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25 anys de la Banda de
Tambors i Bombos de
la Hdad. de Nazarenos
La Banda de Tambors i Bombos de
la Hdad. de Nazarenos de la
Purísima Sangre celebra enguany
els 25 anys de la seua creació, en
març de 1996. PÀG. 7

Recullen dades de la pedregada
per a demanar la zona catastròfica

Del 16 d’abril al
2 de maig arriba
Nules Negre

U Nules torna a ser seu del
festival Castelló Negre amb
una completa programació i
moltes atractives novetats
per a gaudir de la literatura i
molt més. PÀGINA 8

81 sol·licituds
d’autònoms per
al Pla Resistir

El diumenge 11 d’abril una espectacular i inesperada
tormenta va cobrir de pedra els carrers de Nules

U L’Ajuntament de Nules ha
rebut un total de 81 sol·licituds d’autònoms i xicotetes
empreses per a acollir-se al
Pla Resistir, amb el que dona
suport a l’economia davant
la pandèmia. PÀGINA 3
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Així va quedar l’estadi Noulas Antonio Pérez Balada després de la pedregada.

Representants de la Conselleria, l’Ajuntament, la Unió i Cipla, durant la visita a camps afectats.

Nules vol recollir dades dels danys de la
pedra per a reclamar la zona catastròfica
L’Ajuntament demana als llauradors afectats que facen arribar els danys detectats al departament d’Agricultura municipal

E

l diumenge 11 d’abril,
una espectacular pedregada va sorprendre Nules
i altres municipis de la
Plana Baixa com la Vilavella o
Moncofa. A Nules, on la major
part dels carrers van quedar
coberts per un mant blanc de
pedra que semblava neu, hi va
haver fins i tot inundacions,
com la que van patir els veïns
del carrer de Sant Ramon, on
l’aigua va entrar en alguns
baixos. La Brigada Municipal es
va posar a treballar per reobrir
totes les vies de la localitat al
trànsit i la Policía Local es va
posar a disposició per a qualsevol necessitat del veïnat
Des de l’Ajuntament ja s’ha
comunicat que si alguna veïna o
veí ha patit desperfectes i necessita un informe meteorològic
acreditatiu del consistori per a
reclamar danys a l’asseguradora, pot sol·licitar-lo per registre
d’entrada. També es fa una
crida als llauradors afectats per
a que facen arribar al departament d’Agricultura els danys
detectats. El que es pretén és
recopilar la documentació per a
que els tècnics municipals
puguen realitzar un informe,
per a així poder sol·licitar la
declaració de zona catastròfica.
Representants
de
la
Conselleria d’Agricultura, de la
Unió de Llauradors i Ramaders,
de l’Ajuntament i de Cipla van

El carrer de Sant Ramon va tornar a patir inundacions degut a la forta tempesta.

El carrer de Santa Natàlia semblava cobert de neu.
visitar el 16 d’abril alguns
camps del terme municipal
afectats per la pedregada per a
conéixer in situ els danys. «La
institució autonòmica està tre-

Molts carrers de la població van quedar blancs després de la pedregada.

ballant amb la intenció de
demanar l’ampliació de la
extensió de garantía del segur
per a que les persones afectades
amb segur es puguen acollir»,

comenta
el
regidor
d’Agricultura, César Estañol.
En concret es van desplaçar a
Nules el secretari autonòmic de
la Conselleria d’Agricultura,

Roger Llanes; el director general, Antonio Quintana; el secretari general de la Unió, Carles
Peris; amb el gerent de Cipla,
José Manuel Ripollés.
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Reprenen el Programa
d’Oci Alternatiu per
als Adolescents

L’ajuntament va acollir la reunió per a coordinar el dispositiu especial per a Setmana Santa i Pasqua per la covid-19.

Reben 81 sol·licituds d’autònoms
per a acollir-se al Pla Resistir
L’Ajuntament va establir un dispositiu especial per a Setmana Santa i Pasqua degut a la covid

Els joves poden participar en diversos jocs i activitats propostos per ells.

