L’ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ
PER A LA PLANA BAIXA ES VA
PRESENTAR A NULES
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CONTRACTARAN AQUEST
ESTIU A 96 TREBALLADORS
ATURATS DEL SECTOR AGRARI

En juliol torna l’Escola
d’Estiu i també l’Escola
Esportiva d’Estiu
L’Ajuntament de Nules torna a
organitzar en juliol l’Escola d’Estiu
i l’Escola Esportiva d’Estiu. A més,
l’oferta d’activitats per als joves
creix amb ‘Estiu Jove’. PÀGINES 4, 8 i 13

La bandera blava
ja llueix a les Marines
La platja de Nules aconsegueix el prestigiós distintiu de qualitat per tercer any consecutiu
L’alcalde, David García; la regidora de Platges, M. José Esteban; i el regidor de Medi Ambient, César Estañol; van hissar la bandera blava a la platja de les Marines.

Gafa de Sol de Marca

Monofocal

Progresivas

79€ 179€
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Demanda pels
danys causats pel
port de Borriana

U El ple ordinari de maig de
l’Ajuntament de Nules va
aprovar presentar un recurs
contenciós
administratiu
contra la Generalitat pels
danys causats durant anys
pel port de Borriana. PÀG. 3

Les Barraquetes ja
és Festa d’Interés
Turístic Provincial
U La Festa de les Barraquetes
de Nules ha aconseguit la distinció de Festa d’Interès
Turístic Provincial. És la segona festa local reconeguda
enguany amb aquesta distinció, amb Sant Vicent. PÀG. 3
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L’Ajuntament contractarà
96 treballadors aturats
del sector agrícola

Els representants dels municipis de la Plana Baixa, amb el secretari autonòmic d’ocupació, Enric Nomdedéu.

Van presentar a Nules l’estratègia
d’ocupació per a la Plana Baixa
L’alcalde i la regidora de Polítiques d’Ocupació es reuneixen amb el director general de Labora

N

ules va acollir el 7 de
juny la presentació del
programa l’Estratègia
d’Ocupació del Pacte
Territorial per l’Ocupació de la
Plana Baixa que es preveu
implementar a les poblacions
de la comarca que formen part
d’aquest consorci.
L’acte, que va tindre representants dels municipis que formen aquest pacte, va estar presidit per l’alcalde de Nules, David
García; juntament amb el secretari autonòmic d’ocupació i
director general de Labora,
Enric Nomdedéu; el director de
l’Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local de la
UJI, Vicente Budí; i la presidenta
del Pacte Territorial per
l’Ocupació de la Plana Baixa i
alcaldessa de la Vall d’Uixó,
Tania Baños.

U RAÚL GARCÍA PRÉN
POSSESIÓ DEL SEU CÀRREC
COM A REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE NULES
La sessió ordinària de maig del ple de
l’Ajuntament de Nules va fer efectiva
la presa de possessió del nou regidor
del grup municipal Centrats en Nules
(CeN), Raúl García, que s’encarregarà
de les tasques que desenvolupava
Susana Tusón, qui va deixar el càrrec
a l’abril per temes personals. Així,
Raúl García serà l’encarregat de les
regidories de Sanitat, Gent Major,
Cementeri i Tanatoris, Biblioteca,
Comerç, Transparència, Embelliment
Urbà i Tradicions. En el ple es va lliurar la medalla institucional a la regidora del PSOE Maribel Peñalver, qui
substitueix Antonio Romero i va
prendre possessió al gener de manera telemàtica per la pandèmia.

El document presentat s’articula amb 10 objectius específics
amb les seues línies estratègiques corresponents, traduïdes
en més de 50 propostes concretes que serviran com a referent
a l’hora de dissenyar i implementar les accions amb les que
es vol millorar el mercat laboral
de la comarca. Entre aquests
objectius es troba la igualtat
salarial entre homes i dones i la
transversalitat entre les indústries que conformen el territori,

U El document
s’articula amb 10
objectius específics
amb més de 50
propostes concretes

com són el comerç, l’agricultura
i la industria, entre altres.
Aquest pla s’emmarca en el
programa EMPACE-2021 que
està dotat de subvencions destinades a fomentar els acords
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la
Comunitat Valenciana, es tracta
d’una eina clau per a dotar de
personal als acords territorials.
Els municipis acolliran estes
noves línies de treball per a
millorar la seua situació laboral.
Després
d’aquest
acte,
l’alcalde de Nules i la regidora
de Polítiques d’Ocupació, Rosa
Ventura, es van reunir amb
Nomdedéu, per a traslladar-li
les principals necessitats del
veïnat en matèria d’ocupació i
formació, i fer balanç de les ajudes que està rebent Nules des de
Labora, entre altres qüestions.

Els treballadors realitzaran tasques com neteja de barrancs.
L’Ajuntament de Nules contractarà 96 treballadors aturats del règim agrari per a fer
tasques relacionades amb la
neteja de barrancs, sèquies i
realització de tractaments contra la Mosca del Mediterrani
en el terme municipal.
Per a dur a terme aquesta
contractació, el Servei Públic
d’Ocupació Estatal (SEPE) ha
assignat a la Corporació
Municipal la quantitat de
176.995,39 euros. «A més
d’aquesta subvenció també
comptem amb una aportació
municipal de 5.186,61 euros.
De manera que es podran
beneficiar d’aquestes ajudes
un total de 96 persones aturades del sector agrari», comenta
la regidoria de Polítiques
d’Ocupació, Rosa Ventura.
Així, amb la contractació de
quatre persones es portaran a
terme tractaments contra la
Mosca del Mediterrani per un
període de tres mesos, de juliol
a setembre. Es preveu també la

neteja dels barrancs de
Torrent i de Randero, de les
sèquies, del parc natural
municipal l’Estany i les zones
verdes, i del canal de la Gola.
Per a fer aquestes actuacions
es contractarà per al mes de
juliol a 56 treballadors.
D’altra banda, es contractarà a 36 persones més també
per a fer treballs de neteja de
barrancs, sèquies, del parc
natural municipal de l’Estany
i del canal de la Gola al llarg
del mes d’agost.
Les persones interessades
poden informar-se en juny al
departament de l’Agència de
Desenvolupament Local (ADL).

U Realitzaran
tractaments contra la
Mosca, neteja de
barrancs i també del
canal de la Gola
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Les Barraquetes ja és Festa
d’Interés Turístic Provincial

La Festa de les Barraquetes s’ha suspés en 2020 i 2021 per la covid-19.

La mesura es va acordar en la junta de portaveus abans de la celebració del ple ordinari del mes de maig.

Nules demanda a la Generalitat pels
danys causats pel port de Borriana
El ple ordinari de maig aprova per unanimitat interposar un recurs contenciós administratiu

L

’Ajuntament de Nules va
presentar el 28 de maig
una demanda contra la
Generalitat Valenciana
pels danys que durant dècades
ha causat el port de Borriana a
les platges d’aquesta localitat.
Així es va acordar en el ple ordinari de maig, en el que tots els
grups municipals (CeN, PP,
PSPV-PSOE i Més Nules) van
aprovar, per unanimitat, la
interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la
resolució de l’Administració
Autonòmica en relació a aquest
assumpte.
L’Ajuntament de Nules va
sol·licitar al maig de 2019 una
indemnització per responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament
de Borriana i a la Generalitat
Valenciana per 29.253.237,06
euros. Davant aquests fets, el
consistori de Borriana va
al·legar absència de responsabilitat al no tindre competències
en el port, motiu pel que
l’Ajuntament de Nules va requerir, de nou, a la Generalitat

SOCORRISME

Posta sanitària
a l’Alcúdia
U Enguany la platja de l’Alcúdia
comptarà, per primera vegada,
amb una posta sanitària i amb
carril d’accés a la mar, de manera
que amb aquest nou dispositiu es
pretén dotar de màxima cobertura sanitària al litoral i a les persones usuàries de les platges.
U L’Ajuntament de Nules amplia
també el servei de salvament i de
socorrisme. En concret, a la platja
de Les Marines s’ha posat en
marxa des del 8 de juny, i a la
resta de les platges de Bovalar i
de l’Alcúdia el 15 de juny. En totes
elles estarà en funcionament fins
al 15 de setembre. Cal recordar
que, en anys anteriors, el servei
de salvament i de socorrisme a les
platges de Bovalar i de l’Alcúdia
començava a principi de juliol i a
les Marines a mitjans de juny.

Valenciana responsabilitats.
Així doncs, el passat mes de
març l’administració autonòmica va tornar a desestimar la
sol·licitud de Nules, el que ha
portat a acudir a la via judicial.
L’alcalde de Nules, David
García, explica que «la nostra
reivindicació no és pels diners,
volem que es facen les proteccions corresponents per a frenar
la regressió i recuperar part de
la terra que ha perdut la nostra
platja per no escometre, en el
seu dia, les actuacions de defensa davant la construcció del
port de Borriana. De fet, hi ha
un informe realitzat per la
Universitat de València que conclou que la causa principal de la
regressió del litoral de Nules és
el port de Borriana».
Des de la construcció
d’aquest port les platges de
Nules han perdut, en alguns
trams, fins a 200 metres lineals,
«i si no s’actua la situació va a
més, per tant lluitarem on faça
falta per a frenar la regressió del
nostre litoral», matisa García.

La Festa de les Barraquetes de
Nules ha aconseguit la distinció de Festa d’Interès Turístic
Provincial. D’aquesta manera,
és la segona festa local que
enguany ha sigut reconeguda
amb aquesta distinció, ja que a
principis d’any la Direcció
General de Turisme va declarar la Festa de Sant Vicent
d’Interés Turístic Provincial.

Es tracta d’una celebració
única a tot el territori nacional. Aquest festiu prové del fet
que les tropes de l’Exèrcit
Reial, manades pel duc de
Segorbe, es van mobilitzar fins
a la Serra d’Espadà i coincidint
amb el huité dia després del
Corpus Christi es va sol·licitar
que foren beneïdes amb el
Santíssim.

