnología. Se basa en la
aplicación de una combinación
de bacterias para la degradación
de pesticidas, minimizando de

Hembra del ‘cotonet’ sobre fruto recién formado.

este modo el impacto con el
medio ambiente.
También se está trabajando
en un ensayo con melazas como
atrayente alimenticio para el
cotonet. En colaboración con el
químico
Ricardo
Gozalbo
Naixes, los ensayos consisten en
la aplicación total con la mela-

za, siguiendo el mismo método
de las trampas de captura masiva. A día de hoy podemos adelantar una satisfacción en los
primeros resultados.

Fernando Peris Palmer
Técnico y director de la Cooperativa
Agrícola San José de Nules
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El VII Memorial Raúl de Luis ja té
campions al club Scude-Nules
Héctor Granell i Eugenia Lara guanyen en aleví i Aitor García i María Foteini en benjamí

U REALITZEN TASQUES DE
MANTENIMENT I NETEJA
EN LA PISCINA MUNICIPAL

Durant el temps en el qual la piscina
municipal ha d’estar tancada per la
covid-19 s’aprofita per a fer tasques
com buidar i netejar, a més de desinfectar contra la legionel·la.

U KEVIN NAVARRO, NOU
COORDINADOR PER AL
FUTBOL-11 DEL CF NULES

El CF Nules ja ha tornat a l’activitat
després de les restriccions per la
covid i ha presentat algunes noves
incorporacions, com el coordinador
de futbol-11, Kevin Navarro.

dre l’alternativa al Trinquet de Pelayo
amb 15 anys, aconseguint una trajectòria d’èxits durant 25 anys. Els alumnes van començar exercint de periodistes, formulant-li preguntes sobre

el món de la pilota i la seua vida professional. Seguidament van passar a
la part pràctica, consistint en un
escalfament i partides simultànies de
raspall, al pati i al trinquet de l’escola.

Els guanyadors i finalistes de les diverses categories van rebre els seus trofeus a la pista central del club Scude-Nules.

E

l darrer dissabte 20 de
març es van disputar a les
instal·lacions del club
Scude-Nules les finals del
VII Memorial Raúl de Luis en
categories benjamí i aleví, que
estaven inicialment previstes
per al passat 17 de gener i que es
van haver d’ajornar degut a les
restriccions per la covid-19.
Finalment l’espera va valdre
molt la pena perquè les finals
van ser molt disputades en totes
les categories en joc i això va
mostrar el gran nivell i esportivitat de tots els finalistes durant
aquesta competició.
Pel que fa a la categoria aleví,
en la final masculina Héctor
Granell es va imposar a Guillem
Castelló per un resultat de 6-1 i
6-3, mentre que en la final feme-

nina Eugenia Lara va guanyar
Fátima Vilar per 6-1 i 6-2.
En la categoria benjamí el
campió masculí va ser Aitor
García, que va dominar la seua
final davant Mateo Fernández
per un doble 4-0, mentre que en
la final femenina Maria Foteini
va guanyar amb claredat el primer set davant Karina Brinzea
per 4-1 però va haver de treballar molt per a imposar-se
també en el segon set a la seua
oponent per un ajustat 5-4.
Una vegada acabades les finals
es va procedir al lliurament de
trofeus a la pista central del
club,
amb
la
presència
d’Arsenio Antón, judge àrbitre
del torneig, i Josele Díaz, direc-

tor de la competició.
Des del club Scude-Nules
donen l’enhorabona a tots els
finalistes i els feliciten pel seu
bon comportament i per haver
complit amb totes les mesures
de seguretat sanitària. Així que
ja els esperen a tots per a les properes edicions.
D’altra banda, Scude-Nules ja
ha obert les inscripcions per al
seu Campus de Pasqua 2021,
que es celebrarà del 6 al 9
d’abril a les seues instal·lacions.
Les activitats estan dirigides a
xiquets i xiquetes des dels 3
anys i es realitzaran en grups
reduïts amb totes les mesures
de seguretat i higiene. Per a més
informació o realitzar la inscripció online, es pot visitar la pàgina web del club, www.scude.es.