L

El municipi de Nules va anunciar que durant aquestes setmanes es reprén el Programa
d’Oci
Alternatiu
per
a
Adolescents on els joves de 12
a 17 anys del poble podran
participar en activitats que es
duran a terme al Casal Jove.
Aquesta iniciativa estava
prevista per a l’any anterior i
s’anava a fer amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Moncofa, però la pandèmia va
obligar a la seua cancel·lació,
no obstant això s’ha acordat
que davant la situació actual
cadascú
dels
municipis
reprengui l’activitat, per ara,
de manera independent.
«La
idea
fonamental
d’aquesta iniciativa és que els
propis joves siguen els que
proposen i impulsen activitats
relacionades amb el que més
els agrada segons els seus gustos i les seues preferències»,
assenyala Gabriel Torres, regidor de Joventut. D’aquesta
manera, els adolescents poden
compartir els seus gustos amb
els seus propis companys, descobrint així noves activitats
amb les que passar el temps.

’Ajuntament de Nules ha
rebut un total de 81
sol·licituds d’autònoms i
xicotetes empreses per a
acollir-se al Pla Resistir. Així
doncs, d’aquestes sol·licituds 53
rebran, en breu, la corresponent
ajuda, mentre que hi ha set
sol·licituds pendents d’esmenar
la documentació presentada i
21 que han estat denegades per
incompliment dels requisits.
De manera que les persones
sol·licitants podran ser beneficiàries d’una quantitat fixa de
2.000 euros per cada persona
autònoma o xicoteta empresa
amb un màxim de 10 persones
treballadores; i d’una quantitat
variable de 200 euros per cada
persona treballadora afiliada a
la Seguretat Social, en data 31
de desembre del 2020, contractada per la xicoteta empresa o
persona autònoma locals.
Per tant, el consistori destinarà a aquesta actuació un
import total de 272.797 euros.
No obstant això, cal recordar
que l’Ajuntament de Nules
aportarà 40.919,55 euros de les
arques municipals al Pla

Resistir, que està cofinançat
amb la Generalitat Valenciana
amb 170.498,12 euros, i amb la
Diputació Provincial de Castelló
que destinarà 61.379,32 euros.
L’alcalde, David García,
comenta que «amb aquestes
subvencions es vol ajudar els
sectors del nostre poble més
afectats per la pandèmia ja que
la seua activitat econòmica s’ha

U Un total de 53
sol·licituds rebran la
corresponent ajuda i set
estan pendents de la
documentació

vist molt afectada. De totes
maneres, estem treballant per a
seguir ampliant les línies d’ajudes emmarcades en aquest pla».
D’altra banda, l’Ajuntament
de Nules va preparar un dispositiu especial davant el període de
vacances de Setmana Santa i
Pasqua. Per aquest motiu, va tindre lloc una reunió per a coordinar els efectius de la Policia
Local, de Protecció Civil i de
Creu Roja Nules de cara al compliment de la normativa Covid
en vigor, principalment.
Així doncs, es va acordar
reforçar la plantilla d’agents de
la Policia Local durant aquests
dies «per a vigilar el compliment de totes les mesures restrictives, especialment es volia
controlar les festes il·legals en
habitatges privats o els botellons si es donara el cas», va
assenyalar l’alcalde i regidor de
Policia Local i Seguretat.
De fet, també es van controlar els horaris i els aforaments
de l’hostaleria i restauració i la
limitació de mobilitat nocturna
a partir de les 22.00 hores, entre
altres.