La Policia Local es forma
per a millorar el servei

Un dels cursos de formació va ser sobre l’ús dels desfibril·ladors.
La Policia Local de Nules ha
realitzat en l’últim mes dos
cursos de formació interna.
El 18 de maig va tindre lloc
un curs dedicat a l’ús d’ immobilitzadors elèctrics, denominats taser, de cara a aprendre
el seu correcte ús i en quines
situacions s’ha d’utilitzar i
refermar la seguretat de les
persones implicades. Aquest

curs va ser voluntari i el van
realitzar 11 policies, en una
jornada dividida en tres hores
de teoria i dues de pràctica.
A més, el cos policial va destinar dues jornades a l’aprenentatge de l’ús dels desfibril·ladors i la reanimació cardiopulmonar (RCP), amb la
participació de 12 agents i
classes teòriques i pràctiques.
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Nules reprén l’Escola d’Estiu amb
activitats durant el mes de juliol
Hi haurà un protocol de mesures davant la covid-19 i la seu serà el CEIP Nou Pedro Alcázar

U MASCARELL RENOVA
LES PLAQUES DELS NOMS
DELS SEUS CARRERS

Amb vista a embellir Mascarell,
l’Ajuntament de Nules ha renovat les
plaques dels seus carrers amb
ceràmica de l’artista de l’Alcora
Daniel Falomir.

U VISUALITZEN LA
BRUTÍCIA MEDIAMBIENTAL
DE LES BURILLES

L’alumnat dels centres educatius,
amb col•laboració de l’Ajuntament,
realitzen la campanya #guixdelavergonya per a conscienciar del perjudici de tirar burilles al carrer.

U MASCARELL JA COMPTA
AMB UN PUNT DE LA RUTA
POÈTICA DE NULES

La ruta poètica de Nules ja ha arribat
a Mascarell, una part molt important
del nostre patrimoni on ara també
podem escoltar i gaudir de la poesia
i del paisatge alhora.

U REALITZEN MILLORES
D’ACCESSIBILITAT EN LA
RUTA BIOSALUDABLE

L’Ajuntament de Nules ha dotat d’un
pas de zebra accessible al carrer de la
Puríssima i continuarà treballant per
eliminar barreres arquitectòniques
en la ruta biosaludable.

Els més joves podran tornar a gaudir i aprendre en l’Escola d’Estiu després que l’any passat no es realitzara per la covid.

N

ules tornarà a tindre
Escola d’Estiu per a que
els xiquets i xiquetes de
la localitat puguen realitzar diferents activitats durant
el mes de juliol.
D’aquesta manera es reprèn
una activitat essencial per a les
famílies, ja que l’any passat no
es va poder realitzar a causa de
la situació sanitària.
Un estiu al voltant del món és
l’eslògan que presenta l’edició
de l’Escola d’Estiu d’enguany,
que oferirà un total de 290 places repartides entre diferents
grups d’edat, que van des dels 3
als 14 anys, ja que com a novetat enguany s’amplia a l’alumnat de primer i segon de l’ESO.
A més d’aquestes 290 places,
50 aniran dirigides al programa
d’atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues

famílies en període estival i
altres 10 places estaran enfocades a menors amb necessitats
educatives especials, els quals
comptaran amb 2 monitors
especialitzats.
Aquesta escola tindrà lloc els
dies del 28 de juny al 30 de
juliol al CEIP Nou Pedro Alcázar
amb horari de 8.30 a 14.00
hores; i comptarà també amb
servei de menjador fins a les
15.00 hores.

U El lema d’enguany és
‘Un estiu al voltant del
món’ i s’ofereixen un
total de 290 places des
dels 3 als 14 anys

El preu serà de 30 euros, més
20 euros si es requereix el desplaçament amb autobús, i el
preu del menú diari del menjador serà de 7,67 euros.
Així mateix, hi haurà excepcions i bonificacions econòmiques atenent situacions familiars especials per a que cap
xiquet es quede sense participar
en l’Escola d’Estiu.
«Aquest tipus d’activitats són
importants per a la conciliació
de la vida familiar entre els
menors i les seues famílies en
dates on no hi ha col·legi i els
nostres xiquets i xiquetes estan
de vacances», assegura Rosa
Ventura, regidora d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.
Des de la regidoria s’assenyala que hi haurà un protocol per
a complir amb totes les mesures
de seguretat davant la covid-19.

Amplien l’activitat del mercat ambulant
de les platges i l’horari d’estiu del bus
El mercat ambulant de les
Platges de Nules amplia enguany la seua activitat un mes, de
manera que aquest servei es
prestarà al llarg de juny i fins al
final de setembre completant
així la temporada estival. En
concret, es va posar en marxa el
3 de juny i estarà en funcionament fins al 30 de setembre.
Cal recordar que l’any passat
ja es va avançar unes setmanes
l’obertura i es va ampliar la
duració al llarg de setembre.
«Ara hem aconseguit prolongar
aquest servei els quatre mesos
complets de juny, juliol, agost i
setembre, ja que cada any són
més els veïns i les veïnes que

resideixen aquests mesos a les
platges», comenta el regidor de
Mercats, César Estañol.
D’altra banda, dimarts 1 de
juny va entrar en funcionament
fins al 30 de setembre l’horari
d’estiu del servei de transport
urbà amb destinació a les platges. Com cada any, s’activa
aquest servei amb jornada de
matí i de vesprada en horaris
que van des de les 8.00 del matí
fins a les 21.30 hores, aproximadament, en les parades habituals de Nules i de la població
marítima. Els horaris complets
de cadascuna d’aquestes parades es troben publicats a les xarxes socials de l’Ajuntament.

La regidora de Transport, M.
José Esteban, assenyala que
«l’autobús urbà inicia l’activitat
de la temporada estival per a
facilitar a la ciutadania els desplaçaments a la zona marítima,
enguany hem ampliat unes setmanes aquest servei que va
començar l’1 de juny, i hem
donat continuïtat a l’ampliació
del servei, feta també l’any passat, fins al 30 de setembre».
També es dona continuïtat al
servei de transport urbà per a
l’alumnat de l’IES Gilabert de
Centelles que resideix a les platges i que es va implementar
l’estiu passat. Al juny i setembre
hi haurà horaris des de les 7.00.
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U CONCENTRACIÓ A NULES
EN PROTESTA CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Nombrosos veïns i veïnes de Nules es
van sumar als membres de la corporació municipal el darrer dilluns 14
de juny durant la concentració silenciosa contra la violència masclista
convocada per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP) que va tindre lloc pel matí a la
plaça Major del municipi. Aquesta
nova concentració es va convocar
després dels darrers casos de violència masclista que es van succeïr a
Espanya, com van ser els assessinats
de les xiquetes Anna i Olivia a Santa
Cruz de Tenerife o el de la jove Rocío
Caíz a la localitat sevillana d’Estepa.

Realitzen actuacions per a que els parcs
infantils siguen més accessibles i segurs
El parc situat al carrer de José Moreno Torres ha sigut remodelat amb una inversió de 43.255 euros del Pla 135 de la Diputació

L

’Ajuntament de Nules ha
portat a terme una sèrie
de millores en els diferents parcs infantils de la
localitat per a que aquests
siguen més accessibles i segurs
per a tots els xiquets i xiquetes i
compten amb més varietat
d’activitats i jocs.
Així, s’ha col·locat una tanca
perimetral tant al parc del
Cromàtic com al parc de
l’Estany, i en breu es farà el
mateix al parc infantil del
carrer Rafael Catalá Lucas Karpa
per a que tots aquests espais
infantils de la població compten
amb aquesta protecció.
D’altra banda, al Jardí
Botànic i als parcs de l’Estany,
de l’avinguda de les Illes
Columbretes i de la Plaça de
l’Assumpció s’han afegit jocs
infantils per a que, d’aquesta
manera, els més menuts tinguen l’oportunitat de passar-ho
bé de diferents formes.
En alguns d’aquests parcs
també s’han fet millores en el
paviment i s’ha posat gespa artificial amb l’objectiu de que els
xiquets puguen jugar amb la
màxima seguretat possible.
D’altra banda, el parc infantil situat a la zona del carrer de
José Moreno Torres llueix una
nova imatge després de les
actuacions de remodelació que
s’han portat a terme mitjançant
el Pla 135 de la Diputació de
Castelló, amb el que s’ha costejat la totalitat de les obres amb

El parc del carrer de José Moreno Torres s’ha remodelat amb el Pla 135.

En el parc de la Plaça de l’Assumpció s’han realitzant diverses millores.

El parc de l’avinguda de les Illes Columbretes també s’ha millorat.
un import de 43.255,10 euros.
Fa poques setmanes, a més,
es va obrir el parc infantil de la
plaça Paco Colau, que compta
amb nombroses millores.
«Des de l’Ajuntament seguim
treballant en la millora i mante-

niment dels espais públics de la
nostra localitat per a que els
nostres xiquets puguen gaudir
de les màximes activitats possibles amb condicions òptimes»,
assenyala Gabriel Torres, regidor de Parcs i Jardins.

U MANTENIMENT DEL
PARC CANÍ DEL CARRER
DE PASQUALA LAUTERIO

L’Ajuntament de Nules segueix amb les
actuacions de manteniment i millora
dels parcs municipals. Aquesta vegada
les accions s’han realitzat al parc caní
ubicat al carrer de Pasquala Lauterio.
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Finalitzen les actuacions del Pla
Edificant del CEIP Jaume I de Nules
El 15 de juny es va signar l’acta de recepció de les obres realitzades a aquest centre educatiu

D

imarts 15 de juny va tindre lloc la signatura de
l’acta de recepció de les
obres realitzades al CEIP
Jaume I, de manera que aquest
centre educatiu de Nules ja disposa d’un nou gimnàs i d’una
escala
i eixida accessible
d’emergència.
També s’ha adequat un
magatzem per a la cuina, una
sala per a les calderes, s’ha habilitat un aula per a despatx i
s’han renovat totes les finestres
i les persianes de l’escola, entre
altres obres.
En definitiva, es tracta
d’unes actuacions de millora
emmarcades en el Pla Edificant
de la Conselleria d’Educació que
han comptat amb un pressupost
de 884.576,93 euros i que el 15
de juny van finalitzar de manera oficial amb la visita i signatura per part dels representants de
l’Ajuntament de Nules, de la
direcció de l’obra i de l’empresa
constructora.

Última visita a les instal·lacions abans de la signatura de l’acta de recepció.