U LA PILOTA VALENCIANA
VISITA EL CEIP NOU PEDRO
ALCÁZAR DE NULES

El 2 de març, els i les alumnes de
quart de Primària del CEIP Nou Pedro
Alcázar van rebre la visita del jugador
professional Víctor de Pelayo, acompanyat pel Tècnic de la Federació

Valenciana de Pilota i també jugador
professional, José Martí ‘Peluco’.
Victor, també conegut com ‘Cañones’,
degut a la gran velocitat que imprimia a la pilota de vaqueta, va pren-

TROFEUS

14

Actualitat

Crònica de Nules

MARÇ DEL 2021

Opinión

Seguir luchando
por Nules
CeN

S

eguimos inmersos en la lucha
contra la pandemia del covid19 y, aunque recientemente
acabamos de superar la tercera
ola que provocó la aprobación por
parte de la Conselleria de Sanidad de
la Generalitat Valenciana de nuevas
medidas restrictivas, y que perjudicó
a determinados sectores económicos
que han tenido que cerrar temporalmente sus negocios, el Ayuntamiento
de Nules ha aprobado las ayudas del
Plan Resiste, por el que se van a destinar más de 272.000 euros el próximo
mes de abril a los autónomos y
pequeñas empresas de los sectores
más castigados del municipio (hostelería, ocio nocturno, cultura, ferias,
espectáculos, fiestas turismo…).
En este momento, el plazo se
encuentra abierto y finalizará en los
próximos días, por lo que ya se está
revisando desde el departamento
ADL las solicitudes conforme van llegando y requiriendo a los solicitantes
las subsanaciones oportunas, para
que cuando finalice el plazo se puedan aprobar las solicitudes y proceder al pago con la máxima celeridad
posible para que el dinero esté donde
tiene que estar: en las cuentas de
quienes más lo necesitan y que son
motor de la economía local y, en
algunos casos, comarcal.
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2020

Recientemente hemos cerrado la
liquidación del ejercicio 2020, con
un remanente de tesorería de
1.723.740,28 euros y con un remanente para gastos generales de
167.760,59 euros. La deuda sigue
reduciéndose respecto a la del año
anterior situándose al 10,87% (cuando nuestro alcalde tomó posesión del
cargo el 13 de junio del 2015 la
deuda municipal era del 31,72%).
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El informe de intervención concluye,
además, que se cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria, la regla
de gasto al no exceder los límites de
gasto en el ejercicio y los límites de
endeudamiento. Este 2020 ha sido el
primer ejercicio que hemos gestionado de manera completa e integral el
actual equipo de gobierno, pues en
2019 cabe recordar que el primer
semestre (final de la legislatura 20152019) formaba parte del equipo de
gobierno también el PSOE, ahora en
la oposición junto al PP.
PAGO A PROVEEDORES

Por otro lado se está reduciendo el
periodo medio de pago a proveedores
en el Ayuntamiento, tal y como ha
quedado patente con el cierre del
último trimestre del 2020, aunque
no nos conformamos con estas cifras
y seguiremos reduciéndolas durante
este 2021, para que los proveedores
de esta administración cobren pronto por la prestación de sus servicios.