El programa s’ha dut endavant amb l’ajuda de l’IES
Gilabert de Centelles, on els
joves de Nules reben l’educació secundària. Així doncs,
amb la col·laboració del centre
educatiu s’han format una
sèrie de grups motor i aquests
han sigut els encarregats de
proposar les activitats, de
manera que es trobe una varietat de continguts per a tots.
De fet, a principis d’abril es
va començar amb les primeres
activitats. Els joves inscrits van
poder gaudir amb els seus
companys de diferents jocs de
taula per a desconnectar dels
aparelles electrònics. També
van participar en gimcanes i
van tindre jornades de cinema, on van visionar continguts dels seus interessos.
Les activitats continuaran
al Casal Jove del municipi, més
concretament els dissabtes de
17.00 a 20.00 de la vesprada.
A les xarxes socials de
l’Ajuntament es publicarà tota
la informació i la manera de
inscriure’s a les diferents activitats, que cal recordar que
totes són gratuïtes.
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Desbloquejen el PAI Senda Mitjana
i reprenen l’obra civil de l’ampliació
Només quedarà signar el conveni amb l’empresa de suministrament elèctric per a acabar
La situació actual, pel que fa
les diverses actuacions en
matèria industrial, permetrà
que en un breu periode de temps
«Nules dispose de més metres
quadrats de sol per a empreses
que en el moment en que vam
arribar a l’Ajuntament», en
referència directa als dos projectes que també estan avançant a
l’antiga N-340.
D’altra banda, en el PAI de la
Senda Mitjana encara queden
alguns aspectes per gestionar,
com el suministrament elèctric,
que «ja s’està negociant amb
Iberdrola», explica García.
AMPLIACIÓ DEL POLÍGON III

Els treballs per a asfaltar els vials del PAI Senda Mitjana estan molt avançats.

L

es màquines han tornat a
treballar a l’urbanització
del PAI Senda Mitjana de
Nules, anys després de la
paralització del projecte per
diversos problemes de l’agrupació de propietaris que va assumir el seu desenvolupament. El
principal: la falta de pagament
de les quotes d’urbanització per
part d’alguns afectats. Una
situació desbloquejada amb la
intervenció de l’Ajuntament.
Els carrers que formen aquesta part del polígon pendent
d’execució han sigut asfaltats i,
com va confirmar l’alcalde,
David García, «la intenció és que

a finals d’abril es puga fer la
recepció parcial de l’obra», la
qual cosa permetrà, entre altres
qüestions, que «es puga normalitzar el tràfic i es puguen retirar definitivament les tanques».
Amb dècades de retard,
l’obertura d’aquesta segona
avinguda en el polígon hortofructícola de Nules és per a
l’alcalde una oportunitat que
no es podia deixar passar, i equipara la resolució d’aquest problema amb el desbloqueig
d’altres PAI industrials que
estan veient la llum al final
d’un llarg túnel de burocràcia i
obstacles administratius.

També cal destacar que Nules
ampliarà amb un total de
17.316.000 metres quadrats el
sòl industrial del Programa
d’Actuació Integrada (PAI) de la
Unitat d’Execució del Polígon
III. El Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana ja ha
publicat la documentació per a
la seua informació pública. Les
persones interessades tenen 45
dies, des de l’endemà de la
publicació de l’edicte en el
DOGV de 17 de març, per a consultar l’expedient en el departament d’Urbanisme o en la seu
electrònica de l’Ajuntament.
La inversió prevista per a
aquesta
actuació
és
de
857.948,60 euros que realitzarà
l’empresa Huhtamaki com a
agent urbanitzador, per a
ampliar les actuals empreses i
atraure’n de noves.

Estudien la proposta de L’Orgue de Tots
per a que l’òrgan torne a l’arxiprestal

L’Ajuntament va acollir la presentació del projecte per a recuperar l’òrgan.
L’Ajuntament de Nules, la Caixa
Rural Sant Josep, la Parròquia
de Sant Bartomeu i de Sant
Jaume i l’associació local
L’Orgue de Tots treballaran conjuntament per a estudiar la po-

ssibilitat de dotar a l’església
arxiprestal d’un òrgan.
De fet, a mitjans d’abril va
tindre lloc a la casa consistorial
la presentació del projecte que
pretén retornar la música tubu-

lar a l’església. En concret, va
ser un representant de l’associació L’Orgue de Tots, Vicent
Flich, l’encarregat d’explicar
aquest projecte al regidor de
Patrimoni, Guillermo Latorre; a
la directora de la Caixa Rural
Sant Josep, Marisol Ballester, i al
rector de Nules, Manolo
Agorreta. Davant aquesta proposta, totes les entitats s’han
mostrat
predisposades
a
col·laborar per a traure endavant la iniciativa i recuperar
l’òrgan 80 anys després.
Des de l’any 1563, l’església
arxiprestal de Nules havia tingut en el seu haver un òrgan de
tubs i que, amb el pas dels
segles, fou reconstruït i ampliat
per a la litúrgia. No obstant
això, a l’any 1938, en plena
Guerra Civil, el temple va ser
destruït pels bombardejos i amb
ells també l’òrgan que es trobava al seu interior.

