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Donen suport al
col·lectiu LGTBI amb
una sèrie d’actes
Del 26 al 30 de juny l’Ajuntament
de Nules va organitzar diverses
activitats per a commemorar el Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI+
que es celebrava el dia 28. PÀGINA 8

Homenatge al futbolista nuler

Sergi Canós

Mig miler de persones van felicitar al jugador pel seu recent ascens a la Premier League
El jugador nuler de futbol Sergi Canós Tenés va rebre el passat 26 de juny un homenatge a la localitat per la seua impressionant trajectòria esportiva.

AGOSTO: cerrado por la tarde y sábados todo el día.
CERRADO POR VACACIONES desde el 16 al 30 de agosto.

El diumenge 18,
mobilització per a
exigir els espigons

U El diumenge 18 de juliol a
les 20.00 hores els veïns i
veïnes de Nules podran participar en una manifestació
amb vehicles per a exigir a
Costes els espigons per a protegir la costa de Nules. PÀG. 2

Interés provincial
per a les festes
dels barris
U Les festes dels barris de
Sant Xotxim i Sant Joan ja
han
sigut
declarades
d’Interés Turístic Provincial.
L’Ajuntament ha demanat
ara que la Fira Agrícola siga
d’Interés Autonòmic. PÀG. 5

2

Actualitat

Municipal

Crònica de Nules

JULIOL DEL 2021

I

Nules es mobilitzarà el diumenge El municipi compta amb
18 de juliol per a exigir els espigons sis informadors covid
A les 20.00 hores començarà una manifestació en cotxes i es mostraran cartells reivindicatius

per a les seues platges

E

ls veïns i veïnes de Nules
ja han iniciat noves
accions reivindicatives
per a exigir espigons a la
Direcció General de Costes.
El darrer diumenge 11 de
juliol les diverses associacions
vinculades amb la protecció del
litoral local, tant la de veïns,
com la de Mare de Déu del
Carme i la plataforma Platges
de Nules, van iniciar el repartiment de cartells entre les vivendes de tot el casc urbà marítim
amb
un
clar
missatge:
«¡Espigons ja!».
La idea és que des del dimecres 14 d’aquest mes totes les
cases de les platges, de manera
independent del lloc on s’ubiquen, mostren aquest lema en
una gran balconada per a alçar la
veu davant Costes.
Però aquest és només el primer moviment d’un calendari
de protestes. Així, el proper diumenge 18 de juliol tindrà lloc
una concentració de vehicles en
compte de la manifestació tradicional, una opció que s’ha descartat degut a la situació
sanitària amb la pandèmia.
La concentració de vehicles
començarà a les 19.45 hores a
l’explanada de la 9Bast. A les

Els sis auxiliars reben instruccions de la Policia Local i la regidora de Platges.

Les associacions van repartir cartells reivindicatius entre els veïns.
20.00 hores s’iniciarà el recorregut dels vehicles i pitada per les
avingudes de les Platges, on a
més els veïns podran col·locar
les pancartes i concentrar-se en
portes o balcons per a donar
suport a la manifestació.
La finalitat és fer soroll, tot el
que es puga, per a que el
Ministeri per a la Transició
Ecològica deixe de donar llargues a Nules i dote de pressu-

post les inversions necessàries
per a protegir la costa.
Cal assenyalar que aquesta
acció reivindicativa no es dirigeix només cap al Govern central, també es demana el compromís i suport inmediat de la
Generalitat Valenciana.
No només es vol salvar les
casetes de primera fila, sinó el
patrimoni d’un litoral cada
vegada més degradat.

U NULES MILLORA LA
SEGURETAT AMB UNA
NOVA POSTA SANITÀRIA EN
LA PLATJA DE L’ALCÚDIA

U OBRIN EN UN TRAM DE
LA PLATJA DE RAJADELL LA
PRIMERA PLATJA CANINA
DE LA LOCALITAT

Nules ja té la seua primera platja
canina en un tram de la platja de
Rajadell, des de la casa de fusta fins a
la finca de l’Olivero. En breu hi haurà
una dutxa i una font per a gossos, i
altre mobiliari de manera gradual.

Nules ja té una nova posta
sanitària a la platja de l’Alcúdia
que aprofundeix en la línia
d’ampliar la cobertura de salut i
serveis a les platges. Aquesta
posta se suma al que disposa el
Pla de Contingències Municipal
elaborat d’acord amb la Guia de
Platges Segures de Turisme
Comunitat Valenciana. Nules té
així dues postes sanitàries. La
regidora de Platges, M. José
Esteban, explica que «una està,
com altres anys, a la platja Les
Marines i l’altra, a la platja de
l’Alcúdia mentre que a la platja de
Bovalar hi ha com els anteriors
estius torre de vigilància».

Les Platges de Nules compten
amb la presència de sis auxiliars que s’encarreguen de realitzar llavors informatives i de
vigilància emmarcades en la
Guia de Platges Segures de
Turisme
Comunitat
Valenciana i en el Pla de
Contingències Municipal elaborat pel consistori.
De fet, és el segon any que
les platges de Nules tenen
aquest tipus de personal ja que
va ser l’estiu passat, arran de
la pandemia per la covid-19,
quan es va introduir la figura
dels auxiliars de platges,
també coneguts com informa-

dors, per a garantir el compliment de les normes de prevenció en el litoral.
De manera que, aquesta
temporada estival tornen a
estar presents a primera línia
de costa, però amb la novetat
que enguany és el mateix consistori qui s’encarrega de la
contractació del personal a través d’una subvenció de la
Generalitat Valenciana.
Un dels criteris de selecció
més importants que ha seguit
l’Ajuntament ha sigut que les
persones que formen part
d’aquest equip d’auxiliars,
siguen de la localitat.
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Nules al dia ; Les imatges

U ACTIVA NULES TANCA
‘COMPRA, RASCA I MENJA’
AMB EL SORTEIG FINAL

U L’ESTANY FOOD MARKET
COMBINA GASTRONOMIA I
ACTUACIONS EN DIRECTE

U LES ESCOLES D’ESTIU DE
NULES COMPTEN AMB LA
PARTICIPACIÓ DE 500 XIQUETS

El 23 de juny va tindre lloc el sorteig
final de la iniciativa ‘Compra, rasca i
menja’ d’Activa Nules que ha repartit
12.700 euros. Hi van assistir l’alcalde,
David García; els regidors de Comerç,

L’Ajuntament de Nules va organitzar
un complet cap de setmana festiu
del 9 a l’11 de juliol a la Terrassa de
l’Estany, on el públic va poder trovar
una gran varietat de ‘Food Trucks’, és

Un total de 480 xiquets i xiquetes,
d’entre 3 i 14 anys, participen aquests
dies en l’Escola d’Estiu (330) i en
l’Escola Esportiva d’Estiu (150) que
organitza l’Ajuntament de Nules. A

U JACINTO DOMÍNGUEZ
DONA UNA DE LES SEUES
OBRES AL POBLE DE NULES

L’escultor castellonenc afincat a les
platges de Nules Jacinto Domínguez
ha donat al poble l’escultura
‘Navegant pel món’, que s’ha instal·lat
al jardí de la Terrassa de l’Estany.

U LA UNITAT DE RESPIR I EL
PROGRAMA CONVIU, AMB
NORMALITAT I SEGURETAT

Els Serveis Socials continuen treballant amb la Unitat de Respir i el programa Conviu, dirigit a fomentar la
bona convivència. S’han adaptat els
grups per a facilitar la prevenció.

U NULES ENTRA EN LA
JUNTA DEL FONS VALENCIÀ
PER LA SOLIDARITAT

Nules, amb l’alcalde, David García,
s’ha sumat a la Junta Executiva del
Fons Valencià per la Solidaritat, associació municipalista de cooperació
internacional al desenvolupament.

Raúl García; Desenvolupament Local,
César Estañol; i Igualtat, Rosa
Ventura; i representants de
l’Associació Comerç Zona Centre i de
l’Associació de les Ames de Casa.

a dir, furgonetes restaurant, i actuacions en directe com les de Trebede,
Paradita Flamenca o Ramonets. I a la
Biblioplatja, el dissabte 10 hi va haver
jocs familiars amb ‘Enfonsar la flota’.

més, com a novetat enguany s’ha
posat en marxa una nova programació anomenada Estiu Jove 2021 enfocada als joves adolescents i en la que
hi participen 14 joves del municipi.
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Juanma Gavara ; Grau en Disseny Gràfic. Professor de Dibuix i Pintura

Qui fa sonar les campanes?
S

i preguntem a les generacions més joves de Nules,
qui fa sonar les campanes
i per què?, quasi ningú
tindria la resposta correcta. El
fet és que en un passat no massa
llunyà el llenguatge de les campanes era ric i variat i per descomptat, els tocs eren realitzats
pels campaners. Però per entendre-ho millor viatjarem uns
segles enrere.

del convent fins aproximadament el 2008 i la campana
menuda del joc del rellotge
també va ser instal·lada a la
mateixa espadanya i posteriorment va ser refosa i reduïda de
dimensió.
RECONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA I CAMPANAR