Una mostra de collages
promociona el valencià
del 18 al 22 de juny
Les
Regidories
de
Normalització
Lingüística,
Biblioteca, Cultura i Educació,
juntament amb el club de lectura
Cosas
&
Musas,
l’Associació
Cultural
La
Corretjola,
i
l’Associació
Platges de Nules, organitzen
del 18 al 22 de juny l’exposició
de collages 36 dies en valencià,
de la que és autor Pedro
Zorrilla i amb la que es vol promocionar el valencià.
El nom 36 dies en valencià es
referix a les 26 lletres de l’abecedari valencià, incorporant
també la lletra ll i la l·l. A més,
s’afegeixen deu números d’un
dígit, sumant 36 caràcters.
Cadascuna de les lletres i dels
números van acompanyats
d’una dita feta o una costum
popular del territori valencià.

L’exposició s’inaugura el 18
de juny a les 18.30 hores i es
podrà visitar a la sala d’exposicions
de
la
Biblioteca
Municipal José Vicente Felip
Monlleó fins al 22 de juny.
A més, el dissabte 19 es realitzarà el taller didàctic El meu
collage de Nules, dirigit pel
propi Zorrilla, a la Biblioteca
Municipal. Aquesta activitat
estarà dirigida als xiquets i
xiquetes de 3 a 12 anys i caldrà
inscriure’s prèviament al
correu biblioteca@nules.es.
El dia 20 a les 1100 hores es
celebrarà el taller La crisàlide de
les paraules, dirigit per Cosas &
Musas. Tothom que estiga interessant podrà acudir i participar. I els dies 21 i 22 la mostra
obrirà per a visites escolars
amb inscripció prèvia.

LOS GORRIONES

Davant açò, l’alcalde David
García assenyala que, «amb la
finalització de les obres al CEIP
Jaume I, són ja quatre les escoles
del municipi que han completat
les reformes amb el Pla
Edificant. I en breu finalitzaran
també les obres a l’escola infantil de primer cicle Los
Gorriones, on s’està realitzant
una reforma integral de les
seues instal·lacions».
Amb tot, la Conselleria
d’Educació invertirà en aquesta
primera fase del Pla Edificant
més de tres milions d’euros en
els centres educatius de Nules.
Cal recordar, per tant, que
les obres realitzades al CEIP
Lope de Vega han comptat amb

U L’ALUMNAT DEL CEIP
CERVANTES I EL CEIP NOU
PEDRO ALCÁZAR CONEIXEN
MILLOR EL PATRIMONI LOCAL

Les millores del CEIP Jaume I són visibles ja des de l’exterior de l’edifici.
un pressupost de 315.873,05
euros; al CEIP Cervantes la
quantia ha sigut de 563.908,18
euros; al CEIP Pío XII la inversió
ha estat d’un import de
982.316,32 euros; al CEIP Jaume
I s’ha destinat un total de
884.576,93 euros; i el pressupost per a l’escola infantil Los
Gorriones és de 470.755,67
euros.

No obstant això, des de
l’Ajuntament de Nules es vol
seguir millorant les instal·lacions escolars del municipi, de fet la idea és que una vegada estiguen finalitzades totes
aquestes obres concretar tota
una sèrie de nous projectes amb
l’objectiu de que es puguen portar a terme en la segona fase del
Pla Edificant.

L’Ajuntament de Nules continua
apropant el patrimoni local a les
escoles. El 10 de juny els alumnes de
cinqué del CEIP Cervantes (esquerra)
van visitar la Vila Romana de
Benicató (Segle I aC - Segle IV dC). Allí

van poder submergir-se en una vertadera aventura històrica i passar-ho
genial en una jornada diferent de
l’habitual. Per la seua banda, l’alumnat dels cursos de primer i segon del
CEIP Nou Pedro Alcázar (dreta) va

U EMBELLEIXEN LA
ZONA MARÍTIMA AMB
LES LLETRES DE NULES

La regidoria de Platges continua amb
l’embelliment de la zona marítima. La
darrera acció ha sigut instal·lar a la zona del
far, una de les principals entrades de la
platja, les lletres del nom del municipi.

visitar el dia 11 la mar i van aprendre
molt al voltant del Far, les Casetes,
l’Estany i la Marjaleria. Així, la regidoria de Patrimoni ofereix als centres
educatius un complement als coneixements curriculars oficials i una

manera en la qual les xiquetes i
xiquets s’interessen per conéixer el
patrimoni. Amb experiències tan
didàctiques, interioritzen coneixements que després són útils a l’aula,
com les d’història o d’arquitectura.
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Activen la xarxa
dels polígons i
dotaran de fibra
òptica les platges
i Mascarell

Hissen la bandera blava a la platja
de les Marines per tercer any seguit

L’Ajuntament de Nules està
treballant per oferir el servei
de fibra òptica al conjunt de
la ciutadania. En aquest sentit l’alcalde de Nules, David
García, i els tècnics municipals s’han reunit amb els
representants de l’empresa
Ibérica de Redes per a concretar el projecte que es posarà
en marxa enguany.
Així, es preveu dotar de
fibra òptica tant a Mascarell
com a la població marítima
donat que, en aquests
moments, no compten amb
aquest servei. «La idea és que
el veïnat de Mascarell i els
residents i estiuejants a la
població marítima tinguen
al seua abast aquest nou servei en els pròxims mesos»,
comenta l’alcalde.
També s’està treballant
per a que els polígons industrials de la Senda Mitjana,
Via Augusta i de la Mina
posen en funcionament la
instal·lació de fibra òptica.
Cal assenyalar que aquestes
zones industrials compten ja
amb una
instal·lació de
xarxa de fibra òptica de telecomunicacions per a donar
servei
a
les
empreses
d’aquests polígons interessades, les actuacions es van portar a terme l’any 2019 gràcies
al recolzament financer de
l’Institut
Valencià
de
Competitivitat Empresarial
(IVACE), de la Conselleria
d’Economia
Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat
Valenciana. «Amb aquesta
nova actuació l’Ajuntament
consolidarà la xarxa de fibra
òptica en aquests polígons»,
matisa García.

a bandera blava de la
platja de les Marines ja
oneja després de la seua
hissada, que va tindre lloc
el 10 de juny amb l’assistència
de l’alcalde, David García; de la
regidora de Platges, M. José
Esteban; i del regidor de Medi
Ambient, César Estañol.
Cal assenyalar que la platja
de les Marines ha sigut guardonada per tercer any consecutiu
amb el distintiu internacional
Bandera Blava que atorga la
Fundació
per
l’Educació
Ambiental (FEE). Es tracta,
doncs, d’un guardó amb el que
es reconeix l’elevada qualitat de
l’aigua així com l’excel·lència en
els serveis que es presten a les
persones usuàries i la conservació del medi natural.
La regidora de Platges, M.
José Esteban, ressalta que
«aquest distintiu és la recompensa al treball fet per molta
gent i pel personal de diferents
departaments
municipals.
Anem a seguir treballant en
aquesta direcció per a que les
platges de Nules, any rere any,
tinguen el reconeixement que
es mereixen, de manera que ara
una de les prioritats és treballar
en les platges de Bovalar i de
l’Alcúdia per a que puguen
comptar amb aquest guardó».
L’Ajuntament ha estat ultimant els treballs per a posar a
punt les platges de cara a la temporada estival. En aquest sentit,
el mateix 10 de juny va
començar l’adequació del litoral
de la platja del Bovalar amb
l’aportació d’àrids i de sorra
procedent del port de Borriana.
Així doncs, al llarg dels
següents dies es va reposar la
sorra desapareguda com a conseqüència dels últims tempo-

U LA POLICIA LOCAL JA
COMPTA AMB BALONS DE
VENTILACIÓ PER A MILLORAR
LA TÈCNICA DE REANIMACIÓ

La Policia Local té un nou dispositiu
per a tasques de primers auxilis. S’ha
dotat a aquest cos de seguretat de
quatre balons de ventilació (dos per
a adults i dos pediàtrics) per a millorar la reanimació cardiopulmonar.

L’Ajuntament de Nules posa a punt les platges de la localitat amb la reposició d’àrids i sorra

L

L’alcalde i els regidors Esteban i Estañol van hissar la bandera blava.

S’ha adequat el litoral de la platja del Bovalar amb l’aportació de sorra.
rals. En concret, els camions fan
uns
50
transvasaments
mitjançant els quals traslladen
a Nules prop de 37.500 m3
d’àrids, donat que la capacitat
d’aquests vehicles de gran tonatge és de 750 m3. «Són tasques
que estan finançades íntegrament per l’Ajuntament, des de
Costes ens han donat l’autorització per a extraure els àrids del
port de Borriana per a així repo-

sar la sorra on faça falta i deixar
les platges en les millors condicions per al bany», matisa
Esteban.
Per la seua banda, l’alcalde,
David García, explica que «prioritzem l’actuació en les zones
aptes per al bany que més ho
necessiten davant la inacció de
Costes», que no ha reparat els
danys causats pels darrers temporals que ha patit Nules.
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Bonifiquen la
totalitat de la taxa
d’ocupació de
terrasses a
l’hostaleria
L’Ajuntament de Nules va
acordar en sessió plenària
bonificar la totalitat de la
taxa per ocupació de terrenys
d’ús públic local amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa, és a dir, la taxa que
paguen bars i restaurants per
les terrasses.
De manera que es prorroga aquesta bonificació al
llarg de 2021. L’alcalde de
Nules, David García, explica
que «tots els grups municipals hem acordat per unanimitat que els bars i restaurants amb terrassa estiguen
exempts de pagar aquesta
taxa durant tot aquest any,
tal com es va fer el 2020. De
fet, és una mesura amb la
que es vol, dins les competències municipals, ajudar al
sector de l’hostaleria local».
També es va acordar modificar l’actual ordenança
d’ajornaments i fraccionaments amb la que es pretén
facilitar aquests tràmits als
contribuents.
Així doncs, entre les principals novetats que s’han
introduït en aquesta ordenança cal destacar la reducció de l’import mínim per a
sol·licitar el fraccionament
que passa de 180 a 80 euros;
l’ampliació del número de
mesos durant els que es pot
concedir el fraccionament o
ajornament.
D’aquesta
forma les fraccions tindran
un import més reduït i, per
tant, serà més fàcil d’assumir
per les persones que ho
sol·liciten; a més, s’incorpora
la domiciliació del pagament
de les fraccions, una mesura
que facilita tant la gestió al
ciutadà com a l’Ajuntament.
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Nules, la Vilavella i
Moncofa milloraran la
mobilitat entre municipis

Un grup de joves participants en les activitats del Programa d’Oci Educatiu Intermunicipal (NUAC).