César Estañol, Rafael Mateu i David García van inaugurar la nova aula.

Una aula a l’ecoparc
permet donar un pas més
en l’educació ambiental
L’ecoparc de Nules compta
amb una aula ambiental amb
la que es vol conscienciar als
visitants i als usuaris en temes
relacionats amb el reciclatge,
principalment.
A finals de març, l’alcalde,
David García; el regidor de
Medi Ambient, César Estañol;
el president del Consorci de
Residus
Palància-Belcaire,
Rafael Mateu, i la seua gerent,
Silvia López, van inaugurar
aquestes instal·lacions.
Tant l’alcalde com el president de l’entitat van coincidir

en assenyalar l’importància de
l’ús de l’ecoparc i dels avantatges per a les persones usuàries,
a més van posar l’accent en la
conscienciació ciutadana especialment a l’hora de separar
els residus d’orgànica.
En aquesta aula ambiental
es podrà trobar informació de
les campanyes que organitza
el consorci; de la targeta verda
amb la que es por rebaixar el
rebut de la taxa per tractament de residus; i es poden
sol·licitar visites per a l’alumnat dels centres educatius.

Un operari neteja amb la cuba la plaça Major de Nules.

Recuperen la neteja
viària amb cuba a càrrec
de l’empresa Vareser
Nules ha recuperat la neteja
viària amb cuba amb l’entrada
en vigor del servei que, des de
l’1 d’abril, presta l’empresa
adjudicatària Vareser.
Amb la renovació per quatre anys del contracte del servei de neteja dels carrers i
espais públics, tant del municipi com de Mascarell i la zona
marítima, s’incorpora com a
novetat aquesta tasca amb la
que es pretén mantindre més
nets els vials. Cal assenyalar
que amb aquesta nova contrac-

tació s’ha subrogat el contracte al personal que treballava
en Fobesa, que fins ara s’encarregava d’aquest servei.
L’Ajuntament
renovarà
també, en breu, el contracte
del servei de recollida i tractament de residus urbans davant
el venciment de l’actual.
Des de la regidoria de Medi
Ambient s’assenyala que «amb
aquests nous contractes tenim
per davant reptes importants
enfocats a millorar aquests serveis», apunta César Estañol.
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La Unitat de
Mediació Policial
arriba a acords en
el 80% dels casos
La Unitat de Mediació
Policial de Nules ha arribat a
un acord o resolució en el 80
per cent de les sol·licituds
admeses a tràmit, donant
així solució a les queixes o
problemes de la ciutadania.
En concret, la Unitat de
Mediació Policial va portar a
terme en el primer trimestre
de l’any 2021 un total de cinc
actuacions, tres de les quals
de caràcter individual i altres
dos col·lectives, amb dos i un
demandants cadascuna.
«El balanç que fem
d’aquest primer trimestre de
l’any és molt positiu perquè
veiem que hi ha voluntat per
part de les persones implicades en arribar a acords
gràcies a la mediació i la professionalitat dels agents de la
Policia Local que formen
aquesta unitat. A més, cal
assenyalar que és un servei
totalment gratuït que ofereix
la nostra Policia Local que no
té cap cost addicional per a
l’Ajuntament»,
explica
l’alcalde
i
regidor
de
Seguretat i Policia Local,
David García.
La Unitat de Mediació
Policial es va posar en marxa
a Nules l’any 2016 i està formada per un oficial i dos
agents que es dediquen a
intervenir en conflictes entre
la ciutadania, com poden ser
assumptes d’àmbit rural per
límits o danys en horts; de
menors
i
discapacitats;
sorolls; problemes de convivència entre veïns; molèsties
de gossos, gats o altres mascotes; insults; o temes relacionats amb la insalubritat,
entre altres. Aquest servei es
pot sol·licitar per escrit a les
dependències de la Policia
Local de Nules.