Más ayudas y
menos propaganda
PP

M

uchas familias de Nules
han visto en el último año
cómo su situación económica empeoraba. Es el relato de la calle, la realidad que nos golpea, la que define un escenario que
quienes nos gobiernan siguen sin
interiorizar. Hoy, Nules sigue sin activar un plan de ayudas a quienes
desde hace más de un año claman
por ellas. En febrero de 2020 eran 576
las familias que sufrían el drama del
paro. Un año después son ya 652.
Sube el paro al mismo ritmo que
el gobierno local merma su capacidad de ayuda. En poco más de un lustro hemos visto cómo el alcalde y sus
socios reducían a miseria los ahorros
acumulados de nuestro pueblo. En
marzo, y tras semanas de espera,
hemos conocido que Nules solo tiene
165.760,59 euros disponibles.
Una cifra mínima que el alcalde
ya tiene asignada. No piensen que irá
a manos de aquellos que han cerrado
su actividad porque ya no podían
soportar sus gastos. Que este alcalde
pueda empatizar con aquellos a los
que los gastos les asfixian o a quienes
están afectados por un ERTE.
Tampoco se va a acordar de quienes
hacen cola para encontrar un
empleo. Él, junto a quienes le apoyan, han decidido liquidarlo saldando pufos provocados por una gestión
de autobombo y propaganda.
No apoyaremos una operación
que trata de blanquear a un alcalde
que desde el minuto cero se ha dedicado a malgastar y no a ayudar. A
tirar el dinero en propaganda en
lugar de invertirlo en ayudas a quienes piden auxilio desde hace un año.
Hemos presentado una iniciativa
exigiendo que este dinero permita
aprobar un plan de ayudas a quienes
lo están pasando mal en plena pandemia. Hemos propuesto crear un plan
de empleo, dirigido a los más jóvenes, para que el paro no se cebe sobre
nuestros vecinos, como lamentablemente estamos viendo cada mes que
pasa. Hemos planteado que el dinero
de fiestas se destine a las verdaderas
prioridades de nuestro municipio.
Nules no tiene por qué pagar de su
bolsillo la operación de blanqueamiento del alcalde. Si quiere lavar
sus trapos sucios que lo haga sin asfixiar a quien clama auxilio. Es el
momento de rescatar a Nules. Y
quien no lo haya entendido es que no
pisa la calle. Estaremos con cualquier
iniciativa que se dirija a apoyar el
emprendimiento, a generar ocupación, a respaldar el talento y la capacidad de recuperación del municipio.
La prioridad ahora son las familias
de Nules, no los dispendios del alcalde. Por eso le invitamos a que trabaje
por y para nuestro pueblo. Que
apruebe el presupuesto de 2021, que
ni siquiera ha presentado. Porque si
hace un año era necesario ayudar a
Nules ahora ya es urgente.

¿Crisis? ¿Qué
crisis?
PSPV-PSOE

C

risis?
What
Crisis?
de
Supertramp parece ser el hilo
musical que suena en los altavoces de los despachos de
Alcaldía y de los concejales del equipo de gobierno en Nules. Y es que
durante este 2021, en los plenos de
enero, febrero y ahora marzo, no aparece ningún punto que dé la impresión de estar trabajando en un periodo de crisis económica y de salud. El
precio de venta de imanes turísticos,
poner el nombre a una calle o aprobar la convocatoria de Els Jocs Florals
son los puntos a tratar. Las peticiones
para crear ayudas directas a autónomos y pymes, planes de empleo
municipales para los afectados por el
paro causado por el covid-19 o ayudas
directas a familias no aparecen en el
debate de política local.
Los presupuestos para el 2021
estan aparcados sin fecha de aprobación. Este mes se anuncia una liquidación del 2020 con un remanente
de 1,7 millones, pero el equipo de
gobierno ya se lo ha gastado y parece
no entrarán en la negociación del
presupuesto 2021. Apenas queda
para gasto corriente 165.000€ y… adivinen, también están ya gastados en
facturas de los ejercicios 2019 y 2020.
Y no se plantean recortes, por
ejemplo: fiestas de San Bartolome
suben 10.000€, fiestas de la Soledad
10.0000€, Congrés de Citricultura
12.000€ (que no se hará)… y así una
serie de gastos que no entendemos
porqué se plantean en este 2021.
Pero no busquen ayudas, esas se
piden a la Generalitat o a la
Diputación. De los 270.000 euros
para la hostelería, el Ayuntamiento
de Nules solo pone 50.000€. Para el
resto de comercios, las ayudas serán
del LABORA, de los planes específicos
de ayuda de la Generalitat o planes
de empleo de la Diputación.
En la reunión con los sindicatos
municipales para preparar la
Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento (RPT), nos faltaba la
última sorpresa. No hay un control
sobre los protocolos de higiene de los
puestos de trabajo municipales. Falta
de equipo de protección individual
(EPI), falta de material, horas extra
sin cobrar… y reivindicaciones no
atendidas. Una de ellas, la subida
salarial de los trabajadores al convenio, lo que supondría 120.000€ del
presupuesto. De esto, nada se comenta desde el equipo de gobierno.
Los socialistas estamos dispuestos
a elevar el tono de la denuncia para
conseguir ayudas a autónomos y
pymes, exigir que cada hora trabajada se cobre, ampliar ayudas al empleo
para los afectados por el paro durante
la pandemia y aumentar ayudas para
las familias que lo han perdido todo.
Lo que no pase por estos puntos, no lo
creemos prioritario, y puede esperar.
Gobernar para las personas y atender
sus necesidades.