LES PRIMERES CAMPANES DE NULES

En el passat, a la nostra vila,
com en altres llocs, les campanes donaven el senyal per a
obrir i tancar els portals de les
muralles, marcaven aproximadament a migdia l’hora de
deixar la feina per a dinar i descansar, cridaven els veïns per
apagar els focs, anunciaven el
perill de corsaris a la costa,
acompanyaven als fills de la vila
en el naixement i en la mort, en
els moments de goig i en els de
dol. Per a cada situació hi havia
uns tocs i maneres de voltejar
diferents, i la gent coneixia què
volien dir quan les oïen.
A inicis de la segona meitat
del segle XIII la població de
Nules va ser fundada i segurament el seu nucli primitiu
comptaria amb una església
molt menuda. L’any 1316 hi ha
constància que la petita església
estava dedicada a Santa Maria,
segurament dotada amb un conjunt modest de campanes, proporcional al nombre d’habitants que hi havia en aquells
temps. Però a mesura que la vila
es desenvolupava econòmica i
demogràficament, la primitiva
església anava modificant-se i
ampliant-se, i per tal motiu
també el seu joc de campanes.
Però el pas dels segles, incendis i problemes estructurals
havien sigut suficients motius
perquè l’església al 1666 es trobara en un estat pràcticament
ruïnós i fora necessari projectar
una gran reforma.
EL BARROC, L’ÈPOCA DAURADA

El 25 de juliol de 1667 es va
col·locar la primera pedra
d’ampliació. La idea era revestir
les preexistències gòtiques amb
solucions pròpies del barroc
valencià d’aquell moment, al
mateix temps que ampliar-la
amb un creuer, cúpula, presbiteri i un campanar. Per tal
motiu, l’any 1673 es feren
baixar les campanes de l’antic
campanar, i les pujaren a la
torre del mur del portal de Vilareal, on varen estar fins que es
va acabar el nou campanar de
l’església. La vila necessitava

Juanma Gavara fa el repic a missa major en les festes de la Soledat de 2007.
continuar escoltant el so de les
campanes per rebre notícies. No
oblidem que per aquells temps
era molt freqüent patir atacs
d’invasors i encara que la vila
estava totalment murada era
necessari alertar amb el toc de
corsaris. Per dir-ho d’alguna
manera les campanes eren com
l’actual whatsApp municipal.
UN NOU CAMPANAR

El 1695 el nou campanar ja estava acabat i per aquell temps la
parròquia tenia cinc campanes;
un cimbolet instal·lat a una
espadanya dalt de la coberta de
la nau central i quatre campanes al campanar; la menuda (El
Miquel), la campana mitjana (La
Bàrbera), la Maria dels Àngels i de
la Soledat i la major de totes el
Bertomeu o la grossa. Dins de la
cambra de les campanes també
hi havia una matraca, un aparell de fusta que es feia sonar el
divendres sant per cridar a
missa donat que eixe dia les
campanes no devien sonar per
senyal de dol.
Per tal de voltejar les campanes hi havia 5 campaners, d’ells
un era l’anomenat cap de campaners i l’Ajuntament era l’encarregat de llogar-los i també es
feia càrrec de pagar-los cada
vegada que pujaven a tocar. Les
quatre campanes tenien truja
de fusta i pedra com a contrapés. Gent de Nules que han estat
al vol contaven que la campana
grossa pegava la meitat de voltes que la resta, motiu pel qual
era més gran i pesada de tocar,
era l’última en entrar al vol i la
primera a parar, també deien
que tenia un so tan potent que
s’escoltava perfectament des de
Borriana. Amb motiu dels maldecaps que donava als campaners llevar els martells dels tocs

del rellotge cada volta que
havien de voltejar, el 1928
l’Ajuntament va manar fondre
un joc de tres campanes, dos per
marcar els quarts i una per
donar les hores. Eixe mateix any
es va construir una torreta
metàl·lica d’estil modernista
(com podem veure al campanar
de Betxí) i es va instal·lar com a
remat del campanar.
DESTRUCCIÓ DEL TEMPLE I POSTGUERRA

El dia 7 de juliol de l’any 1938,
les tropes de l’exèrcit de la
República, abans d’abandonar
el poble, fugint de les tropes de
l’exèrcit anomenat Nacional,
dinamitaren el campanar de
l’església. La gent que estava
fugida al terme, en sentir
l’explosió, va vore com la torre
s’alçava tota d’una peça i, després, no restava més que una
gran polseguera. Acabada la
guerra, quan la gent va tornar al
poble, les campanes estaven
embolcallades entre les pedres
de les runes de l’església i els
ferros de la torreta del rellotge .
Després de la guerra del
1936-39, les campanes es varen
portar a Ca la Vila. La Maria dels
Àngels i de la Soledat estava totalment trencada, El Bertomeu
imperceptiblement badada, la
resta es varen salvar totes.
Durant aquests anys de postguerra els campaners que quedaven al poble continuaven
pujant a voltejar a mà a les espadanyes del Convent i de la
Soledat. En certa manera el toc
manual encara no s’havia perdut per complet al poble.
En acabar-se la nova església
no totes les campanes tornaren
al seu lloc. Dues d’elles es varen
quedar a l’església del Convent:
el cimbolet nomenat El Pere, fosa
el 1640, va estar a l’espadanya

En 1964 van instal·lar 7 campanes a la nova parròquia; un nou
cimbolet fos el 1964 dedicat a la
verge del Pilar i instal·lat a
l’espadanya de la porta de la
plaça major i al campanar varen
ser pujades 6 campanes, les quatre campanes de vol a més de les
dues que varen quedar del joc
del rellotge. De tot el joc sols es
va refondre la Maria de la Soledat
en aquell any. El dies previs a
l’acte inaugural de la nova
parròquia,
quan
varen
començar a voltejar les campanes per primera volta els campaners s’adonaren que El Bertomeu
estava badada així que a l’any
següent varen refondre la nova i
actual campana major dedicada
igualment a Sant Bertomeu.
Durant eixos primers anys
els campaners pujaven al campanar a voltejar a mà les quatre
campanes i el sagristà les repicava, fins que per motius de falta
de voluntaris per voltejar a mà
la Parròquia va decidir electrificar les campanes, donant fí a
una tradició centenària.
LA RECUPERACIÓ DELS TOCS MANUALS

El 1996 un grup de joves de
Nules, per tal de perpetuar
aquest patrimoni sonor totalment oblidat, va tornar a pujar
al campanar a voltejar i repicar
a mà les quatre campanes i
d’aquesta manera es va crear el
Molt
Noble
Gremi
de
Campaners de Nules.
Els inventaris realitzats al
poble varen comptabilitzar una
totalitat de 35 campanes i cal
dir que algunes d’elles continuen tocant-se tradicionalment
a mà com per exemple a les
capelletes de carrer del poble.
De tot l’inventari destaca la
campana de Sant Pere fosa el
1640, que és la més antiga de la
Plana Baixa (incomprensiblement utilitzada com a tintinelum de la parròquia en l’actualitat), la campana de l’hospital
del segle XVIII, l’antiga campana de la capelleta de Santa
Maria del segle XVIII (actualment instal·lada a l’espadanya
de la parròquia) o la primitiva
campana de la capelleta de Sant
Antoni fosa cap al segle XIX (instal·lada sense cap criteri com a
tintinelum al Convent), a més
de l’extraordinari joc de campa-

nes dels segles XVIII i XIX de
Mascarell.
Durant més de 10 anys, el
poble va tornar a escoltar en
forma de repics artístics i vols
tradicionals la veu oblidada de
les campanes. D’aquesta manera es varen reconstruir tots els
tocs de missa, la recuperació del
toc de vila, la cridà dels campaners, el toc d’alçar a Déu, els
vols de 1ª, 2n i 3ª, el vol general
i molts altres tocs que es varen
dissenyar de cap nou perquè el
poble ho tornara a gaudir. Però,
el 2007 el Gremi va alertar del
mal estat del campanar, la recomanació era molt dolorosa, les
campanes no havien de voltejar,
el perill de despreniments era
imminent!
RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR, 2015

Així, el 30 de juny de 2015 pel
matí les campanes foren baixades i el mateix dia de vesprada
es varen instal·lar les bastides
per tal d’iniciar les obres al campanar. A les festes d’octubre del
mateix any les obres estaven
concloses. Aprofitant la intervenció es va decidir refondre la
campana Maria de la Soledat per
una més grossa anomenada
Maria. També es va afegir al joc
la nova campaneta de l’ermita
de Sant Xotxim, que estava retirada a l’església de la Puríssima.
Tot el joc va ser dotat amb truges de fusta que el mateix
Gremi va poder dissenyar en
base a fotografies antigues.
El projecte d’intervenció i
recuperació del campanar tristament mai va contemplar
alguns aspectes històrics i tradicionals com l’orientació física
d’algunes campanes i sobretot
l’aspecte humà, és a dir, possibilitar en tot moment el toc
manual de campanes.
A les portes de ser declarat el
toc manual de campanes com a
Patrimoni Immaterial de la
humanitat per la UNESCO, ens
trobem d’avant d’una greu problemàtica d’accessibilitat al nostre campanar.
Caldria pensar que si un clarinet sonat per un músic transmet sons i sensacions irrepetibles, de la mateixa manera, un
campanar es comporta com un
instrument musical des del
moment que les campanes
sonen de manera emocional de
la mà d’un campaner. Un ric
patrimoni, material i inmaterial que ens fa entendre el passat i ens acompanya marcant el
ritme del present.
BIBLIOGRAFIA

Felip, 1981, pp. 314-315; Torres,
1994, pp. 77-79, 89-92; Felip,
1998, p. 89; Felip, 2000, vol. I,
pp. 309, 312-315; Gil, 2004, 183184, 301-304. Campaners de la
Catedral de València (sense
data) Recull per a una història
de Nules - Onda - (2000) vol. I,
pp. 245-289. http:// www.campaners.com
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Les festes dels barris de
Sant Xotxim i Sant Joan ja
són d’interés provincial

Els actes taurins són un dels plats forts de les celebracions de Sant Xotxim.