El regidor César Estañol (segon des de la dreta), amb emprenedors del Focus.

Una jornada serveix per
a donar a conéixer els
avanços dels projectes
del Focus d’Empreses

L’Ajuntament de Nules, previ estudi
de la Policia Local, ha instal·lat una
rotonda en l’accés pel camí Cabeçol
davant l’Estany, per a millorar la
seguretat viària en l’encreuament.

U NULES REP LA VISITA
DEL NOU SUBDELEGAT DE
DEFENSA A CASTELLÓ

L’alcalde va rebre al nou Subdelegat
de Defensa a Castelló, el coronel Luis
Manuel Monzó, i li va mostrar la predisposició a albergar un acte de jura
de bandera per a persones civils.

U MILLORA LA SEGURETAT
VIÀRIA DE LA CARRETERA
DE LA VILAVELLA

L’Ajuntament ha instal·lat un semàfor
taronja intermitent en l’inici de la
carretera de la Vilavella encreuament
amb el carrer de Sant Bartomeu per a
que els conductors aminoren.

U EMBELLEIXEN LES
ZONES DE L’ESTANY I DE LA
GOLA DE LES PLATGES

L’Ajuntament de Nules segueix portant a terme actuacions de millora i
d’embelliment per a la posada en
valor de les seues platges, centrades
en l’entorn de l’Estany i la Gola.

Es tracta d’una iniciativa de nova creació que va servir també
per a que els participants pogueren aportar noves idees

L

’edifici
de
l’antiga
Cambra Agrària, en concret
el
formiguer
d’empreses Natiu, va
albergar a finals de març una
jornada per a donar a conéixer
els avanços dels projectes que
formen part de la IV edició del
Focus d’Empreses de Nules.
Els deu emprenedors que
participen d’aquest programa
van presentar el treball realitzat
durant el primer trimestre
d’enguany, al mateix temps que
van tindre la possibilitat de
comptar amb l’assessorament
de professionals i de personal
especialitzat de les empreses i
entitats que patrocinen aquest
projecte, entre altres.
El regidor responsable de
Desenvolupament Local, César
Estañol, comenta que «és una
iniciativa nova que s’ha posat

en marxa per primera vegada
enguany i amb la que es vol
crear un feedback entre els
emprenedors i els professionals
participants en aquesta jornada
per a que els ajude a avançar en
el projecte amb l’aportació
d’idees».
La jornada, anomenada
Evolution Day, es va desenvolupar de manera presencial i en
línia degut a l’actual situació
derivada de la pandèmia.
Cal recordar que els participants en el Focus d’Empreses
disposen al llarg d’un any d’un
espai físic a l’edifici de l’antiga
Cambra Agrària, on desenvolupar el negoci; d’un tutor per a la
realització del pla d’empresa i
formació específica impartida
per personal especialitzat; a
més de finançament inicial per
a materialitzar el projecte.

Donen feina a 73 persones mitjançant
els diversos programes d’ocupació locals
Un total de 73 persones desocupades es troben treballant
gràcies als programes d’ocupació locals que l’Ajuntament de
Nules ha posat en marxa amb
altres administracions.
En aquests moments s’estan
desenvolupant els programes Et
Formem, que dona feina a 26
persones entre l’alumnat i el
personal docent, directiu i de
recolzament;
el
Taller
d’Ocupació Nules VI, en el que
treballen 38 persones; el programa EMPUJU, que compta amb
dos persones treballant en
l’Agència de Desenvolupament
Local (ADL) i en l’Arxiu del consistori; a més s’ha contractat a