‘Estiu Jove 2021’suposa una nova
iniciativa per al públic juvenil
La Terrassa de l’Estany acollirà diverses activitats pels matins del 28 de juny al 30 de juliol

L

’Ajuntament de Nules,
mitjançant la regidoria de
Joventut, va presentar el
divendres 11 de juny un
nou projecte destinat als joves
de 12 a 17 anys del municipi.
Estiu Jove 2021, es presenta com
una alternativa d’oci per a
aquest públic per al període estival i s’uneix així a l’Escola
d’Estiu i a l’Escola Esportiva per
a poder oferir tant als més
menuts com als joves de Nules
una sèrie d’activitats durant
l’estiu.
Estiu Jove 2021 es desenvoluparà els dies del 28 de juny al 30
de juliol a les instal·lacions de la
Terrassa de l’Estany en horari de
9.30 a 13.30 hores. I comptarà
amb una gran varietat d’activitats, com jocs i dinàmiques de
grup, tallers de jocs de taula,
activitats físiques, manualitats i
un taller de Tik-Tok, ja que és

una xarxa social divertida i que
molts dels joves utilitzen. A
més, es realitzarà un taller de
teatre amb el reconegut Carles
Alberola, director de teatre,
guionista i actor.
Totes aquelles persones interessades en participar poden
inscriure’s al Casal Jove els dies
del 14 al 22 de juny. Així doncs,
s’ha establert un preu de 30
euros per a la matrícula i de 20
euros per al servei d’autobús.
També hi haurà exempcions i
bonificacions, entre altres, per a
famílies nombroses, adolescents
amb diversitats funcionals o per
a aquells que el pare o la mare
estiga aturada des de fa més
d’un any.
Davant açò, el regidor de
Joventut, Gabriel Torres ressalta
que «entre els
objectius
d’aquesta nova iniciativa es
troba l’oferir un espai d’oci per

a la interrelació dels joves del
municipi, amb noves maneres
d’aprofitar l’aire lliure i fomentar tant l’esport i l’activitat física com la solidaritat, la convivència, el respecte i el treball en
grup. Seguim apostant per oferir un oci alternatiu als joves de
la localitat al mateix temps que
estem donant resposta a les
seues inquietuds».
Cal recordar que des de la
regidoria de Joventut s’ha posat
també recentment en marxa el
Programa
d’Oci
Educatiu
Intermunicipal (NUAC), dirigit a
joves d’entre 12 i 17 anys que es
porta a terme dissabtes de 17 a
20 hores, «una altra nova iniciativa que ha tingut molt bona
acollida», va assenyalar Gabriel
Torres, afegint que «aquesta edició finalitzarà el pròxim 26 de
juny i es reprendrà de nou el 25
de setembre».

Els alcaldes es van reunir a Nules per a tractar la seua col·laboració.
Les poblacions de la comarca
de la Plana Baixa de Nules,
Moncofa i la Vilavella treballaran de manera conjunta en un
projecte per a millorar la
mobilitat dels seus veïnats,
una iniciativa amb la qual es
vol connectar els tres municipis amb un carril bici i per a
vianants.
Així ho van acordar els seus
alcaldes,
David
García,
Wenceslao Alós i Carmen
Navarro, respectivament, en
una reunió que van mantindre
el 30 de maig i en la qual es
van valorar diverses opcions
que poden desenvolupar conjuntament gràcies al Pla de
Recuperació per a Europa. De
manera que, aquest projecte
estaria finançat amb fons
europeus mitjançant el programa Next Generation EU
que està adreçat a les administracions locals, principalment.
Davant açò, els tres alcaldes

coincideixen en assenyalar
que es tracta d’una oportunitat important per a les seues
respectives poblacions, «són
ajudes que poden gestionar els
ajuntaments i que puntuen
més si les actuacions afecten a
diversos municipis», matisa
David García.
El pla Next Generation EU
és un instrument temporal de
recuperació
dotat
amb
750.000 milions d’euros i té
com a objectiu portar a terme
projectes per a construir
l’Europa posterior a la Covid19, amb el desenvolupament
d’actuacions
sostenibles,
inclusives i intel·ligents del
territori, contribuint així a
crear una Europa més ecològica, més digital i resilient.
Els representants dels ajuntaments de Nules, Moncofa i la
Vilavella es tornaran a reunir
al mes de juny per a seguir
avançant en aquest projecte.
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I
De ley

Una justicia lenta
no es justa
RAMIRO

Navarro*

U L’ASSOCIACIÓ MUSICAL
ARTÍSTICA NULENSE TORNA A
ACTUAR A RITME DE TANGO

El dissabte 22 de maig la banda de
l’Associació Musical Artística
Nulense va tornar a actuar amb
públic a la plaça Major amb el concert ‘El tango de Piazzolla’.

U UNA RUTA EN BICI PER A
CONÉIXER EL PATRIMONI
HISTÒRIC I NATURAL

Platges de Nules, amb la col·laboració de La Correjtola, va organitzar
una ruta pel patrimoni històric i natural, a càrrec de Mari Carmen Romero,
amb Josep Romero i Manel Alagarda.

U PANCARTES AL LOPE DE
VEGA PER A COMMEMORAR
EL DIA DEL MEDI AMBIENT

El CEIP Lope de Vega continua amb
el projecte ‘Recicla l’Escola’. Més de
60 pancartes fetes pels alumnes i
les seues famílies van commemorar
el Dia del Medi Ambient.

U PIO XII CELEBRA UNA
SESSIÓ DE IOGA FAMILIAR A
LA PLATJA DE LES MARINES

A finals de maig la comunitat educativa de Pio XII va compartir el que ha
treballat amb el projecte ‘Connecta’t
amb tu’ amb una sessió de ioga familiar a la platja de les Marines.

E

so lo dijo Séneca: «lo
más parecido a la
injusticia es la justicia
lenta».
Y es cierto, hay muchísimos asuntos en los que lo es.
Por ejemplo, cuando se divide la herencia de unos
padres y se celebra el juicio y
la mitad de los hijos se están
muriendo.
Hay pleitos, sobre todo, en
determinadas jurisdicciones,
que se eternizan y que podemos tener un horizonte de
diez, doce, quince años fácil
para que se resuelvan, y eso
hace desaparecer por lo
menos la sensación de justicia, claro.
Hay determinadas situaciones urgentes, jurisdicción
social, en las que estamos
hablando del sustento de
determinadas
familias.
Cuando te citan a un juicio
para dentro de un año y
medio o dos años es realmente duro y es muy complicado
hacérselo comprender a los
justiciables y a los clientes,
muy difícil.
PERJUICIO

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

M

uchas veces hemos
leído infinidad de
artículos publicados
sobre el Marquesado
de Nules, con aportaciones
muy interesantes, pero hasta
la fecha no habíamos tenido la
ocasión de disponer de alguna
carta de la época moderna de
dicho marquesado.
Hoy traemos a ésta sección
una carta dirigida al Marqués
de Nules, que por aquellas
fechas, las de la guerra civil, se
encontraba en Palma de
Mallorca, siendo el remitente
de la misma el Conde de Elda,
que se hallaba en Burgos, en la
zona nacional.
La carta está franqueada
con un sello de 1 pts con una
imagen de Isabel la Católica,
con pie de imprenta de Hija de
B. Fournier–Burgos y un sello
de 30 cts con una imagen de
Fernando el Católico, con pie

Una carta con historia
de imprenta Fournier–Vitoria,
ambos sellos impresos ex profeso para la zona nacional, y como
era habitual matasellos ordinario redondo de Burgos (10) de 23
de mayo de 1938, en un sobre
color crema con impresión Par
Avión y marca de Censura
Militar–Burgos, aunque no hay
evidencias de haber sido abierta

por la censura, por falta de la
faja característica de la censura,
que se aplicaba a las cartas que
habían sido abiertas por la
misma. Creo que no debió de ser
abierta, al venir de una zona
controlada por los nacionales y
dirigida a un marqués, que se
hallaba en Palma de Mallorca.
Tampoco fue abierta por la

Censura Militar en destino.
Tiene matasellos de llegada
de rodillo con propaganda de
la isla, Palma de Mallorca, con
la leyenda Mallorca y el resto
no legible, pero la fecha es de
lo más interesante, 21 de mayo
de 1941, cuando ya había terminado la contienda civil, es
decir, la carta tardó tres años
en llegar a su destino, suponemos por los lógicos avatares de
la guerra y las dificultades de
las comunicaciones entre
zonas geográficas.
Lamentablemente el contenido de la misma no lo hemos
podido obtener, pero pese a
ello, sigue siendo una pieza
importante de la historia de
Nules. Por información recabada, en dichas fechas el X
Marqués de Nules era la
Excelentísima Señora Doña
María Pilar Falcó y Alvárez de
Toledo, desde el año 1928.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

Los funcionarios de la
Administración de Justicia y
los profesionales --abogados y
procuradores-- merecemos
poder trabajar en las condiciones adecuadas, porque en
caso contrario los perjudicados acaban siendo los ciudadanos, que sufren retrasos,
extravío de sumarios, acumulación de casos y dilaciones indebidas.
FALTA DE AGILIDAD

La justicia sigue siendo la
hermana pobre de la administración. La justicia, sobre
todo, ha de ser ágil y hoy no
lo es. Las demandas merecen
ser atendidas sin demora y
exigen medidas que debe
articular y aplicar la administración para que los ciudadanos de la provincia tengan
derecho a una Justicia rápida, justa y ágil.
No es admisible que en
pleno
siglo
XXI
la
Administración de Justicia
continúe soportando carencias de todo tipo que afectan
gravemente a su funcionamiento y eficacia.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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Colònies Gats Nules