U RECONEIXEMENT PER A
ROSA VERDÚ EN EL DIA DEL
SEU 100É ANIVERSARI

L’Ajuntament de Nules va fer un reconeixement molt especial a la nostra
veïna Rosa Verdú Ripollés per a commemorar el dia del seu centenari.
L’alcalde de la localitat, David García,

U MASCARELL TÉ UNA
IMATGE RENOVADA AMB
LA INSTAL·LACIÓ DE NOU
MOBILIARI URBÀ
Mascarell presenta una nova
imatge després de la instal·lació
de nou mobiliari urbà i de les
actuacions d’embelliment fetes a
l’interior del conjunt emmurallat.
S’ha dotat a la població de dos
jardineres grans amb bancs, huit
papereres, i d’altres cinc jardineres més que s’han instal·lat en
diferents llocs del casc urbà.
També s’han portat a terme
accions de millora i d’embelliment amb l’adequació, entre
altres, de l’arbrat existent a la
plaça de les antigues escoles. Tot
amb la col·laboració de l’alumnat
del taller d’ocupació Et Formem i
la brigada municipal.
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i el regidor de Persones Majors, Raúl
García, van visitar a aquesta dona
centenària per a lliurar-li uns detalls
commemoratius i compartir l’alegria
de tots els seus familiars.

Les celebracions populars de
Nules continuen d’enhorabona. Les Festes del barri de Sant
Xotxim van aconseguir el
darrer mes de juny la distinció
de Festa d’Interés Turístic
Provincial de la Comunitat
Valenciana, i la mateixa distinció la van rebre també les
Festes del barri de Sant Joan.
Cal recordar que a principis
d’any
la
Generalitat
Valenciana ja va declarar la
Festa de Sant Vicent d’Interés
Turístic Provincial, i al passat
maig es va atorgar aquest títol
a la Festa de les Barraquetes.

Ara, a més, el ple ordinari
de juny va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Direcció
General de Turisme de la
Generalitat Valenciana la
declaració de Festa d’Interés
Turístic Autonòmic de la
Comunitat Valenciana per a la
Fira Agrícola.
Tots els grups municipals
van donar suport a la proposta
del regidor de Turisme,
Guillermo Latorre: «El que es
vol és potenciar la promoció
com a reclam turístic d’aquesta fira tan arrelada i amb tanta
tradició al nostre poble».

Els veïns i veïnes del barri mostren la seua devoció per Sant Joan.
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Salud

Implantes
dentales
IVANA

Bonet*

U ÈXIT DE LA MOSTRA DE
COLLAGES I ACTIVITATS
‘36 DIES EN VALENCIÀ’

Del 18 al 22 de juny la Biblioteca
Municipal José Vicente Felip Monlleó
va acollir la mostra de collages a
càrrec de Pedro Zorrilla Adsuara ‘36
dies en valencià’, organitzada per les

U GUANYADORS DE
L’ACTIVITAT D’’EL QUIXOT
VIST PER FANDOS’

Maria Guerrero, guardonada amb
100 euros en comerç local, i Ximo
Zapata, premiat amb una tauleta,
van guanyar l’activitat de l’exposició ‘El Quixot vist per Fandos’.

regidories
de
Normalització
Lingüística, Biblioteca, Cultura i
Educació, juntament amb Cosas &
Musas, La Corretjola i l’Associació
Platges de Nules. El mateix Zorrilla va

U MANS UNIDES AGRAEIX
LA COL·LABORACIÓ EN EL
SORTEIG DEL 26 D’AGOST

impartir el dissabte 19 el taller didàctic ‘El meu collage Nules’, per a xiquets
i xiquetes de 3 a 12 anys, i Cosas &
Musas va dirigir el diumenge 20 el
taller ‘La crisàlide de les paraules’.

Mans Unides agraeix la col·laboració
de l’Ajuntament, Caixa Rural, la
parròquia, comerços i veïns en el sorteig que substitueix el Sopar de la
Fam. Els tiquets, en el 646 189 015.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

E

l coleccionismo de tarjetas postales tiene un
amplio abanico de posibilidades a la hora de
elegir un tema: locales, provinciales, de ciudades, de pueblos,
lugares turísticos, de interés
histórico, etc.
La mayoría de personas buscan coleccionar sobre algún
tema que le guste, que les apasione, que lo pueda mostrar,
por ejemplo, postales de cada
una de las capitales de provincia de España o de monumentos históricos.
A mí siempre me han llamado la atención las tarjetas
postales que tengan relación
con Nules o con las ciudades
limítrofes. Así, en mi busca de
ellas, he tardado varios años
en conseguir la colección que
tengo, la cual comprende en la
actualidad más de 70 tarjetas
postales de Nules, en las que se

Las tarjetas postales de Nules (II)
representan diferentes aspectos
de nuestra localidad, unas editadas por particulares, las de ediciones
Comas
Aldea
de
Castellón, que son de los años
de la posguerra y abarcan diferentes aspectos de Nules, e
incluso un par de ellas editadas
por la imprenta Molés, que estaba ubicada en la calle Colón de

Nules, junto a Correos. Algunas
de ellas las tenemos en blanco y
negro y las mismas también
coloreadas.
Hay algunas que resultan
bastante curiosas, como las que
fueron editadas por la Dirección
General de Regiones Devastadas
y Arquitectura, que muestran
diferentes aspectos de la Granja

Escuela o del Ayuntamiento,
como muestra de las dos edificaciones más relevantes llevadas a cabo por dicho organismo público, que se encargó de
la reconstrucción de Nules
una vez concluida la contienda civil.
EDICIÓN MUNICIPAL

También
tenemos
otras
muchas tarjetas, que son las
editadas
por
el
propio
Ayuntamiento de Nules desde
la década de los años 70 y
hasta finales del pasado siglo
XX, de las que hablaremos en
otro artículo.
La tarjeta que sirve para
ilustrar la presente se trata de
una vista tomada de frente, tal
como debió de quedar la
Granja Escuela antes de ser
entregada a las Autoridades
para su uso, sin que conste el
autor de la misma.
*Presidente del Grupo Filatélico y
de Coleccionismo Noulas

M

i dentista me aconseja un implante.
¿Qué debo saber?
Los implantes dentales suelen ser el tratamiento de primera elección para
reponer dientes naturales u
obtener un anclaje para prótesis dentales removibles,
aportandoles así estabilidad.
Cuando ha habido una
pérdida de piezas dentales su
dentista realizará un estudio
y diagnóstico de su caso ofreciéndole las distintas alternativas terapéuticas. Si el tratamiento aconsejado es un
implante, debe conocer que
es un producto sanitario
diseñado para sustituir la
raíz. Suele tener forma roscada y está fabricado con materiales biocompatibles.
Tras un minucioso estudio por parte del profesional,
el tratamiento tiene 4 fases:
-Fase quirúrgica: se prepara el lecho óseo y se instauran los implantes, normalmente con anestesia local.
Deberá seguir un tratamiento con antibióticos analgésicos y antiinflamatorios.
-Osteointegración: proceso por el cual las células
óseas se adhieren a la superficie del diente. Esto suele ocurrir a los dos meses de la colocación del implante, aunque
según el caso podría ser
inmediato a la cirugía (son
los implantes llamados de
carga inmediata, donde en
un mismo acto se realiza la
extracción dental, implante
y colocación de la corona
sobre el implante) o varios
meses, en casos de injertos
óseos más complejos.
-Fase restauradora: cuando se ha verificado la osteointegración y el implante está
preparado para recibir carga,
se coloca sobre él la corona,
puente u otras prótesis.
-Mantenimiento: es fundamental para la durabilidad
de los implantes a largo
plazo. El dentista debe revisar el ajuste de las prótesis y
también la oclusión. Es primordial por parte del paciente seguir las instrucciones de
higiene, evitar el tabaco y llevar una vida saludable.
Los implantes no son más
resistentes que los dientes
naturales y deben cuidarse y
acudir a revisiones.
*Dentista
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De ley

Viatjar amb un
gat de vacances

Cómo gestionar
tu herencia
VÍCTOR

Barres*

E

stiu, vacances, gat... és
possible aquesta combinació? Tindre un animal baix el nostre
càrrec és tota una responsabilitat. Com ho podem combinar? Don’t panic! Es pot.
El gat és un animal al que
no li agraden els canvis. Si
vas a viatjar menys de deu
dies el millor és buscars alguna persona de confiança que
vaja tots el dies a ocupar-se
de les necessitats del nostre
amic. Si cap persona del teu
voltant pot anar a fer aquesta
tasca es pot contractar un
servei de cures a domicili.
Si el període de vacances
supera els deu dies, cal plantejar-se el portar al teu gat
amb tu. Sempre recomanem
ficar al transportí una manteta amb la seua olor i el seu
joguet preferit, per ajudar-li
a crear familiaritat.
No li donarem de menjar
unes sis hores abans del viatge per tal d’evitar vòmits i
ens assegurarem que està
ben hidratat. És molt important que els dies abans de
l’eixida el gat estiga el més
tranquil possible i no hi haja
cap canvi a la seua rutina. Si
ha d’anar al veterinari ho
farem amb una setmana
d’antelació per a evitar ajuntar moments estressants.
Podem aprofitar per a
comentar-li dubtes que tinguem sobre el viatge, salut,
comportament i posar el
microxip si encara no el té.
L’identificació del nostre gat
és imprescindible i a més
estem obligats a implantarli’l. Si eixim del país, a més
cal fer-li un passaport.
Mentre viatjem cal tindre
cura del transportí, aquest
ha de ser preferiblement
sòlid i gran, de forma que el
nostre gat tinga suficient
mobilitat. És important que
estiga fixe amb el cinturó de
seguretat. També ajuda
cobrir-lo amb un llençol per
a fer efecte cova i que es puga
sentir mes segur. Si el viatge
dura més de dos hores, hem
de parar, ficar-li una caixeta
amb arena i donar-li aigua.
Mai deixarem el cotxe al
sol ja que a l’interior poden
superar-se els 46º. Sempre
darrere, per llei, la cartilla
sanitària de l’animal.
Ja arribats a destí habilitarem una habitació amb tot el
que necessite i el deixarem
eixir del transportí al seu
temps. Paciència, mimos i
espai són les claus per a que
es senta de nou com a casa.