U POSEN UNA ROTONDA
EN L’ENCREUAMENT DE
L’ESTANY A LES PLATGES

quatre persones mitjançant el
pla Ecovid per a tasques de
desinfecció del municipi; i
altres tres persones que pertanyen al programa EMCORP i
que treballen als departaments
municipals
d’Atenció
Ciutadana,
d’Urbanisme
i
Brigada Municipal.
Des de la regidoria de
Polítiques d’Ocupació s’assenyala que s’està fent un gran esforç
per a dur a terme diferents programes per a activar l’ocupació
al municipi de Nules. De manera que, segons la regidora Rosa
Ventura, «aquestes polítiques
d’ocupació ens han portat a
tenir la taxa d’atur més baixa

que la mitjana de la comarca de
la Plana Baixa, de la província
de Castelló, inclòs també de la
Comunitat Valenciana».
La taxa percentual d’atur a
Nules, registrada el passat
febrer, era d’un 7,73% amb 652
aturats, mentre que a la Plana
Baixa era d’un 10,81%, a la província de 12,04% i a la
Comunitat Valenciana, 13,88%.
Nules també és el municipi
de la Comunitat, d’entre 10.000
i 40.000 habitants, amb la taxa
d’atur més baixa, seguida de
Benicàssim amb un 11,19%;
Godella amb un 11,27%, l’Eliana
que registra un 12,21% i
Alboraia amb 12,40%.

6

Actualitat

Crònica de Nules
ABRIL DEL 2021

El nostre patrimoni

I

Nules dedicará una calle a la obra
del arquitecto Luis Costa Serrano
Natural de Valencia, fue nombrado arquitecto municipal en 1925 y dejó huella en la localidad

Conveni per a restaurar
i fer ús turístic del refugi
de guerra del Convent

La signatura del conveni de col·laboració va tindre lloc a principis d’abril.

El edificio del Mercado Municipal es uno de los más importantes de cuantos diseñó Luis Costa Serrano en Nules.

N

atural de Valencia, su
familia provenía del
imperio austro-húngaro
al igual que la de los
Karuse, Goerlich o Bitterlich
que vinieron a la Vilavella en el
siglo XIX a tomar las aguas y
fueron los pioneros en Nules de
las transformaciones del secano
en grandes plantaciones naranjeras. Los Kosta, apellido de
Bohemia, lo castellanizaron por
Costa, apareciendo en los padrones de rústica de Nules a finales
del XIX como propietarios
naranjeros.
Su vinculación con esta localidad hizo que, al finalizar sus
estudios en la Escuela Superior
de Arquitectura de Barcelona,
optase a la plaza de arquitecto
municipal de Nules, convocada
debido al crecimiento económico de la población que llevaba
pareja la expansión urbana y de
la construcción, que conllevaría
nuevos servicios públicos.
Obtuvo la plaza y fue nombrado arquitecto municipal de
Nules en agosto de 1925, ejerciendo el cargo durante la dictadura de Primo de Rivera, reinando Alfonso XIII, siguiendo
durante la II República, durante
la cual vio la luz su proyecto
fundamental en Nules: el
Mercado de Abastos como se
denominó entonces, y al finalizar la guerra, con la dictadura,
recuperó su plaza al igual que
su compañero y amigo, el secretario
del
Ayuntamiento,
Enrique Prades, y fue arquitecto

municipal hasta que las competencias de Urbanismo fueron
asumidas por la comarcal de
Regiones Devastadas, ya en el
año 1942.
Su huella quedó impresa en
los edificios que proyectó, como
el ya citado Mercado Municipal,
pero su actividad como arquitecto de Nules fue más allá con
proyectos como el desvío de la
acequia mayor, el matadero, la
reforma y modernización del
ayuntamiento actual, la reforma y creación de cuadras y
cocheras del cuartel viejo de la
Guardia Civil (junto al actual
Edificio de la Música), el cementerio municipal actual y algunos proyectos menores más.
Proyectó también el crecimiento urbano como antecedente del
urbanismo definitivo que diseñó Regiones Devastadas.
GUERRA CIVIL