Salud

Colps de calor
en animals

¿Cuándo llevar
los niños al
podólogo?
MAVI

Estañol
Amiguet*
El caloret, com diria la tia
Rita, ja està aquí. I amb ell,
no sols nosaltres patim.
També els animalets que ens
acompanyen. A casa resulta
fàcil refugiar-se i estar sempre hidratat, però al carrer és
una altra història.
Les alimentadores i alimentadors de colònies felines intentem tindre sempre
aigua fresca i llesta per als
animals del carrer als que
cuidem. Si bé el menjar sols
el posem una volta al dia,
intentem deixar un potet
amb aigua perquè els animals puguen accedir-hi tot el
dia. Es demana per favor que
si veieu un poalet amb aigua
al carrer o als punts d’alimentació autoritzats, no els
tireu. Respecteu-los.
A diferència dels humans,
els animals no suen, i la regulació de la temperatura corporal és diferent. Tant les
nostres mascotes com els animals del carrer poden ser víctimes de sofrir hipertèrmia,
és a dir, un colp de calor.
Els
símptomes
més
comuns són:
-enrogiment intens de la
llengua.
-panteixos (els gats no
solen fer-ho com els gossos).
-respiració molt ràpida.
-no vol moure’s.
-vòmits i tremolors.
-marejos, es tambaleja al
caminar.
-augment del ritme cardíac.
-pujada de temperatura
corporal de 39º (la normal en
gats) a 42-43ºC.
Si ens trobem un animal
al carrer amb aquests símptomes,
és
imprescindible
actuar ràpidament. Mou
l’animal a un lloc fresc;
Intenta que bega aigua fresca; banya-li el cap, coll i potes
amb aigua fresqueta o inclús
envolta’l amb una tovalla
banyada en aigua fresca o en
gel; dur-lo al veterinari i/o
avisar a l’associació o protectora d’animals més propera.
Recordem que els animals
del carrer són dels éssers més
vulnerables de la societat.
Animals que han arribat al
carrer mitjançant abandonaments dels seus avantpassats.
Malgrat que són enormement independents, sempre
va bé una mà amiga humana.
Sempre necessitem cases
d’acollida. Si estàs pensant a
ser voluntari o voluntària,
posa’t en contacte amb nosaltres al mail associaciocoloniesgatsnules@gmail.com.

U COMENÇA LA FASE DE
VACUNACIÓ MASSIVA
CONTRA LA COVID-19

El 25 de maig es va iniciar la fase de
vacunació massiva contra la covid-19
a Nules. L’Ajuntament ha cedit el Saló
Multifuncional, on treballen personal
de Creu Roja, Protecció Civil, Policia

Local, Ajuntament, Centre de Salut i
Conselleria de Sanitat. El primer dia
els van acollir l’alcalde, David García, i
els regidors Rosa Ventura, Guillermo
Latorre i César Estañol.

Antiguamente, en la podología se trataban los niños con
apenas 3 años pero, en la
actualidad, los estudios
demuestran que el ser humano nace y sigue desarrollando los miembros inferiores
en diferentes fases:
DE 0-1 AÑO

El tiempo
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a lector-a, este
pasado mes de mayo se
caracterizó por haber
sido un poco cálido y
brusco en oscilaciones térmicas de un día para otro.
En el capítulo de las lluvias
se le puede considerar como un
mes normal. La temperatura
media del mes fue de 18,01ºC,
siendo los valores extremos de
33º de máxima el día 16, y 9ºC
de mínima, los días 5 y 12.
Con respecto al capítulo de
las bruscas oscilaciones térmicas del mes, el ejemplo más
claro lo tenemos en el día 16,
con 33ºC de máxima, y el día17,
con 20,5ºC de máxima, estableciéndose en un periodo de 24
horas una diferencia en las
máximas de 12,5º.
En el capítulo de precipitaciones, manifestar que se registraron 34 l/m2 este último mes.
Si a ello, le añadimos los 276,6
l/m2 del período enero-abril,
obtenemos un total de enero-

Mayo nos mostró que del frío al
calor solo hay un paso, y corto

Los bebés se ponen los pies
en la boca y esto favorece el
buen desarrollo del acetábulo de las caderas. Es importante el gateo para el desarrollo de los miembros inferiores (M.M.I.I.)
DE 1 A 2 AÑOS

mayo, de 310,6 l/m2. El pasado
año 2020, en igual período de
tiempo, se registraron 287,8,
l/m2, con lo cual durante los
cinco primeros meses del año
llevamos ya un superávit de
22,8 l/m2 con respecto a igual
período del pasado ejercicio.
La precipitación máxima en
24 horas, para este mes de
mayo, se registró el día 23, con
14,1 l/m2, y hubo cinco días con
precipitación de lluvia.
El verano es una época del
año en la cual la incidencia del
sol se deja notar con mayor virulencia sobre la superficie del
planeta y, por ende, sobre nuestra piel. La coquetería y la falta
de precauciones del ser humano
por querer hacerse moreno a
base de horas de estar expuestos al sol, hace que se cometan
auténticas barbaridades, llegando a convertirse en candidatos a
desarrollar un cáncer de piel.
Y es que nuestra piel, aun
que no queramos darnos cuen-

ta, tiene una memoria exquisita, y cada exceso cometido, en
ella queda escrito. Después; con
el paso de los años, estos excesos
se dan a conocer, y en muchas
ocasiones ya es tarde para
ponerle solución.
CONSEJOS

Unas sencillas normas de autoprotección para evitar males
mayores incluirían la utilización de cremas con un factor
alto de protección. También
conviene evitar las horas centrales del día donde la radiación
solar es más elevada, en especial
la franja horaria comprendida
entre las 12.00 y 18.00 horas.
Resulta recomendable además
el uso de gafas de sol para protegerse de los rayos ultravioleta.
Ya para concluir esta
Crònica, una buena hidratación
general a base de botijo con
agua fresca, es muy apetecible.
*Encargado de la estación meteorológica de Nules

Cuando comienzan a andar
son habituales las piernas
arqueadas debido a la debilidad de algunos grupos musculares.
DE 2 A 5 AÑOS

Siguiendo con el desarrollo
de los M.M.I.I los niños presentan rotación interna de
éstos (rodillas en forma de X)
y tendencia a pies planos.
DE 5 A 6 AÑOS

Es el momento en el que
debería de estar el miembro
inferior todo alineado, y si no
es así es cuando resulta necesario realizar un estudio biomecánico.
Abordamos a continuación las señales que indican
que es conveniente acudir al
podólogo:
ANTES DE LOS 5-6 AÑOS

Deformidad en dedos, alteración de la piel (verrugas,
hongos…), uñas encarnadas,
gran torpeza al caminar, ir
de puntillas.
DESPUÉS DE LOS 5-6 AÑOS

Si mantienen las rodillas en
X, si presentan tendencia al
pie plano, dolor de talón, o
cualquier causa del apartado
anterior.

U LUIS ALEIXANDRE VA
VISITAR EL CLUB DE LECTURA
DE COSAS & MUSAS

El Club de Lectura de Cosas & Musas
va tornar al format presencial el
darrer divendres 4 de juny amb la
visita de l’escriptor vila-realenc Luis
Aleixandre. La sessió va girar al vol-

tant de la seua novel·la ‘Mil ramos de
flores no son suficientes’ i va tindre
un final musical amb la participació
d’Elia Goterris Fores i Ferran, amb la
seua cançó ‘Mil ramos de flores’.

A modo de conclusión,
podemos decir que ante la
duda hay que acudir al podólogo para una buena revisión
de M.M.I.I. de los niños y
sobre todo realizar, cuando
tienen 5-6 años, un buen
estudio biomecánico para
comprobar un buen desarrollo de M.M.I.I. con una buena
alineación articular y muscular para evitar lesiones y
dolencias en etapas más
adultas.
*Podóloga
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Miguel Emo ; Tota una vida al Cine Emo i la Terrassa Emo

M

«El Payà de Borriana s’enfadà perque
vam fer abans ‘Los 10 mandamientos’»

iguel Emo Serrano
(1940) és molt conegut
a Nules després de tantes dècades treballant
amb la seua família al que era el
cinema més antic del poble després de la guerra. Ells van tindre
el Cine Emo i la Terrassa Emo,
dos espais claus per ser llocs on
la gent es relacionava, es feien
banquets de boda i esdeveniments. Nelo Vilar i Laura Yustas
l’entrevistaren
per
a
la
Nulespèdia en juliol de 2020.

--Quin vincle ha tingut amb el cine?
-- Jo tenia 6 anys quan van obrir
el cine al Carrer Major. Tota la
vida he viscut en el cine. Quan
ja vam ser més majors el meu
germà i jo vàrem començar a
treballar d’electricistes i a portar el cine, perquè era tot familiar. Mon pare feia d’administrador portant les pel·lícules, la
meua mare en taquilla i la
meua germana, el meu germà i
jo en la cabina. Abans d’anarmon a treballar, a les 8 del matí,
havíem de fer els cartells del
cine i ficar-los a la façana. He
portat una vida de cine fins els
37 anys que va ser quan les discoteques i la televisió van
arruïnar els cines dels pobles i
van estar uns anys que quasi no
hi havia fins que van arribar els
multicines.
--Quins van ser els orígens del cine?
--Mon pare va començar als 18
anys d’operador quan van obrir
el Teatre Alcázar, perquè treballava de mecànic de més jovenet, però s’ho va deixar cap als
24 anys perquè li agradava
l’electricitat, que en aquella
època era una cosa nova. Es va
posar a treballar d’electriciste i
va estudiar ràdio, que era més
nou. Ell comprava els aparells
en quantitat i repartia per la
Vall, Artana, la Vilavella... Feia
instal·lacions de cases, venia
aparells de ràdio i el poquet que
hi hauria d’electrodomèstics,
reparava bateries de cotxes...,
feia de tot. Quan va vindre la
guerra li van derribar la casa i a
ell i una trentena de famílies de
Nules se’ls van emportar a
Albacete a treballar en una
fàbrica d’armament, tots els
mecànics que hi havia a Nules.
Quan va tornar va haver de
començar de zero i com el poble
estava mig derrocat, va veure en
el carrer de Sant Miquel, que es
deia el carrer de les Voltes, un
magatzem vell. I allí van muntar un cine. Va tindre la sort que
enfront estava el transformador
de la llum, perquè no n’hi havia
llum en cap lloc. I el carrer de
Sant Miquel estava tot un munt

estava la Metro-Goldwyn-Mayer,
la RKO Ràdio, la Paramount,
que feien pel·lícules molt bones.
Los diez mandamientos la vam fer
nosaltres de dilluns a dilluns de
l’altra setmana, i no la vam fer
més perquè no ens van deixar.
Estava massa demanada, es va
fer a Castelló, després a Nules i
el Payà de Borriana es va enfadar perque volia fer-la abans.