R
U X FESTIVAL DE BANDES
JUVENILS VILA DE NULES AMB
L’UNIÓ MUSICAL ORPESA

Ple com a les bones ocasions a la
Terrassa de l’Estany, el 26 de juny,
amb el X Festival de Bandes Juvenils
Vila de Nules que va tindre com a
convidada l’Unió Musical Orpesa.

Juntament amb la formació de
l’Associació Musical Artística Nulense
van demostrar que les escoles de
música valencianes són un patrimoni
cultural immaterial únic.

U CREU ROJA DISTRIBUEIX
EN LA PROVÍNCIA MÉS DE
146.000 QUILOS D’ALIMENTS

La subdelegada del Govern en la província de Castelló, Soledad Ten, va
acudir a la assemblea local de Creu
Roja de Nules, una de les associades
al repart del FEAD, per a conéixer els

detalls de la primera fase del
Programa 2021 d’Ajuda Alimentària
a les persones més desfavorides,
posat en marxa pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

U CONCERT D’ESTIU DE LA
CORAL SAN BARTOLOMÉ A LA
TERRASSA DE L’ESTANY

La Coral San Bartolomé va tornar a
encisar els veïns i veïnes de Nules
amb el concert d’estiu que van oferir
el dissabte 3 de juliol a la Terrassa de
l’Estany. Un nou motiu per a gaudir a

la fresca de la cultura molt prop de
casa i amb el talent de nulers que
dediquen el seu temps lliure a
assatjar sense descans per a donar el
millor d’ells dalt de l’escenari.

ecibir una herencia
supone muchos trámites administrativos y
legales que, en caso de
mala gestión o desconocimiento, pueden originar problemas legales o fiscales.
Siempre aconsejamos a
nuestros clientes otorgar testamento, ya que en el mismo
expresamos nuestra voluntad sobre qué queremos que
se haga con nuestros bienes
tras el fallecimiento. En caso
de que no exista, debemos
acudir a la notaría para otorgar una declaración de herederos abintestato donde se
incluirán a todos los herederos legítimos y cuyo trámite
durará 20 días hábiles.
Hay un plazo de seis
meses para liquidar el
Impuesto de Sucesiones, por
lo que aconsejamos recopilar
la documentación necesaria
para la gestión de la herencia
cuanto antes, para poder
solucionar los inconvenientes que puedan surgir.
Debemos
liquidar
el
impuesto
de
Plusvalía
Municipal (IIVTNU) y el
impuesto de Sucesiones, respecto de los cuales existen
deducciones y bonificaciones
en relación con el grado de
parentesco con el heredero,
por lo que aconsejamos que
este trámite lo realice un profesional experto en la materia, lo que puede suponernos
un importante ahorro.
Encontramos
muchos
casos en los que los clientes
renuncian a la herencia, bien
porque contiene deudas,
bien por imposibilidad de
pagar los impuestos asociados. En el primer caso puede
estudiarse la posibilidad de
aceptar la herencia a beneficio de inventario, respondiendo el heredero de las
deudas únicamente con el
patrimonio heredado. En el
segundo caso es primordial
que un profesional calcule
cuánto se debe tributar antes
de iniciar cualquier trámite.
Hay muchos casos en los
que no es necesario acudir a
notaría, lo que supondrá un
ahorro. En Ramiro Navarro
Abogados contamos con un
equipo de profesionales con
amplios conocimientos tanto
en la rama civil como fiscal
de la sucesión. Nos gusta
valorar todos los extremos y
tratar cada herencia como lo
que es, única y diferenciada.
*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 058 777
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La terrassa de l’Estany va ser l’escenari d’un concert tribut a l’artista Mónica Naranjo.

L’espectacle ‘Vivo en libertad’ va tindre molt d’èxit el diumenge 27 de juny.

Nules dona suport al col·lectiu LGTBI
L’Ajuntament va organitzar diferents activitats del 26 al 30 de juny per a commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+

L

a bandera LGTBI+ va tornar a onejar als balcons
de l’Ajuntament de Nules
per a commemorar el Dia
Internacional
de
l’Orgull
LGTBI+ que es va celebrar el
dilluns 28 de juny.
Des de la regidoria de
Polítiques d’Igualtat es van
organitzar diferents activitats
per a donar visibilitat a les reivindicacions i als drets d’aquest
col·lectiu del 26 al 30 de juny.
Per a obrir els actes, des del
consistori es va convidar a la
ciutadania a participar en la
manifestació Orgull LGTBQI de la
província de Castelló, el dissabte
26 de juny a Castelló.
El diumenge 27 de vesprada
es van realitzar al parc de
l’Estany tallers de manualitats
per a totes les edats, i per la nit
la terrassa l’Estany va acollir un
concert
tribut
a
Mónica
Naranjo, una de les artistes pioneres de l’Orgull LGTBQI, amb
l’espectacle Vivo en libertad.
El dia 28 es van publicar en
xarxes socials cinc curmetratges
anomenats La diversitat és un

El parc de l’Estany va acollir tallers de manualitats sobre els drets LGTBI.

La bandera LGTBI va tornar a penjar dels balcons de l’ajuntament de Nules.

Laia Pitarch (d) va presentar el llibre ‘Les Invisibles’, d’educació afectivo-sexual.

orgull amb els que es va donar
visibilitat als diferents col·lectius que formen part de les
sigles LGTBI. A més, es va presentar a la Biblioteca Municipal
José Vicente Felip Monlleó el llibre de Laia Pitarch Les Invisibles,
Educació afectivo-sexual des de les
ciències socials en el que es parla
de les dones del col·lectiu
durant el règim franquista. Per
últim, es va llegir un manifest
anomenat Els drets LGTBI són i
seran Drets Humans en suport a
aquest col·lectiu.

La programació va continuar
el dia 30 amb una xerrada de
sensibilització i la projecció de
curmetratges sobre temàtica
LGTBQI a la Biblioteca.
D’altra banda, durant el mes
de juliol s’imparteix un curs en
línia per al bon ús del llenguatge inclusiu i sense estereotips
sexistes dirigit, principalment,
a les associacions locals, a càrrec
de la Fundació Isonomia de la
Universitat Jaume I. El curs va
tindre una sessió presencial el 7
de juliol, a la Biblioteca.

Actualitat

Medi ambient
Llancen una
nova campanya
mediambiental
per a recollir vidre
L’Ajuntament
de
Nules
llança una nova campanya
mediambiental amb la que
es vol sensibilitzar a la ciutadania i fomentar el reciclatge
de vidre, i se suma a la iniciativa promoguda per l’entitat
Ecovidrio
anomenada
Moviment Banderes Verdes
d’Ecovidrio en la que hi participen altres 38 municipis de
la Comunitat Valenciana.
Entre els principals objectius d’aquesta campanya es
troba guardonar l’esforç
dels establiments hostalers i
l’activisme de les localitats
costeres en la recollida selectiva d’envasos de vidre.
El regidor de Medi
Ambient, César Estañol, ha
apuntat que «els residus de
vidre es multipliquen a
l’estiu, per tant esperem contar amb la col·laboració de
fins a 60 establiments de la
localitat per a aconseguir
fomentar el reciclatge i
intentar així aconseguir una
de las dues banderes verdes
que s’atorgaran als municipis que més hagen augmentat la xifra de reciclatge»
durant aquesta campanya».
A cadascú dels locals participants se’ls donarà contenidors, amb l’objectiu de fer
més fàcil el transport fins als
contenidors de vidre.
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Impulsen la creació d’un Consell
Mediambiental Educatiu Local
Proposen als centres educatius que s’adhereixin al programa Educació Ambiental en Ruta

L

’Ajuntament de Nules
està treballant en una
nova iniciativa de caràcter mediambiental amb la
que es vol unificar les diverses
accions ambientals que es porten a terme al municipi, principalment les organitzades tant
pels centres educatius com pel
mateix consistori.
En aquest sentit, des de les
regidories d’Educació i de Medi
Ambient de l’Ajuntament de
Nules es pretén crear un Consell
Mediambiental Educatiu Local
format pels representants dels
Consells Mediambientals dels
diferents centres educatius de la
localitat.
El regidor de Medi Ambient,
César Estañol, explica que «la
finalitat d’aquesta iniciativa és
que mitjançant aquest òrgan es
coordinen i defineixin les línies
a portar a terme a la població en
matèria mediambiental i de sostenibilitat».

PROGRAMA EAR

No obstant això, el primer pas
per a poder crear aquest consell
és que cadascú dels centres educatius del municipi s’adhereixi
al
programa
Educació
Ambiental en Ruta (EAR) de la
Generalitat Valenciana.
La regidora d’Educació, Rosa

Reunió amb el personal directiu dels centres educatius per a tractar la iniciativa.
Ventura, matisa sobre això que
«és important aquesta adhesió
perquè aquest programa és el
marc estratègic de referència i
suport educatiu per a la construcció d’un model de societat
basat en principis de sostenibilitat». També assenyala que «a
més amb aquesta adhesió després es podrà formar part també
de la Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat de la Comunitat
Valenciana».
De fet, així ho han traslladat
al personal directiu dels centres

educatius en una reunió celebrada recentment per a tractar
aquest assumpte.
MEMBRES ACTUALS

Amb tot, cal assenyalar que l’IES
Gilabert de Centelles, el CEIP
Lope de Vega, el CEIP Pío XII i el
CEIP Cervantes ja s’han adherit
al
programa
Educació
Ambiental en Ruta (EAR) i
s’espera que, en breu, se sumen
altres escoles del municipi per a
poder així seguir avançant en
aquesta iniciativa.