Durante la contienda civil proyectó los siete refugios antiaéreos ubicados en la plaza de la
República (actual Plaça Major),
debajo de la iglesia, que por
aquel entonces era utilizada
como garaje pues se quemó y se
robó todo lo que contenía en
1936; entre la calle de San
Pascual y la calle de Santa
Teresa frente a la calle Mártires
de Jaca (carrer Ample); en la
Plaza del convento, entre la
calle Azaña (avinguda de la
Constitució) y la calle Faustino
Valentín (carrer de la Mar i
Padre Tomás Lucas); en la calle

Faustino Valentín; un segundo
frente a la calle Isaac Peral (frente a Azucena o Buenavista), y en
la calle 1º de Mayo (avinguda de
sant Bertomeu i santa Bárbara)
frente a las calles Cervantes uno
y Santa Natalia el otro.
OBRA EN VALENCIA

En Valencia proyectó el refugio
contra bombardeos del colegio
Balmes para 4.000 niños. Tras la
guerra, proyectos importantes
de vivienda social de la Caja de
Ahorros de Valencia llevan su
firma junto a la del arquitecto
Javier Goerlich (arquitecto
mayor del Ayuntamiento de
Valencia), vinculado también a
Nules, ya que su familia, de
igual procedencia que la de los
Costa, ostentó la propiedad de
la casa que hoy ocupa la
Seguridad Social en Nules.
Tras sufrir depuración por el
franquismo, y para continuar
con su labor, realizó informes
para la primera corporación tras
la guerra sobre la situación de
destrucción en Nules. En 1942
proyectó el nuevo cauce de la
acequia Mayor que pasaba junto
a la calle Colón trasladándola
cerca de la estación a su trazado
actual. Llevó a término numerosos proyectos particulares, alargándose esta labor hasta los
años 70. Entre otros, destaca la
reforma de la casa de la familia
Prades frente a la Inmaculada en
la avenida Constitución.
Miguel Ángel Sanz Julià
Investigador de la historia de Nules

L’Ajuntament de Nules, el
Bisbat de Sogorb-Castelló, i la
Parròquia de Sant Bartomeu i
Sant Jaume, han signat un
conveni per a la recuperació
del refugi de la Guerra Civil
situat a la plaça del Convent
de la Sagrada Família, el que
suposa el primer pas reglat per
a actuar en aquest espai, propietat del Bisbat.
Entre els acords que contempla aquest conveni es
troba la restauració i la consolidació del refugi; el seu ús
turístic una vegada consolidat;

la realització d’una programació anual de visites; així com la
possibilitat d’organitzar visites guiades per als centres educatius locals.
Des de l’Ajuntament es vol
destacar la constant col·laboració que han mostrat, des del
primer moment, tant els
representants del Bisbat com
els de la Parròquia. El regidor
de Patrimoni i Museus,
Guillermo Latorre, assenyala
que «la nostra intenció és realitzar el primer sondatge en el
terreny abans d’acabar l’any».

Donació de 41 peces dels
artistes valencians Tuset
per al Museu de Nules

Fco. Javier Llobell (e), amb el regidor de Museus, Guillermo Latorre.
L’Ajuntament de Nules ha
rebut la col·lecció particular
de medalles de la família
Tuset, de fet ha sigut Francisco
Javier Llobell Tuset, familiar
de la recent desapareguda
escultora Amparo Tuset, i net
del pintor Salvador Tuset, un
dels artistes contemporanis
valencians més destacat, qui
ha donat la col·lecció familiar
al Museu de Medallística

Enrique Giner.
La donació consta de 41
peces i entre elles destaquen
nombroses
medalles
de
temàtica religiosa, com les
relatives les visites papals a
diferents ciutats, a més
d’altres que commemoren
efemèrides de la vida pública
nacional i internacional, i hi
ha dos exemplars confeccionats pel mestre Giner.
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Esquerra, la banda el Divendres Sant de 1998, dos anys després de la seua creació. Dreta, una formació més actual, corresponent a la processó de Dimecres Sant de l’any 2019.