Miguel Emo va rebre a l’equip de la Nulespèdia a sa casa per a recordar la història del cine a Nules.

EL CINEMA EN LA POSGUERRA

«Quan hi havia un bes
llarg, la censura tallava»
– Com era la censura?
– Amb cada pel·lícula venia la
fulla de censura amb el que
havien tallat. Hi havia pel·lícula que li canviaven el diàleg,
matar no era pecat, però besarse sí. Quan feia un bes molt
llarg, es tallava la imatge. Una
vegada, tindria jo 15 ó 16 anys,
van fer el que deien las
Misiones, amb capellans que
venien de fora i una provessó
pel carrer Major. Nosaltres
de deixalles. Aleshores la guàrdia civil es va ficar en el que ara
és el bar Musical. Mon pare volia
obrir el cine des de davant, total
era creuar el carrer i ficar la
llum i el sargent de la guàrdia
civil, que era un capità aleshores, li va dir «mira, tu fica-mos
llum al quarter i jo et buidaré
tot el carrer de runes». Món pare
ja havia buscat un equip de cine
de Xilxes i unes butaques, i la
guàrdia civil en els camions li
ho van portar al cine. Va anar a
demanar permís al governador
civil i aquest li va donar facilitats perquè va dir que era conve-

vam fer una pel·lícula, es deia
Las modelos, i en el cartell apareixia la Rita Hayworth escotada. Va passar el capellà i va dir
«eso es escándalo, no vayáis a
ver esa película». Això era un
dijous i vam fer la pel·lícula
dijous, divendres, dissabte i
diumenge. Totes les dies el
cine ple i la pel·lícula no valia
un pepino. I mon pare diu, «li
haurem de donar una bonificació al retor este» [risses].
nient que la gent es distraguera
i començara a oblidar la guerra,
així que no va tindre cap problema. Allí vam estar cinc o sis
anys i després vam passar a
l’altre cine, que el va fer mon
pare tot nou, que eren dos cases
al carrer Major que les van tirar.
Vam començar amb el cine en
blanc i negre i mon pare sempre
ha sigut avançat en eixe aspecte,
perquè qualsevol novetat que
eixia la ficavem. Vam posar pantalla panoràmica, tot el que era
el cine d’ample va ser la pantalla. Primer el cine es feia amb
carbons, un positiu i un nega-

tiu, i darrere hi havia un espill i
concentrava tota la llum que
marcava l’arc voltaic, la concentrava en un trosset que era la
finestreta per on passava la
pel·lícula i això en acabant passava a l’objectiu i ampliava a la
pantalla. Després va eixir un
altre sistema amb una làmpara
que nosaltres vam ser els primers en posar-la a la província
de Castelló. El cine de hui en dia
ja no té res a veure amb el que
es feia abans. Recorde, per
exemple, quan vam fer King
Kong, vam ficar un cartell de cartró-pedra, amb un goril·la que
arribava des de terra escarramat
amb la xica al braç, fins la punta
de dalt del sostre del cine i la
gent hi entrava per entremig de
les cames del mono. En aquella
època només es feia cine els diumenges, però quan plovia, com
Nules era un poble agrícola,
eixia l’alguatzil a anunciar que
hi havia funció.

--Les pel·lícules... Com funcionava?
N’hi havien distribuïdores?
--N’hi havien a muntó. Primer
quasi tot era estranger, d’espanyol després de guerra en va
haver poquet. Una de les primeres que van començar a fer
pel·lícules era la Cifesa a
València, i altres que ja eren a
Madrid i per Andalusia. Però
primer es feien les americanes,
les que més èxit tenien, perquè

--Quants cines hi va haver a Nules?
--El primer abans de la guerra va
ser el Teatro Alcázar, després
mon pare va obrir el del carrer
de Sant Miquel, que el va traslladar al carrer Major el 1945. I en
el 1946 van obrir l’Echegaray
que era dels germans Paradell,
que li deien el Cine de Cassola,
perquè ells de malnom eren els
Cassoles. I quan jo tindria 14 ó
15 anys van obrir de nou el
Teatro Alcázar i feien cine.
També es van obrir dos cines
d’estiu, que van fer primer en el
Teatro Alcázar, en acabant van
obrir un altre els Paradells, que
era en un corral al carrer de San
Joaquín, però en estiu el netejaven. Ahí van estar dos o tres
anys i quan va tancar el Cine de
Cassola món pare va fer dos anys
el cine en eixe mateix corral.
Era xicotet, pero la gent del
raval de Sant Xotxim sempre ha
sigut especial. Recorde que van
fer una pel·lícula de Xavier
Cugat, i la gent va acudir: entraven tots drets, i el veïnat els
deixava les cadires per a que es
sentaren. La gent era distinta a
ara, més amable. Dos anys després va obrir mon pare la
Terrassa Emo, que ara ja és un
edifici de vivendes. Allò havien
sigut els magatzems de taronja
de Sanz, abans de la guerra, hi
havia dos mil i pico metros i en
la guerra ho van tirar i va estar
molts anys així. Tenia jo 17 anys
quan li van oferir el terreno eixe
a mon pare.
--Feien actuacions a la Terrassa Emo?
--Vam fer alguns espectacles,
però aleshores ja eren més cars
que el cinema. La setmana després d’obrir el cine d’estiu vam
fer l’espectacle Antonio Mayo y el
Titi frente a frente, i vam guanyar
molts diners, però 15 dies després vam portar al Dúo
Dinámico i vam perdre tot el
que havíem guanyat perquè el
Dúo Dinámico ja cobrava molts
diners. Per allí van passar el
milloret dels artistes d’aquella
època, primer portant-los nosaltres i després l’Ajuntament o
qui fora. I ho alquilàvem també
per a banquets de boda ja que
en aquella època no hi havia
altre local paregut a Nules.
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Formen la junta executiva de l’associació
per a la figura de qualitat de la clemenules
Ara es treballarà en les accions que es preveu posar en marxa des de l’agrupació, que també compta ja amb un comité assessor i l’adhesió de Caixa Rural Nules

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 es va reunir el 20 de
maig en assemblea general
extraordinària per a formalitzar
la junta executiva definitiva i
així començar a treballar en les
accions que es preveu posar en
marxa per a aconseguir la figura de qualitat per a la
Clemenules de la Plana.
Així doncs, en la mateixa es
va acordar que la presidència
d’aquesta junta siga per a
Juanvi Moros en representació
de la Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Borriana, mentre que
com a vicepresident es troba
Roberto Llombart en representació de Llombart Producer Group
SL, com a secretari Manuel Malo
de Vallfrut, i la tresorera és
Carmina Jorques en representació de la Cooperativa Agrícola
d’Almassora.
D’altra banda, els vocals són

Foto de família dels participants en l’assemblea extraordinària de l’associació, que va tindre lloc al saló multifuncional de Nules el darrer 20 de maig.

U El primer president
de la nova junta és
Juanvi Moros, i el
vicepresident és
Roberto Llombart

Joaquín Tárrega de Nulexport;
Ramón Arenós en representació
de la Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules; Lourdes Falcó de
la Cooperativa Agrícola Sant
Isidre de la Vall d’Uixó; Vicent
Colonques com a membre de
l’Associació de Pous de la província de Castelló; Enrique Font
com a president del Sindicat
Central de Regs, i per últim José

El president, Ramón Arenós, entre la secretaria, Isabel Miró, i el director, Fernando Peris.
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules va celebrar el
divendres 11 de juny la seua
assemblea general ordinària.
Primer es va aprobar l’informe de gestió anual i després els
comptes anuals corresponents
al darrer exercici econòmic,
amb la memòria que contenia la
distribució d’excedents i la
liquidació del pressupost i el pla
d’inversions del Fons de
Formació
i
Promoció
Cooperativa (FFPC). També es va
demanar
l’autorització
al
Consell Rector, fins l’assemblea
general ordinària de l’any 2022,
per a fixar els criteris aplicables
en la gestió de la bonificació.

Francisco Nebot.
Així mateix també es va constituir en aquesta assemblea el
comitè assessor que està format
per diferents representants dels
ajuntaments que donen suport
a aquesta associació, com ara
Nules, Castelló, Borriana, Betxí,
Vila-real, Moncofa, la Vilavella,
la Llosa, Almassora, Artana o la
Vall d’Uixó.

Un nombrós públic va assistir a l’assemblea, que va tindre lloc al nou saló social de la Caixa Rural.