9

Dos arbres per a
donar suport a la
sostenibilitat
d’Europa
L’Ajuntament de Nules s’ha
adherit a la nova iniciativa
#UnArbrePerEuropa per la sostenibilitat
que
llança
l’Associació d’Europeistes
d’Espanya Equipo Europa, amb
l’objectiu de visibilitzar la
importància del desenvolupament sostenible en l’àmbit
local. De fet, aquest repte
mediambiental, que es va
posar en marxa l’any 2019 a
partir d’una proposta del
president del Parlament
Europeu, David Sassoli, fa
una crida als alcaldes dels
municipis espanyols per a
plantar, almenys, un arbre a
la seua localitat.
La regidoria de Medi
Ambient ha recollit la proposta i, a més dels arbres que
es planten al llarg de l’any,
s’han plantat dos arbres de
manera
simbòlica
amb
motiu d’aquesta iniciativa.
Els llocs que compten amb
un d’aquests arbres són el
parc Cromàtic on s’ha plantat un Quercus Ilex o carrasca i
l’Avinguda Diagonal on s’ha
plantat un Cercis Siliquastrum
o arbre de l’amor.
El regidor de Medi
Ambient, César Estañol,
comenta que «Nules mostra
així el seu compromís amb
els valors de sostenibilitat
d’aquest projecte».

En verd
VIRGINIA

Gavaldá*

L

a situació d’emergència
sanitària que estem
vivint ha suposat un
gran impacte per a les
nostres vides, posant en
evidència la necessitat de
replantejar-nos la nostra relació amb el medi. Som ecodependents, necessitem de la
Natura per a subsistir, quan
parlem de cuidar la Natura
estem parlant de cuidar-nos a
nosaltres mateix.
La nostra manera de viure
actual, ens ha fet oblidar-nos
d’on venim, que som éssers
socials i que el més important
és la Vida, i l’hem de cuidar.
No podem seguir vivint només
en el present sense ser conscients que cada una de les nostres accions pot tindre repercussions en el nostre entorn,
en els demés i en nosaltres
mateixa. És necessari connectar amb els nostres orígens i

Estimar la natura és estimar la vida
treballar cap a una major humanització on l’amor i els valors
com la solidaritat, l’empatia,... i
el respecte pels demés i per tot
el que ens envolta estiga present
en cada moment i en el nostre
acompanyament
als
més
menuts. Només així, vivint en el
respecte, creixeran respectant.
Davant d’esta crisi d’humanitat és necessari un canvi de
mirada, on la persona, la vida,
quede al centre. Seguint en esta
línia, l’educació té un gran
paper… i educació és tot el que
envolta a la infància.
Per tant, no podem educar
sense tindre en compte qui som
i el lloc on ens trobem, i sense
ser conscients de la preocupant
situació
d’Emergència
Climàtica actual on un augment de temperatures ens està
duient ja a situacions meteorològiques extremes (sequies,
inundacions, onades de calor,
incendis…), desertificació, pujada del nivell del mar, pèrdua de

biodiversitat (major risc d’infeccions i enfermetats), esgotament de recursos… És molt dur
mirar al teu alumnat, fills/es,... i
ser conscient de que no estem
fent el suficient.
La bona notícia és que entre
tots podem fer que esta situació
canvie, mitigar els efectes del
canvi climàtic disminuint la
nostra
petjada
ecològica
començant per canviar alguns
hàbits com la disminució de l’ús
de plàstics, la reducció de residus, consum responsable,...i
això ho podem fer incorporant
a les nostres vides accions tan
senzilles com el consum de productes de proximitat, dur la
teua bossa de tela per a comprar
o menjant fruita de temporada.
Cal insistir que els centres
educatius no podem fer-ho
sols… Per a que tota la tasca que
fem tinga sentit és imprescindible que Famílies, Escola,
Societat, Institucions... anem de
la mà. Fa falta educació, infor-

mació, sensibilització, concienciació, oferir alternatives... I
també fan falta accions i que les
institucions
corresponents
creen polítiques per a que es
puga regular i exigir que les
accions que es fan a la nostra
localitat es facen escollint
l’opció més sostenible i respectuosa possible.
A Nules, amb la finalitat
d’establir nexes d’unió i de
col·laboració entre entitats i persones que treballen en este sentit, estem treballant en un acord
de col.laboració entre els
Centres Educatius de Nules
adherits a la Xarxa de Centres
per la Sostenibilitat, el professorat de producció agroecològica
de l’IES Gilabert de Centelles i
l’Ajuntament de Nules. Vull
aprofitar per agrair l’esforç i la
il·lusió de totes les persones que
creuen en este camí, per la
implicació del professorat i pel
recolzament de l’Ajuntament.
En definitiva, els centres edu-

catius tenim un gran repte,
hem de ser model i motor de
canvi que necessita la societat,
creant espais de participació
per a que la comunitat educativa puga construir el camí de
la sostenibilitat i la convivència i on l’alumnat siga protagonista d’este pocés.
Però cal que tinguem eixe
contacte amb la Natura que
ens ajude a crear eixe vincle
emocional per a estimar-la i
respectar-la, cal que l’Educació
Ambiental (o Eco-Social) estiga
sempre present. Hem de fer i
ser educació, recordem que
darrere de cada una de les nostres accions, un xiquet/a ens
estarà mirant. Ensenyem a cuidar el Medi Ambient, ensenyem a Estimar la Vida.
*Coordinadora projecte ‘Recicla
l’Escola, un Camí cap a la
Sostenibilitat i la Convivència’ del
CEIP Lope de Vega de Nules i de la
Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat de Castelló
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Una breu història del Jardí Botànic
Francisco Beltrán Bigorra de Nules
Recuperem part d’un article de Joaquín Albesa i Susana Granell sobre el jardí creat entre 1953 i 1954 pel
nuler i aleshores director del Jardí Botànic de València, a qui se li va dedicar el jardí en 1986, pel seu centenari

E

n aquest Crònica tractarem de conéixer un poc
millor la història del Jardí
Botànic Francisco Beltrán
Bigorra de Nules amb un extracte de l’article que li va dedicar
l’any 2011 la revista científica
Bouteloua, dedicada a l’estudi de
la flora ornamental, a càrrec de
Joaquín Albesa i Susana Granell, el
qual es pot consultar complet a
la Nulespèdia.
El Jardí Botànic es va construir entre 1953 i 1954 sota la
supervisió del mateix Beltrán
Bigorra, biòleg nascut a Nules i
aleshores director del Jardí
Botànic de València
El projecte va combinar els
trets habituals dels jardins
botànics de l’època, caracteritzats per la diversitat i originalitat de les espècies, amb els dels
jardins
ornamentals,
amb
l’atractiu de les alineacions, formes i colors. Ja aleshores tenia
els actuals huit parterres de geometria variable que es formaven
per l’intersecció de dos corredors principals, que es creuaven
quasi perpendicularment en el
centre dividint l’espai en quatre
parts, i de corredors oblics que
dividien en dos cada part.
Els exemplars que formaven
la col·lecció inicial pertanyien a
25 espècies: 4 de gimnospermes,
20
d’angiospermes
dicotiledònies i una d’angiosperma
monocotiledònia, si bé apenes
hi ha registres de les arbustives i
herbàcees que sens dubte van
formar part de la primera
col·lecció. Tot el jardí estava
rodejat d’una tanca perimetral
de Cupressus sempervirens i les
entrades als corredors estaven
adornades amb exemplars de
Thuja orientalis retallats amb formes geomètriques.
Tots els parterres tenien un
set propi de Ligustrum ovalifolium
darrere del qual es van situar
majoritàriament les espècies
arbòrees. Així, al principi l’interior va quedar prou buit.
Menció especial per a les alineacions d‘Aesculus hipocastanum,
Firmiana simplex, Ginkgo biloba,
Melia azederach i Magnolia grandiflora i els 150 exemplars de Rosa
x centifolia que, darrere de la
tanca de Ligustrum ovalifolium,
van ser objecte de molta cura,
fins i tot amb suports de fusta.
Els primers anys les modificacions van ser positives i continues, però després hi va haver
un periode d’alts i baixos amb
un balanç negatiu fins a la restauració. Les principals modificacions es van fer als corredors,
que van perdre la vorera original i van ser elevats per la pavimentació i l’engravillat. Es van

El tiempo

Ya está aquí el
cambio climático
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

Una de les principals actuacions de la restauració que va concloure l’any 2009 va ser el tancament del perímetre del jardí.

Monolit del centenari de la separació d’aigües entre Burriana i Nules.
sustituir els bancs per altres de
pedra artificial i de manera més
recent de ferro i fusta. També es
van instal·lar punts de llum.
Els primers anys es va incrementar la col·lecció d’arbres
amb nous exemplars i espècies,
per a perdre’n els anys seguents
i reduir-se la introducció de
nous individus. Les col·leccions
d’arbusts i plantes herbàcees
sembla ser que van acusar quasi
des del principi la falta del manteniment adequat, i això, unit a
la no reposició d’exemplars, va
suposar la seua quasi completa
desaparició.