Una anormalitat
feta normal ja cansa
Més Nules

S

i no fas perquè no fas, si fas
perquè fas, si no fas mos feu
enfadar, però si fas també, perquè no ho fas com nosaltres
volem. Treballarem i entre tots ho
tirem avant, voleu?
No, nosaltres som l’oposició i no
som ací per a fer-los el treball, només
per a fiscalitzar el seu i exigir-los a
vostés que governen, que facen cas a
totes les demandes que els fem a través dels periòdics i les xarxes socials,
faltaria més!
Perquè clar, si a la bastida meua li
extrapolem un telèfon sense marcar i
no responen, com ells estaven sense
decibels funcionant alegrement i
transgènicament, però sempre voluminosa i dolorosa, el final sempre és
el mateix i al remat no potser, veritat? No fill, no!
Però si fem tot el contrari i ho
defensem fins no poder més, sense
tindre en compte que els astres no
confluïsquen adequadament sense
alçar el vol, fer tot el contrari seria
un error? No fill, no!
Entenc les seues circumstàncies i
els ho explicaré amb tota claredat,
quan varen marxar em feia mal el
cap, i llavors varen entrar uns xinesos amb unes samarretes molt atapeïdes, vaig quedar sorprés, admirat,
esbalaït, estranyat, fascinat, meravellat, impressionat, desconcertat,
commogut, estupefacte, però em
varen dir vine, vine, no sigues poregós i els vaig dir. No fill, no!
I en aquest context meravellós ens
podríem passar hores i hores debatent, de fet així ocorre però clar, cal
deixar-ho ja que les gallines han de
menjar, cal munyir les cabres, la veu
tremolosa i trista del campanar que
tampoc calla ens trasllada a un
somni misteriós, a un viatge astral
lluny de la nostra ànima i el nostre
cos portant-nos a aquesta pregunta:
És necessari tot això? No fill, no!
Però vos explique, jo no vaig fer
res i com havia escoltat, policía! policía! em vaig quedar molt parat,
braços enlaire i no contents amb això
em varen preguntar si volia unes rostes, en obrir la porta em vaig trobar
que no hi havia ningú a qui dir-li res,
però des de lluny unes veus deien. No
fill, no!
És més, si ingereixes diazepan,
codiovan, simvastatina, doxasocina,
seguril i paroxetina, no et puja la
tensió arterial. Si prens metformina,
controles el nivell de sucre. Perquè
no eres hipocondríac veritat? No fill,
no!
Sort que en Més Nules tenim persones amb alta capacitat de resoldre
enigmes, que han desxifrat els punts
anteriors, no sense poc esforç, en
unes hores ens varen poder aclarir el
que no havíem pogut entendre
molts en quasi dos anys de legislatura, la conclusió va ser determinant i
senzilla.
Ells sempre diran: No fill, no!
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L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA NULENSE ACTUARÀ EN SETMANA SANTA

NOVETATS EN EL TRANSPORT URBÀ

U La música sempre ha sigut un
element fonamental en les
manifestacions religioses que
tenen lloc cada any amb motiu
de la celebració de la Passió de
Crist. Per això la Banda de
Música de l’Associació Musical
Artística Nulense ha volgut
sumar-se a les properes celebracions de Setmana Santa i aportar la seua participació, tot i les