La Cooperativa Agrícola aprova els comptes
de 2020 amb el millor resultat de la història
El
president
de
la
Cooperativa, Ramón Arenós, va
destacar que 2020 va estar marcat per la pandèmia, per la qual
cosa va voler enviar una forta
abraçada als socis i les famílies
que han patit per la malaltia, al
temps que va agrair als treballadors de la Cooperativa la feina
feta al llarg d’un any especialment difícil «en el que s’ha
posat a prova el seu compromís

Cal assenyalar, a més, que
també
podran
participar
d’aquest comitè tant professionals com associacions, entitats i
qualsevol tipus d’empreses que
estiguen relacionades amb el
sector agrícola.
En aquesta assemblea es va
formalitzar a més l’adhesió a
l’associació de la Caixa Rural
Sant Josep de Nules.

amb l’entitat i el resultat no ha
pogut ser millor». Així, no s’ha
interromput el servei de cap secció de la cooperativa i l’impacte
del virus en la plantilla ha estat
molt reduït gràcies a la seva responsabilitat i al bon ús de les
mesures preventives i normes
de seguretat implementades.
Malgrat aquest entorn desfavorable i una campanya de
cítrics irregular, la Cooperativa

«ha sabut donar resposta als reptes plantejats amb la qualitat i
solvència que ens caracteritzen», va continuar Arenós.
Fruit d’aquest bon treball i
de la confiança dels socis, «que
són la nostra raó de ser», enguany s’han presentat als balanços
de l’assemblea el millor resultat
econòmic de la història de
l’entitat, creixent en facturació
i beneficis respecte a anys ante-

riors en les dues seccions principals, la de cultius i els dos supermercats Charter. La facturació
de la Cooperativa d’enguany ha
estat 7.243.211 euros, i com a
resultat el retorn cooperatiu
que s’ha fet als socis també ha
estat el més gran dels últims
anys, arribant als 188.136 euros.
Arenós també va felicitar la
nova junta rectora i el director,
Fernando Peris, que l’acompanyen en aquesta nova etapa
per la seva tasca. «El seu treball,
idees i entusiasme per tenir una
millor cooperativa, més propera
al soci i més professional, han
donat lloc a aquests bons resultats», va concloure.
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Nules recupera l’Escola Esportiva
d’Estiu i enguany ofereix 220 places
L’Ajuntament impulsa diverses activitats a l’Estany i l’Autobus del 14 de juny al 16 de setembre

L

’Escola Esportiva d’Estiu
també torna enguany, i
tindrà lloc del 28 de juny
al 30 de juliol per a
xiquets i xiquetes d’entre 7 i 14
anys amb 220 places.
Les activitats, que comptaran
amb natació, waterpolo i
handbol, entre altres, a més
d’eixides amb bicicleta es realitzaran en diferents espais municipals, com ara la piscina municipal, el poliesportiu municipal,
o l’estadi Noulas-Antonio Pérez
Balada i als patis dels col·legis
Jaume I i Cervantes.
El preu serà de 30 euros, més
20 euros si s’utilitza el servei
d’autobús, a més hi haurà ajudes i bonificacions per a aquelles famílies amb circumstàncies especials per a que els seus
fills gaudeixquen de l’esport en
aquestes dates. Per a inscriure’s,
els pares i mares hauran d’anar
a les oficines de la Piscina
Municipal fins al 18 de juny.
«Aquesta escola vol oferir un
servei a les famílies que els permeta conciliar el seu treball
amb el període de vacances dels
fills, a més es vol que els xiquets
i les xiquetes gaudixquen practicant esport i que coneguen
nous amics», afirma Gabriel
Torres, regidor d’Esports.
Des de la regidoria s’assenyala que hi haurà un protocol per
a complir amb totes les mesures
de seguretat davant la covid-19.
La regidoria d’Esports també
organitza del 14 de juny al 16 de
setembre diverses activitats
esportives en l’Estany i a la zona
esportiva de l’autobus.

U EL FUTBOLISTA NULER
SERGI CANÓS PUJA A LA
PREMIER LEAGUE ANGLESA
AMB EL BRENTFORD
El futbolista de Nules Sergi Canós ha
aconseguit un nou èxit en la seua trajectòria esportiva. El darrer 29 de
maig l’actual equip del nuler, el
Brentford, va posar fi a una absència
de la màxima categoria del futbol
anglés que ja durava 74 anys i va
aconseguir l’ascens a la Premier
League. La temporada passada,
també amb Sergi, ja va estar a punt
d’aconseguir-ho però una derrota
amb el Fulham li ho va impedir.
Enguany, els de Thomas Frank, amb
un altre espanyol en les seues files, el
porter David Raya, van véncer en
Wembley al Swansea per 2-0 i per fi
van aconseguir el seu somni: competir amb els millors.

U EL GALFÍ DEDICA EL
PRIMER CONCURS DE L’ANY
A VALENTÍN USÓ BRUNO

El Galfí va celebrar el primer concurs
d’enguany, dedicat a Valentín Usó
Bruno, expresident del club. Va
guanyar M. Ángel Flich, seguit de J.
Luis Rubio i Ramón Canos.

U NULES VA ACOLLIR LA
III PROVA D’ESCALADA EN
BLOC DE LA COMUNITAT

A mitjans del darrer mes de maig, el
rocòdrom SDT de Nules va acollir la
tercera Prova d’Escalada en Bloc de la
Comunitat per a categories sub16,
sub18, absoluta i veterana.

U VEGA, SUBCAMPIONA
SUB16 DE LA COMUNITAT
EN PROVES COMBINADES

Vega Rubio es va proclamar subcampiona autonòmica sub16 en combinades amb el Playas i va aconseguir
la mínima per al Nacional amb 3.404
punts, quarta marca nacional.

U ELS TAURONS NULES
S’ESTRENEN EN LA COPA
FEDERACIÓ BENJAMÍ

El Club de Patinatge Taurons Nules va
debutar en la Copa Federació
Benjamí amb una meritòria classificació, tot i que la majoria de jugadors
són de categoria prebenjamí.

Nules torna aquest estiu a organitzar activitats en l’Escola Esportiva d’Estiu.

En la zona de l’Autobus s’imparteixen de nou diverses classes esportives.
A l’Estany es realitzaran sessions de manteniment en dos
grups, dilluns i dimecres, i
dimarts i dijous, sempre en
horari de 9.30 a 10.30 hores.
També es podrà fer pilates,
dimarts i dijous de 19.00 a 20.00
i de 20.00 a 21.00 hores, i practicar ioga, dilluns i dimecres de
8.30 a 9.30, 19.00 a 20.00 i 20.00

a 21.00 hores.
A la zona de l’autobus tindran lloc les clases de cubbà,
dilluns i dimecres de 19.00 a
20.00 i de 20.00 a 21.00 hores, i
les de zumba, dimarts i dijous
de 19.00 a 20.00 i de 20.00 a
21.00 hores.
En tots els casos es realitzaran 28 sessions per grup.
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Opinión

Por la dignidad
de un pueblo
CeN

E

l pasado 28 de mayo, el
Ayuntamiento de Nules presentó demanda ante el
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
contra la Generalitat Valenciana por
los daños y continuada regresión en
nuestras playas.
¿Cómo pueden sostener que las
playas de Nules no han sufrido regresión a causa del Puerto de Burriana?
De su construcción, ampliaciones y,
sobre todo, por no haber defendido el
sur del puerto con espigones para evitar regresión.
¡No hicieron NADA! Durante décadas mirando a otro lado, viendo
cómo las playas de Nules han ido
batallando contra los temporales. En
algunas zonas incluso hemos perdido más de 200 metros lineales, que
antes eran playa y ahora se los ha tragado el mar.
Presentamos por vía administrativa una solicitud de responsabilidad
patrimonial, y la rechazan con argumentos y planteamientos que atentan la dignidad de Nules como pueblo. Como si nos hubiésemos inventado todo. Como si las fotos aéreas, año
tras año, que demuestran objetivamente la regresión, fuesen un invento hecho con Photoshop.
Y demuestra nuevamente que a la
administración, en este caso la autonómica, no les importa absolutamente nada nuestras playas, nuestro
pueblo, nuestro patrimonio.
Nos han dado la espalda (y en esto
nos han fallado, sistemáticamente,
tanto los gobiernos populares como
los socialistas, sin excepción).
Pero no vamos a quedarnos callados, ni quietos.
TODO A GANAR

Por eso hemos decidido presentar la
demanda. Ya no tenemos nada que
perder (el NO lo hemos tenido durante décadas negando las solicitudes de
actuaciones y auxilio), y solo podemos ganar, aunque sabemos de la
complejidad del proceso judicial que
iniciamos.
Que nuestros vecinos tengan claro
que mientras Centrats en Nules (CeN)
ostente la máxima responsabilidad
en el Ayuntamiento de Nules no nos
daremos por vencido en este asunto e
iremos a donde haya que ir.
Defendiendo nuestra dignidad como
pueblo. Defendiendo Nules ante cualquier instancia.
SIN HIPOTECAS POLÍTICAS

Y sí. Este tipo de cosas se pueden
hacer cuando no se tienen ataduras,
ni hipotecas políticas con nadie.
Cuando no tienes ningún jefe en
Castellón, Valencia o Madrid que te
diga lo que puedes o no puedes
hacer.
Cuando de verdad eres libre e
independiente y solo te debes a tus
vecinos y vecinas.

Creemos en Nules
PP

L

uchar por aquello en lo que
crees merece la pena. Y en el
Partido Popular siempre lo
hemos tenido claro. No hay
esfuerzo, por ingente que se presente, que nos impida alcanzar el objetivo. Y Nules es una pasión compartida
por la que merece la pena trabajar.
Lo hemos creído todos los que
hemos decidido dar un paso en política. Apostar por mejorar aquello que
creemos que tiene solución o que
facilite la calidad de vida de nuestro
entorno es la razón de la política. Y
en ello estamos. A nivel provincial,
con nuestra presidenta, Marta
Barrachina; a nivel autonómico con
Carlos Mazón a la cabeza, y a nivel
nacional con Pablo Casado liderando
un proyecto que cree en España, en el
futuro y en la libertad.
Demasiados ataques y recortes de
un gobierno socialista que desmantela los pilares de un estado del bienestar que se apoya en la educación, la
sanidad y las oportunidades. Merece
la pena luchar por garantizar el
mañana a quienes entregaremos el
testigo de este gran proyecto común
que es trabajar por lo que nos une.
En Nules hemos sufrido demasiados castigos. Y la playa es sin duda
uno de ellos. Tenemos un patrimonio
singular amenazado por la falta de
inversión y el abandono. Porque cada
año que pasa es una merma en nuestra playa que ataca directamente a
decenas de propiedades históricas y
singulares. Las que nuestros antepasados protegieron y que hoy políticas
lesivas amenazan con demoler.
Creemos en Nules. Y estamos convencidos de que, pese a las amenazas
que caen sobre nuestra costa, este es
un objetivo común, no entiende de
colores políticos ni de ideologías. Es
el pueblo, unido, el que defiende su
futuro. Como lo ha hecho Torre la
Sal, en Cabanes. Allí, el PSOE se ha
dedicado a amenazar por carta con
confiscar las viviendas de un antiguo
poblado pesquero singular y querido
por familias que desde hace siglos lo
preservan. El que hoy la izquierda
desea reducir a cascotes con el único
objetivo de «aplicar la norma», como
señaló la ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera en mayo.
Y en Nules no lo vamos a consentir. Porque merece la pena luchar por
todo aquello que nos une y nos identifica. Por esta playa que es punto de
encuentro cada verano y que se ha
convertido en residencia habitual
para otros tantos cientos de vecinos.
Lo conseguiremos como hemos
logrado tantos otros retos con esfuerzo. El que cultiva nuestros campos,
con una unión de cooperativas que
nos hace más fuertes y reivindica
nuestro liderazgo. La que Cipla y
Nulexport han fraguado con Cítrics
de Nules. Un acuerdo ratificado por
los socios que empodera a Nules para
liderar esa recuperación que dé oportunidades a las 670 familias en paro.
Juntos, lo lograremos.