L’any 1986, centenari del naixement de Francisco Beltrán
Bigorra, va haver un nou impuls
institucional. Se’l va nombrar
fill predilecte de Nules, se li va
donar el seu nom al jardí, es va
inaugurar una placa commemorativa i es va imprimir una guia
(Saborit & Arista, 1986).
El jardí tenia 53 espècies,
però després va continuar
degradant-se i perdent exemplars tot i algunes actuacions
com la reforma de 1996, en la
qual, per a donar llum al jardí,
es va eliminar la tanca perimetral de Cupressus sempervirens i es

va fer una poda de sanejament.
Tot i això, el jardí va seguir
deteriorant-se fins que en 2002
es va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Nules i la
Universitat de València per a un
projecte
de
restauració.
Aleshores el jardí tenia 47
espècies i el conveni contemplava estudiar la situació existent,
elaborar un projecte de restauració i executarlo. Els principals
objectius: conservar l’arbrat,
incrementar la diversitat, proposar l’ús didàcti i mantindre
l’interés ornamental original.
La Direcció General de Gestió
del Medi Natural va concedir
una subvenció de 150.000 euros
per a la restauració, que es va
fer entre 2006 i 2009 sobre una
simplificació del projecte. Va
destacar el tancament del jardí i
la millora del sol i el sistema de
reg, el sanejament dels exemplars i el desenvolupament
d’una escola botànica i tres
col·leccions monogràfiques que
van suposar la plantació de 175
espècies de 93 famílies per a un
total de 222 espècies i 100 famílies. Es van complir en bona
mesura els objectius ja que es va
millorar l’estat fitosanitari dels
arbres i amb l’elevat nombre
d’espècies i famílies introduïdes
es va recuperar la vocació original del jardí al augmentar la
seua diversitat i poder oferir
activitats didàctiques.

stimado-a lector-a, la
Madre Naturaleza nos
está mostrando de
forma lenta pero progresiva que el cambio climático avanza imparable.
Desde
la
Revolución
Industrial del siglo XVIII, el
ser humano no ha dejado de
emitir gases contaminantes
de efecto invernadero a la
atmósfera. Está claro que
alguien se quiere cargar el
planeta. Digamos que en un
principio sembró la semilla,
y ahora recoge sus frutos,
con olas de calor extremo
fuera de temporada y veranos térmicos que se inician
dos meses antes y finalizan
dos meses más tarde de lo
habitual. Las lluvias torrenciales del 7 de septiembre de
2004 en Nules fueron el
máximo exponente donde
dejaron
su
particular
imprenta devastadora en
daños materiales en la población y su término municipal.
Los casquetes polares se
derriten a velocidad de vértigo. Dicen los hombres de
ciencia que si esta situación
se cumpliese, el nivel de las
aguas del mar subiría en un
promedio de 2 metros en
todo el mundo. En el
Mediterráneo, la subida de
las aguas sería de 1,5 metros.
En Nules, si tenemos en
cuenta que la altitud sobre el
nivel del mar está en 13 mts,
la línea de costa retrocedería
hasta el nivel de la autopista.
En algunos lugares de la
peninsula, alcanzar los 35ºC
de máxima era algo muy
puntual. Este verano, esos
mismos puntos han alcanzado los 43ºC de máxima y el
verano acaba de empezar.
Si el Mediterráneo, mar de
aguas templadas, a consecuencia del cambio climático
pasase a ser un mar con temperaturas tropicales, podríamos recibir especies acuáticas, que por ahora mejor
omitir. Quizás haya quien
piense que estas líneas son
fruto de un calentón de una
noche de verano, para llamar
la atención. Ese no es mi estilo. En 1979, con 16 años,
empecé a colaborar con la
actual AEMET y en enero de
2021, cumplí 42 años de
observaciones ininterrumpidas. Un periodo en el que he
podido crear una completa
base de datos referentee al
clima de Nules, en la que me
baso para mis crónicas.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules
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Nulexport i Cipla confirmen la fusió per a
crear la nova cooperativa Cítrics de Nules
Els socis de les dues entitats van donar el seu suport en les respectives assemblees del darrer mes de juny a la creació de la que serà l’única societat nulera

C

ítrics de Nules ja està
més a prop després de
que els socis de Cipla i
Nulexport hagen aprovat
el projecte per a fusionar les
dues cooperatives nuleres.
El moment decisiu d’aquest
procés es va iniciar el darrer 10
de juny, quan els socis de la cooperativa Cipla de Nules van acudir a l’assemblea general que es
va celebrar al saló social de la
Caixa Rural Sant Josep de Nules
i van donar a la junta directiva
el seu suport majoritari a la
fusió que suposarà el naixement
de la societat Cítrics de Nules.
Per la seua banda, els socis de
Nulexport van ser convocats
també
a
una
assamblea
l’endemà, l’11 de juny, en les
mateixes instal·lacions de la cooperativa al polígon Senda
Mitjana. Allí els van donar la

L’assemblea de Cipla (e) va ser la primera en aprovar la fusió de les dues cooperatives. Els socis de Nulexport (d) van mostrar la seua postura l’endemà.
informació sobre les condicions
de la fusió i es van resoldre els
dubtes dels socis sobre el que
suposarà aquesta operació.
La nova societat tindrà una
capacitat de comercialització de

30 mil·lions de quilos de fruita i
a més compta amb un capital
humà d’uns 700 socis.
Una vegada es té ja el suport
de la massa social de les dues
cooperatives, es posen en marxa

els darrers tràmits administratius per a culminar un procés
que deixarà a Nules amb una
única cooperativa citrícola.
Cal recordar que el municipi
va arribar a tindre fins a set coo-

peratives en altres èpoques. No
obstant, tots estan convençuts
de que aquesta fusió serà positiva tant per a l’activitat empresarial com per a la localitat, amb
l’objectiu de créixer.

La Cooperativa inicia un programa de lluita
biològica amb un depredador del cotonet
La Cooperativa Agrícola Sant
Josep de Nules continua treballant i innovant amb l’objectiu
d’ajudar a combatre la perjudicial plaga del cotonet.
Amb aquest objectiu durant
el mes de juliol realitzen una
nova solta d’un dels depredadors naturals del cotonet en
diverses finques del terme
municipal de Nules, la qual han
impulsat des de la Cooperativa
per a fomentar la lluita biològica contra aquesta plaga.
Aquesta vegada el depredador que es soltarà és el
Cryptolaemus Montrouzieri, un
coleòpter depredador polífag
que pot fer molt de mal entre
les poblacions de cotonet.
PRECEDENTS

Cal recordar que des de la
Cooperativa Agrícola Sant Josep
de Nules s’està treballant des de
fa mesos en trobar solucions per
a una de les plagues més perilloses per al cultiu de cítrics, ja que
ara no es pot combatre amb
metilclorpirifo, un insecticida
que ha sigut prohibit per la
Unió Europea.
Com en agost de l’any passat,
enguany la Cooperativa també
segueix col·laborant amb la
solta pel terme de Nules d’un
altre parasitoide que ataca el

Una imatge amb la solta d’exemplars del ‘Cryptolaemus Montrouzieri’.
cotonet, l’Anagyrus Aberiae, juntament amb la Conselleria
d’Agricultura a través de Tragsa.
El Criptolaemus pot ser un bon
complement per a l’Anagyrus,
però només pot actuar als

mesos d’estiu, amb la calor.
Així, el seu ús no és preventiu
com el de l’Anagyrus, sinó més
orientat a les finques en les que
ara queda poc de cotonet, per a
eliminar-lo per complet.

Emai
l
:coopnul
es@coopnul
es.
es
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Sergi Canós, entre la presentadora Mónica Benavent i el regidor d’Esports, Gabriel Torres. A la dreta, dalt, el jugador saluda al públic en arribar a l’estadi Noulas. Baix, el futbolista amb els seus familiars.

Nules fa un reconeixement públic al seu
futbolista més internacional, Sergi Canós

pels èxits que està tenint en la
seua carrera esportiva», comenta el regidor Gabriel Torres.
El responsable d’Esports
també va explicar que amb
aquest acte «es va voler agrair a
Sergi Canós el fet de que porte el
nom de Nules allà on va».

Unes 500 persones es reuneixen a l’estadi Noulas Antonio Pérez Balada per a homenatjar-lo pel seu ascens a la Premier League

MESURES SANITÀRIES

E

l jugador nuler de futbol
Sergi Canós Tenés va
rebre el dissabte 26 de
juny un homenatge per la
seua trajectòria esportiva.
L’acte, anomenat Sergi Canós.
Els valors de l’esport, va tindre lloc
a l’estadi Noulas Antonio Pérez
Balada i va estar organitzat per
l’Ajuntament de Nules.
Així doncs, al voltant de 500
persones van voler estar al costat d’aquest jove esportista local
de 24 anys que des de l’any 2013

es troba jugant a Anglaterra on
la pròxima temporada jugarà a
la Premier League.
De fet, l’acte va comptar amb
testimonis que van parlar de la
seua trajectòria esportiva al
món del futbol i dels valors que
l’han portat a jugar en alguns
dels millors clubs del món
d’aquest esport, ja que després
de jugar al Nules CF, al CD
Castellón i al RCD Espanyol,
Sergi Canós va fitxar pel CF
Barcelona, on va continuar

jugant durant tres temporades.
Seguidament va iniciar la
seua aventura a Anglaterra en
formar part de les files del
Liverpool i més tard de les del
Norwich. En l’actualitat, està
jugant al Brentford i aquesta
temporada ha aconseguit ascendir a la Premier League sent el
cinquè jugador amb més partits
al club londinenc. Així, podrà
seguir complint somnis jugant
contra el Manchester City,
Chelsea, Liverpool i molts més.