U L’1 de març va entrar en funcionament el nou servei de
transport urbà amb novetats
per a les persones usuàries. Es
tracta de millores que porta a
terme l’empresa Massabus, com
a nova adjudicatària d’aquest
servei. Entre les novetats cal
assenyalar l’ampliació del servei
de transport urbà a la població
marítima amb horari de vespra-

restriccions sanitàries actuals
per la situació de pandèmia
degut a la covid-19. El pròxim
dissabte 3 d’abril la Banda oferirà a tots els veïns i veïnes de la
localitat un concert que portarà
el títul Nules viu la Setmana Santa
amb la Banda. El recital, això sí,
no tindrà públic en directe, sinó
que serà retransmés pel canal
de televisió TV4 i per les xarxes

socials de l’Ajuntament de
Nules, des de les 22.00 hores.
Està previst que el repertori
d’aquest nou concert de la
Banda incloga la música de
diverses marxes de processons,
per a poder transmetre així al
públic tota la solemnitat dels
actes propis de la Setmana
Santa, justament la vespra del
Diumenge de Pasqua.

da també en els mesos d’hivern.
A més, als mesos de juny i de
setembre hi haurà servei especial d’autobús per als escolars
que estiguen residint a la zona
marítima; i el ‘Dia sense cotxe’
el servei serà gratuït per a les
persones usuàries que l’utilitzen en eixa jornada. Els nous
horaris d’hivern estaran en
vigor fins al 31 de maig.

(1 D’OCTUBRE FINS 31 DE MAIG)

TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

transport urbà nules
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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		

8:34

10:04

11:04

12:04

13:04

Mascarell

7:45

8:35

10:05

11:05

12:05

13:05

Puríssima

7:48

8:38

10:08

11:08

12:08

13:08

Santa Bàrbara

7:49

8:39

10:09

11:09

12:09

13:09

Santa Natàlia

7:51

8:41

10:11

11:11

12:11

13:11

1er de Maig

7:52

8:42

10:12

11:12

12:12

13:12

Ctra. Vilavella, 1

7:53

8:43

10:13

11:13

12:13

13:13

S.M.R Molas

7:55

8:44

10:14

11:14

12:14

13:14

Cementeri *			10:15

11:15

12:15

11:16

12:16

Ambulatori

7:56

Diagonal

7:57		10:17		 12:17

LLaurador

7:58		10:18		 12:18

Pujada

7:59		10:19		 12:19

Jardí RENFE

8:00

8:45

8:49

10:16

10:20

11:19

12:20

13:16

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

13.19

TRANSPORT A LES PLATGES DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí-RENFE

8:00

10:30

12:30

17:30

18:30

Mallorca

8:16

10:46

12:46

17:46

18:46

Tales

8:01

10:31

12:31

17:31

18:31

Gola

8:17

10:47

12:47

17:47

18:47

Puríssima

8:04

10:34

12:34

17:34

18:34

Columbretes

8:18

10:48

12:48

17:48

18:48

Santa Bàrbara

8:05

10:35

12:35

17:35

18:35

Menorca

8:19

10:49

12:49

17:49

18:49

Sant Bartomeu

8:06

10:36

12:36

17:36

18:36

l’Estany

8:20

10:50

12:50

17:50

18:50

Marc A. Ortí (Pujada)

8:08

10:38

12:38

17:38

18:38

Mediterrani

8:21

10:51

12:51

17:51

18:51

Far (Ctra. Mar)

8:13

10:43

12:43

17:43

18:43

Far

8:22

10:52

12:52

17:52

18:52

La Plana Baixa

8:14

10:44

12:44

17:44

18:44

Pujada

8:29

10:59

12:59

17:59

18:59

Armada Espanyola

8:15

10:45

12:45

17:45

18:45

Jardí-RENFE

8:30

11:00

13:00

18:00

19:00