Ecuador de la
legislatura: un viaje
a ninguna parte
PSPV-PSOE

L

as elecciones municipales del
año 2019 resultaron ser de las
más discutidas en votos de los
últimos años. Supuso el resurgir del IPN bajo el nombre de
Centrats en Nules. Sin ser capaces de
articular una mayoría en el Pleno, se
lanzáron a la aventura de navegar sin
rumbo y sin hoja de ruta. Se les unió,
solo los dias pares, la única concejal
de Més Nules.
Dos años después del inicio de esta
aventura, Nules ha vuelto de tiempos
pasados, aunque ellos intententan
disimularlo con jardineras multicolor. Empezaron con grandes eslóganes pero vacíos de contenido y solo se
vislumbró la falta de gestión.
Un claro ejemplo de todo ello es
que el actual equipo de gobierno no
ha aprobado ninguna propuesta propia de presupuesto municipal. En
junio del pasado 2020 se aprobó un
presupuesto municipal que, en palabras del concejal de Hacienda, era un
«presupuesto técnico realizado por
los técnicos de la casa», que debía ser
la base del próximo presupuesto para
el año 2021.
AYUDAS MUNICIPALES

En junio de 2021 seguimos sin presupuesto que recoja la realidad social y
económica que azota a nuestros vecinos. Desde el Consell Municipal del
Comerç exigimos la puesta en marcha de ayudas municipales para que
ningún vecino/a se quedara atrás,
aun hoy no tenemos alguna alternativa o idea para ayudar al tejido empresarial de Nules por parte del equipo
de gobierno local.
REMANENTES

Febrero vino con grandes titulares de
la gestión económica, pero en rueda
de prensa sin preguntas. Cuando preguntamos donde estaba el 1,7 millones de remanente se descubrió que
no era dinero para inversiones en
2021 sino lo que no hemos pagado de
las obras del 2020. El remanente real
apenas rondaba los 90.000 euros para
gasto en el 2021.
PRESUPUESTOS

Se acordó la creación de una comisión de presupuestos allá por marzo,
a la que aun no hemos sido convocados. Según información que se recoge en prensa, el equipo de gobierno
tiene los presupuestos «casi atados
con el PP», por lo que podríamos
esperar su aprobación en el mes de
junio. El PP aclaró en el pleno de
mayo que aun estaban lejos sus posturas, así que no sabe uno ya a qué
atenerse.
Hay que mirar a un Nules del futuro, pero solo pensando cómo conservar la vara de alcalde no se avanza, y
sin brújula ni una carta de ruta…
Nules viaja hacia ninguna parte...

No parar i menys
en pandèmia
Més Nules

S

embla ser que a alguns membres d’aquesta corporació
municipal, cada vegada que
l’Ajuntament rep subvencions
d’organismes supramunicipals com
puguen ser Diputació o Generalitat,
els falte temps per a recordar-ho
públicament amb sarcasme, deixant
entreveure en les seues notes de
premsa i comentaris que gràcies a
aquests el nostre poble avança mentres l’equip de govern i Més Nules
que li dona suport ens limitem a
mirar còmodament i esperar el
mannà caigut del cel.
No és res de nou aquest tipus de
col·laboracions i benvingudes siguen,
per descomptat, però perquè aquestes ajudes arriben no oblidem que cal
treballar i això és el que està fent
sense dubtar tot l’equip tècnic de
cadascuna
de
les
Regidories
Delegades que gestiona la nostra
companya Rosa Ventura.
Més Nules va entrar a formar part
del govern municipal en la legislatura de l’any 2015, hui dia i des de llavors hem tingut molt clar que només
teníem dues opcions: ser mers espectadors formulant preguntes al plenari de fàcil resposta en les comissions,
o continuar omplint de contingut el
projecte de 2015 aparcant el que
alguns no varen voler aparcar.
Evidentment varem triar la segona opció, la menys còmoda.
Més Nules: Regidoria d’Educació.
Primera fase del Pla Edificant, subvencionat per la GV amb 2.914.091 €.
Més Nules: Regidoria d’Ocupació.
Programes: T’Avalem, Et Formem,
EMPUJU, ENCUJU, ENCORP, Taller
d’Ocupació. Subvencions de la GV
(Labora), uns 6.700.000 €
Més Nules: Regidoria d’Igualtat
Polítiques Inclusives. Subvenció de la
GV 1.592.000 €, més un 10% amb
aportació de fons municipals.
Actualment 26 persones en el departament que gestionen les ajudes
d’emergència, la dependència, la unitat Respir per a persones majors i
diversitat funcional i els programes
d’itineraris d’inserció soci laboral per
a col·lectius vulnerables, entre altres.
Tots aquests números semblen
molt freds llegits com a tal, però
darrere hi ha realitats amb noms i
cognoms, darrere d’aquests números
hi ha millores per als nostres xiquets
i xiquetes en edat escolar, darrere
d’aquests números hi ha persones
adultes que s’han format i es formen
per a un futur millor. Darrere
d’aquests números hi ha vida.
Tenim molt assumit que continua
quedant molt per fer, ho farem malgrat tot i d’alguns, no aconseguiran
que desistim de la nostra obstinació a
contribuir a crear un Nules millor
per a totes i tots. Tots aquells que
s’omplin la boca de «treballar pel
poble», llija’s PP/PSPV-Nules, a tots
aquests els preguntem: Creuen que
nosaltres treballem per al poble veí?
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FESTIVAL A L’ESTANY I CAMPUS
D’ESTIU DE GIMNÀSTICA
RÍTMICA DEL CLUB BALKAN

LES BANDES DE NULES I ORPESA
ACTUARAN EL 26 DE JUNY EN EL
FESTIVAL DE BANDES JUVENILS

EL 26 DE JUNY, TALLERS PER A
LA SENSIBILITZACIÓ DAVANT LA
DIVERSITAT I ELS DRETS LGTBI

TRIBUT A MÓNICA NARANJO,
L’ACTUACIÓ DEL DIUMENGE
27 DE JUNY A L’ESTANY

LA CORAL SAN BARTOLOMÉ
OFERIRÀ EL SEU CONCERT
D’ESTIU EL 3 DE JULIOL

U El club de gimnàstica rítmica
Balkan celebra un festival a
l’Estany el 20 de juny a les 10.30
hores. A més, organitza el seu III
Campus d’Estiu, del 1 al 30 de
juliol a la plaça de la Verge del
Pilar, 3. Les inscripcions es
poden fer al telefon 684 053 428
o enviant un correu electrònic a
‘balkanritmica@gmail.com’.

U El dissabte 26 de juny, a les
22.00
hores,
l’Associació
Musical Artística Nulense oferirà a l’escenari de l’Estany el
tradicional Festival de Bandes
Juvenils. En aquesta nova edició
hi participarà com amfitriona
la Banda Juvenil de Nules, i com
a formació convidada, la Banda
Juvenil d’Orpesa.

U El proper dissabte 26 de juny
els veïns i veïnes de Nules
podran participar de 17.00 a
19.00 hores a la zona de l’Estany
en tota una sèrie de tallers organitzats per l’Ajuntament de la
localitat amb l’objectiu de contribuir a la sensibilització de la
població davant la diversitat i
els drets LGTBI.

U El diumenge 27 de juny
l’Estany s’omplirà de música i
energia amb les cançons d’una
de les grans dives de l’escena
musical espanyola. Des de les
20.30 hores s’oferirà l’actuació
del Tribut a Mónica Naranjo,
amb un complet muntatge
escènic per a recrear l’estil únic
de la creadora de ‘Desátame’.

U El dissabte 3 de juliol torna el
Concert d’Estiu de la Coral San
Bartolomé. La formació nulera
es podrà retrobar amb els veïns
i veïnes de la localitat des de les
22.00 hores a l’Estany. A més, el
diumenge 4 de juliol hi haurà
ball per a la gent major amb el
Dúo Neo, també des de les 22.00
hores a l’Estany.

transport urbà nules
Servei especial de
transport escolar a les
platges en juny i setembre. Durant
els mesos de juny i setembre el servei de
platja de temporada alta farà el següent
trajecte addicional

TRANSPORT A LES PLATGES
DE DILLUNS A DIUMENGE (1 DE JUNY FINS AL 30 DE SETEMBRE)
Jardí-RENFE

Jardí-RENFE
Tales
Purissima
Santa Bàrbara
Sant Bartomeu
Marc A. Ortí
Far
la Plana Baixa
Armada Espanyola
Mallorca
Gola
Columbretes
Menorca
L´Estany
Mediterrani
Far
Pujada
Jardí-RENFE

07:10
07:11
07:14
07:15
07:16
07:18
07:23
07:24
07:25
07:26
07:27
07:28
07:29
07:30
07:31
07:32
07:39
07:40

8:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

20:30 21:30

Tales

8:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31

20:31 21:31

Puríssima

8:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34

20:34 21:34

Santa Bàrbara

8:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35

20:35 21:35

Sant Bartomeu

8:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36

20:36 21:36

Marc A: Ortí (Pujada) 8:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38

20:38 21:38

Far

20:43 21:43

8:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43

Plana Baixa

8:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44

20:44 21:44

Armada Espanyola

8:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45

20:45 21:45

Mallorca

8:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46

20:46 21:46

Gola

8:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47

20:47 21:47

Columbretes

8:18 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48

20:48 21:48

Menorca

8:19 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49

20:49 21:49

Estany

8:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50

20:50 21:50

Mediterrani

8:21 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51

20:51 21:51

Far

8:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52

20:52 21:52

Pujada

8:29 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58

20:58 21:58

Jardí-RENFE

8:30 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59

20:59 21:59