U L’ALEVÍ DE L’HANDBOL
NULES, CAMPIÓ DE LLIGA

El 26 de juny aleví de l’Handbol Nules va tancar la temporada proclamant-se campió de lliga. L’equip està format per Efrén, V. Clavell, Pau, V. Alagarda i Miguel, i els
benjamins Carla, Nerea, Triana, Olaya i Toms.

Davant açò, des de la regidoria d’Esports s’assenyala la satisfacció per l’acollida que va tindre aquest acte. «Va estar un
esdeveniment molt emotiu on
vam poder conéixer més de
prop a Sergi Canós i es va fer un
recorregut per la seua trajectòria esportiva que de segur servirà d’exemple per als més
menuts i joves del nostre poble.
De manera que totes les persones presents en aquest acte van
poder felicitar-lo personalment

U LUCIA I PAOLA, SEGONES
AL 3X3 PLAZA CAIXABANK

Cal destacar que en l’homenatge es van respectar totes les
mesures sanitàries pertinents i
hi va haver aforament limitat.
A més, les persones interessades van poder participar de
manera activa gravant un missatge o fent preguntes que el
mateix Sergi Canós va respondre el dia de l’homenatge.
Per últim, l’Ajuntament de
Nules ha obsequiat Sergi amb
tot el material gràfic de l’esdeveniment perquè puga recordarho sempre a través d’una
memòria extraïble.

El Taronja Basket Nules va participar en el 3x3 Plaza
Caixabank a Castelló. Lucía i Paola van arribar fins la final
i van ser subcampiones. A més, van poder conéixer una
llegenda del bàsquet espanyol com Fernando Romay.
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U DUES NULERE S TRIOMFEN
A L’AUTONÒMIC D’ESTIU

Dues nadadores nuleres van triomfar amb l’equip
castellonenc Azahar Sincro en el Campionat
Autonòmic d’Estiu de natació artística que va acollir Castelló el cap de setmana de l’11 al 13 de juny.

D’una banda, en categoria junior, Alba Palau Baus
(a la dreta en la imatge de l’esquerra) va guanyar
tres medalles d’or en rutina tècnica duos, rutina
tècnica equips i rutina lliure equips, a més d’una

plata en ‘highlight’. Per la seua banda, en categoria
infantil, María Romero Climent (segona des de la
dreta en la imatge de la dreta)va ser plata en final
combinat i bronze en rutina lliure equips.

U GLORIA FULLER SIGNA
UN PALMARÉS ENVEJABLE

Gloria Fuller, nascuda a Faura (València), i resident
a Nules des de fa tres anys, és una crack del ciclisme. Així, el 29 de maig es va proclamar a Picassent
campiona autonòmica en carretera en categoria

màster 40 dones. El dia següent va completar la
seua actuació en l’autonòmic imposant-se en la
modalitat XCM, també en màster 40 dones (foto
esquerra). La seua versatilitat va quedar patent el 5

de juny en ser la primera i única dona en l’ultramarató Gegant de Pedra. I per últim, fins ara, el 26 de
juny es va proclamar campiona d’Europa d’ultramarató a Vielha (foto dreta), en màster 40 dones.

U EXCURSIÓ A XODOS DEL
CLUB ATLETISME NOULAS

El CA Noulas i l’Ajuntament van organitzar l’11 de juliol
una excursió familiar a Xodos. A més, les joves atletes
Nadia Silvestre Gómez (or i plata) i Sara Felip Carbonell
(or) van destacar en el provincial sub-12.

U EL CLUB BALKAN CELEBRA
EL SEU FESTIVAL D’ESTIU

La gran família que forma el Club Balkan Nules de
gimnàstica rítmica va celebrar el darrer diumenge
20 de juny un festival d’estiu, que finalment es va
traslladar de la Terrassa de l’Estany al Poliesportiu

U TERCER SUBCAMPIONAT
PER A L’ALEVÍ B DEL CF NULES

L’aleví B del CF Nules (foto) manté un gran nivell de joc i
aquesta temporada ha encadenat el seu tercer subcampionat consecutiu de lliga or. La mateixa posició ha
aconseguit el prebenjamí A, a només un gol del títul.

Municipal degut a la situació meteorològica. Les
integrants del club van mostrar al públic tot el que
han aprés en un any difícil degut a la situació amb
la pandèmia i es van divertir compartint el seu

esport preferit amb els assistents. Ara el club organitza de l’1 al 30 de juliol la tercera edició del seu
Campus d’Estiu, que es realitza a la seua seu, ubicada a la plaça de la Verge del Pilar, número 3.
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Opinión

La política del
no a Nules
CeN

H

an pasado ya 25 meses desde
la sesión de investidura que,
fiel a la voluntad popular
mayoritaria, determinó nombrar a David García como alcalde de
Nules por segunda legislatura y confiar la gobernabilidad en Centrats en
Nules (CeN).
La actitud de los grupos de la oposición, poniendo dificultades y trabas
en multitud de proyectos y propuestas, ha sido manifiesta desde el primer día, especialmente por parte del
grupo popular.
En el pleno del pasado mes de
mayo llegaron a votar en contra de
que determinados proveedores del
Ayuntamiento cobren sus facturas
por servicios efectivamente y correctamente realizados a esta administración. Y llevan semanas criticando que
no hayamos aprobado el presupuesto
para el 2021.
Eso sí, ellos ni asisten a las juntas
de portavoces, comisiones informativas extraordinarias, reuniones en
Alcaldía… que al efecto convocamos,
¡Siempre tienen una excusa para no
asistir! Y por tanto no aportar, no participar, no colaborar.
Pero después somos otros –nosotros- los que no tenemos voluntad de
aprobar un presupuesto nuevo. Una
vez más se han instalado en el no: el
no a Nules.
ACTUACIONES

Por nuestra parte seguimos trabajando por mejorar nuestro municipio.
Las mejoras, englobadas en la apuesta clara por embellecer Nules, siguen
en aumento. Recientemente se han
instalado unas letras de bienvenida a
las playas frente al faro, instalado
mobiliario urbano en Mascarell,
repintado mobiliario de varios parques y zonas de Nules, seguimos trabajando en la nueva zona verde en la
playa les Marines, se ha habilitado
una playa canina en la playa
Rajadell, se está instalando una pasarela de madera para dar servicio a las
urbanizaciones que no tienen acera
en la playa con la consiguiente peligrosidad y falta de accesibilidad que
supone, hemos aumentado el alumbrado público en zonas de aparcamiento de la playa, se ha ganado un
chiringuito más de temporada en la
zona de la gola…
POLÍGONOS INDUSTRIALES

En septiembre está previsto iniciar
obras de mejora en los polígonos
industriales de Cardanelles, Senda
Mitjana y La Mina, además de acometer la III fase de remodelación de aceras en Calle Santa Natalia, construir
un paso de cebra elevado en la
Avenida Diagonal y el asfaltado del
camí la Vieta.
También antes de acabar el año se
iniciarán las obras para remodelar
aceras en Calle Xilxes y en Calle San
Pascual. Y no vamos a parar.

700 razones para
trabajar por Nules
PP

L

as listas del paro nos enfrentan
cada mes a una realidad dramática. La de cientos de vecinos que siguen persiguiendo
un sueño que es un derecho: trabajar.
El pasado junio el paro registró un
ligero descenso a nivel provincial que
no vio su reflejo en Nules. En nuestro
pueblo, por el contrario, el número
de desempleados creció.
Más de una veintena de familias se
sumaron en el último mes al drama
del desempleo. Porque el nuestro es
un municipio que lejos de mitigar la
desaceleración económica sigue escalando dramáticas posiciones que exigen soluciones eficaces y útiles para
asegurar el futuro de nuestro pueblo.
Desde el PP de Nules las reclamamos desde hace años ante un gobierno que vive del populismo, la imagen
y la superchería. Lo fatuo se esfuma y
queda el poso. La triste realidad de
una gestión ineficaz, incapaz de asistir a un pueblo que es ejemplo de
esfuerzo, sacrificio y tesón.
Hoy hay 693 razones para seguir
luchando por el futuro de nuestro
pueblo. Lo hemos hecho planteando
dos acciones cruciales que el alcalde
sigue desatendiendo porque desde
2020 ha sido incapaz de cuadrar las
cuentas que aseguren prosperidad.
Pimero, un plan de empleo dotado
con 200.000 euros que sea capaz de
formalizar contratos directos con los
vecinos que hoy están en paro. Son
cerca de 700 empleos los que reclama
Nules y a los que lógicamente no
alcanzaremos a atender. Pero es un
paso al que se deben sumar otros.
Porque hay dinero para crear ocupación y esta es una prioridad absoluta.
La segunda acción, indirecta, destinar 197.329 euros en inversiones
productivas que generen empleo con
la contratación de empresas locales.
Lograremos un doble impacto.
Inyectaremos fondos públicos a firmas con el sello de Nules y esta inversión se traducirá en empleo y recursos útiles para nuestros vecinos.
Ese es el objetivo. Prosperar, crecer, sumar y luchar por el futuro que
merece esta tierra. El que deseamos
para Nules, para la provincia y para
la Comunitat Valenciana, con Carlos
Mazón al frente del PPCV. Porque
estamos convencidos que frente a las
políticas que restan, desmantelan y
recortan, está el esfuerzo que suma,
que nos hace crecer y que reivindica
la libertad frente a las imposiciones.
Este un proyecto sólido, convencido de que la voz ciudadana debe reivindicarse en cada una de las decisiones que guían el futuro de Nules. Y
con vosotros, de vuestra mano,
vamos a seguir trabajando porque
creemos que hay otra forma de hacer
política. La que en lugar de hacerse
fotos en el despacho se arremanga
para resolver los problemas y luchar
por los derechos de los vecinos. Ahí
estaremos para lograrlo.

Espigones ya y
el resto también
PSPV-PSOE

L

lega el verano y como la campaña televisiva que nos recuerda
«ya es primavera en el Corte
Inglés», ya sacamos las pancartas «ESPIGONES YA».
Y la demanda es lógica, necesaria
y justa. Pero queda todo impregnado
en el populismo del equipo de gobierno, y la reivindicación justa acaba
coinvertida en una pancarta que tapa
la falta de trabajo del equipo de
gobierno. Los intereses municipales
se defienden 360 días al año. ESPIGONES YA.
PASEO MARÍTIMO

Hace dos años se inició un concurso
de ideas para desarrollar un paseo
marítimo para nuestra costa. Esa
idea duerme el sueño de los justos en
un cajón. Ni la mesa técnica ni el
grupo de trabajo volvió a saber de
ello. En febrero nos prometían una
playa canina con servicios dignos, y
el 15 de julio solo tenemos dos carteles que nos anuncian lo obvio, lástima de meses perdidos. Por cierto, el
parque canino de la playa está en
absoluto abandono. La renaturalización y las dunas ya no son necesarias.
ESPIGONES YA.
TALLERES DE EMPLEO

El dinero de la Generalitat
Valenciana en los Talleres de Empleo
se usa para poner maceteros, arreglar
aceras y pintar las vallas, la
Generalitat invierte más dinero en el
mantenimiento de la playa que el
propio Ayuntamiento, aunque luego
digan que no tenemos apoyo autonómico. Las ayudas a la contratación
del Paro Agrícola vienen del gobierno
central para limpiar nuestra marjaleria y el Ayuntamiento aún no tiene
preparadas ayudas para desempleados. ESPIGONES YA.
PRESUPUESTO

No hay presupuesto para el 2021, no
hay inversiones municipales, los proyectos de ampliar la piscina municipal, la remodelación del Casal Jove, o
la ciudad deportiva municipal ya son
castillos en el aire. La inversión en
remodelar las rotondas de la carretera Vilavella y Padre Tomas Lucas para
evitar inundaciones deL barrio de
Sant Xotxim no estarán previstas
antes de septiembre y las lluvias
torrenciales. ESPIGONES YA.
INSTITUCIONES

Negociar con las instituciones da sus
frutos. La que fuera concejal socialista Maria Jesús Gabaldón se reunió
con Costas, vecinos afectados y entidades y consiguió lo que parecía difícil, la bandera azul para Nules. Desde
entonces no hay ya comunicación
entre administraciones. Porque no
solo hay que reivindicar, también trabajar, dialogar y avanzar.
ESPIGONES YA, y el resto de cosas
también.

Se’ns pixen i
diuen que plou
Més Nules

N

i diputats, ni senadors amb
les seues millors intencions,
segueixen igual els nostres
espigons.
Costas, que fàcil és quan tu no
tens res a perdre.
Però malgrat els vostres envits i els
de la mar, no ens cansarem.
Tenim a Nules una platja, un
poble i la seua gent, que malgrat tot
no s’acovardeix fàcilment.
Hem sigut, som i serem persistents, les bones paraules les sentim
però ja no les creiem, són molt falses
i nosaltres resistents.
Si
de
vostés
depenguera,
Ministeri, ja no existirien les nostres
casetes de la mar, un orgull, un sentiment, un patrimoni. De poc o res serveixen els diners que any rere any
inverteix l’Ajuntament en intentar
revertir el mal estat de les nostres
platges, i diem que de poc o res serveixen, quan veiem que en la primera crescuda de la mar a causa de qualsevol fenomen atmosfèric advers,
s’engull les actuacions realitzades. I
tornem a començar.
Cap administració competent té el
més mínim sentiment ni empatia,
són freds, calculadors amb els temps,
«Ja es cansaran i el final serà la conseqüència de la nostra inactivitat,
això sí, fem veure que els escoltem i
ens anem compungits i preocupats».
Des de fa dècades totes les corporacions municipals de Nules hem fet
l’impossible per a revertir el lamentable estat de la nostra costa i en particular la del nostre municipi, però les
respostes que arriben de Madrid sempre han sigut les mateixes: «Estem
treballant en això, però depén d’estudis, valoracions», i així anem passant
els anys.
Nules no reclama tan sols la deguda protecció de les casetes de la mar,
reclama i exigeix davant la inoperància de Costas una regeneració total
del litoral, ho reclama i exigeix
també
davant
la
Generalitat
Valenciana.
Si la política fins ara no ha donat
el resultat desitjat no ha sigut per
falta d’esforç, però sempre darrere
dels polítics hi ha un poble i opinem
que és el moment per a una implicació més forta si cap dels qui han confiat en totes i tots els que hem passat
en diferents èpoques pel govern
municipal. Més Nules creu que és el
moment, que els qui formem part del
consistori ens deixem del «i el tú més,
o menys» i creiem que estem en condicions d’afirmar que les dèsset persones que actualment representem a
tots els veïns i veïnes no dubtarem en
baixar a l’arena despullats de colors
perquè en definitiva estarem fent el
correcte. Li ho devem a les nostres
generacions passades, a la present i a
les futures, sense més.
Ja ha arribat l’hora de plantar cara
a qui siga, on siga i com siga.
Sempre avant.

Actualitat
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MÚSICA VIVA OFERIRÀ
L’ESPECTACLE ‘THE MUSICAL
SHOW’ EL 24 DE JULIOL

EL 25 DE JULIOL TORNA LA
TRADICIONAL BENEDICCIÓ DE
VEHICLES PER SANT CRISTÒFOL

NULES DEDICA UNA JORNADA
DE MEMÒRIA HISTÒRICA A
LA BATALLA DE LLEVANT

LA PLATJA DE L’ALCÚDIA ACULL
EL SEGON AQUATLÓ ESCOLAR
TRINOULAS EL 31 DE JULIOL

CONCERTS DE L’ORQUESTRA
LAUDÍSTICA DANIEL FORTEA I
LA BANDA ARTÍSTICA NULENSE

U El Grup de Veus Música Viva
torna a l’escenari. Serà el proper
dissabte 24 de juliol a la terrassa
de l’Estany, on oferiran des de
les 22.00 hores l’espectacle ‘The
Musical Show’, amb temes de
musicals tan coneguts com ‘El
fantasma de l’òpera’, ‘Cabaret’,
‘Frozen’, ‘Priscilla’, ‘Pocahontas’
o ‘El Gran Showman’.

U El proper diumenge 25 de
juliol torna una tradició que no
es va poder realitzar l’any passat
per la pandèmia de la covid-19.
A les 9.30 hores la capella de la
Mare de Déu del Carme a les
platges de Nules acollirà la
missa dedicada a sant Cristòfol,
i a continuació tindrà lloc la
benedicció de vehicles.

U Del 21 al 25 de juliol
l’Associació Platges de Nules i
l’Ajuntament, amb la col·laboració de La Corretjola, organitzen
una jornada de memòria
històrica dedicada a la batalla
de Llevant. La jornada de comunicacions serà el dissabte 24 de
juliol i també hi haurà conferències i rutes guiades.

U Torna l’esport a les platges de
Nules. El proper dissabte 31 de
juliol es disputarà la segona edició
de
l’Aquatlò
Escolar
Trinoulas. La competició tindrà
lloc en la platja de l’Alcúdia des
de les 9.30 i fins les 13.30 hores,
organitzada pel club Trinoulas i
puntuable per a la fase provincial dels Jocs Esportius.

U Les formacions musicals
locals tornen a ser protagonistes
en la programació d’Estiu a
l’Estany. El dissabte 31 de juliol
la Banda Artística Nulense oferirà a les 22.30 hores l’espectacle ‘Lorca, més que un poeta’. I
el dissabte 7 d’agost des de les
22.00 hores actuarà l’Orquestra
Laudística Daniel Fortea.

FAR M A C I ES t r a n s p o r t u r b à n u l e s
D E G UÀR D I A

TRANSPORT A LES PLATGES
DE DILLUNS A DIUMENGE (1 DE JUNY FINS AL 30 DE SETEMBRE)
DÍA 13

CALLE MAYOR, Nº 60

DÍA 14

CALLE MAYOR, Nº 70

Jardí-RENFE

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

DÍA15

CALLE PURISIMA, Nº 89

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

DÍA16

CALLE SAN BARTOLOME, Nº 2

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

DÍA17

AVENIDA DIAGONAL, Nº 4

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

DÍA18

CALLE CUEVA SANTA, Nº 31

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

DÍA19

CALLE SAN BARTOLOME, Nº 2

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

DÍA20

CALLE MAYOR, Nº 70

Far

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

20:43 21:43

DÍA21

CALLE PURISIMA, Nº 89

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

DÍA22

CALLE SAN BARTOLOME, Nº 2

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

DÍA23

AVENIDA DIAGONAL, Nº 4

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

DÍA24

CALLE CUEVA SANTA, Nº 31

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

DÍA25

CALLE SAN BARTOLOME, Nº 2

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

DÍA26

CALLE MAYOR, Nº 70

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

DÍA27

CALLE PURISIMA, Nº 89

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

DÍA28

CALLE SAN BARTOLOME, Nº 2

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

DÍA29

AVENIDA DIAGONAL, Nº 4

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

DÍA30

CALLE CUEVA SANTA, Nº 31

Pujada

8:29

8:30 09:58 09:59 10:58 10:59 11:58 11:59 12:58 12:59 13:58 13:59

14:58 14:59

CALLE MAYOR, Nº 60

Jardí-RENFE

15:58 15:59 16:58 16:59 17:58 17:59 18:58 18:59 19:58 19:59 20:58 20:59

21:58 21:59

DÍA31