La Banda de Tambors i Bombos de la
Hdad. de Nazarenos complix els 25 anys
L’agrupació va debutar el 24 de març de 1996 en la Processó Diocesana de Confraries que es va fer a l’Alcora i des de 2003 té secció de cornetes i trompetes

E

l 24 de març de 1996, un
grup de 18 confrares de la
Hdad. de Nazarenos de la
Purísima Sangre portaven
diversos mesos assajant per a
desfilar per primera vegada en
la Processó Diocesana de
Confraries, que es celebrava a
l’Alcora. Amb molta il·lusió
havien creat una secció nova, la
Banda de Tambors i Bombos,
que molt prompte va créixer i es
va convertir en un referent per
als nous confrares, que s’unien
any rere any a l’agrupació.
La confraria també va fer una
gran aposta en adquirir en pro-

pietat tot l’instrumental que els
confrares utilitzarien per a participar amb la Banda. Va ser una
decissió clau, ja que els seus
membres no havien de fer la despesa de comprar-se un instrument: la confraria el prestava.
Diversos han sigut els llocs
d’assaig des dels orígens de la
banda. En un primer moment,
els confrares van assatjar a
l’antic magatzem del Planchao i
al Mercat Municipal. També
alguns anys s’assatjava davant
el col·legi Pedro Alcázar.
Finalment, es van traslladar al
polígon de la Senda Mitjana per

a evitar qualsevol tipus de
molèsties i sorolls als veïns.
Durant aquests 25 anys han
passat per la Banda més de 120
confrares, renovant-se els seus
components de manera progressiva, per la qual cosa mai ha faltat qui acompanyara la confraria al ritme dels tambors i bombos. A més, l’any 2003 es va
complir un altre desig de la germandat, a l’incorporar a la
banda la secció de cornetes i
trompetes, arribant a abastar
els 10 integrants.
La Banda ha contribuït juntament amb la resta de confraries

de la ciutat a la creació de
l’Exaltació del Bombo i el
Tambor de Nules, que es celebra
el Dilluns Sant des de l’any
1999. També ha assistit a trobades i tamborrades a Vinaròs,
Benicarló, les Coves de Vinromà,
Peñiscola, Borriol, Benicàssim,
Betxí, l’Alcora, Almassora,
Moncofa, Vila-real, Castelló,
Borriana, la Vall d’Uixó, la
Vilavella…
Amb especial estima es recorda la participació en la baixada
de la Romeria de la Magdalena
de 2001 a la ciutat de Castelló,
en les processons de Setmana

Santa de les localitats de
Moncofa i Vila-real entre els
anys 1998 i 2002, en la Processó
del Sant Enterrament de
Mascarell en 2007 i en la festa
del
Crist
del
Calvari
d’Alfondeguilla en 2007 i 2008.
Al llarg d’aquests 25 anys, la
Banda de la germandat ha estat
coordinada
per
Antonio
Carbonell,
Miguel
Ángel
Martínez, José Luis Martínez i,
actualment, per Carlos Planelles,
i gràcies a la dedicació de tots els
confrares s’ha convertit en un
dels grups més participatius i
dinàmics de la confraria.

U ENTERRAMENT DEL
SENYOR EN EL SANT SEPULCRE
DAVANT LA MARE DE DÉU

La Junta Parroquial de Confraries de
Nules va haver d’adaptar la programació de Setmana Santa a la situació
sanitària actual. No obstant això,
enguany va destacar un acte nou i

emotiu que va tindre lloc Divendres
Sant a l’església Arxiprestal, amb el
que es va representar l’enterrament
del Senyor en el Sant Sepulcre
davant la Mare de Déu de la Soledat.

U ORACIÓ SOLEMNE
DAVANT EL NATZARÉ PER
LA FI DE LA PANDÈMIA

La Hdad. de Nazarenos va organitzar
Divendres Sant un senzill acte al
Convent en el qual, davant la imatge
del Natzaré, es va orar pels malalts i
per a demanar la fi de la pandèmia.

8

Societat

Crònica de Nules
ABRIL DEL 2021

Nules torna a ser seu del Festival
Castelló Negre per cinquè any
Entre les novetats, una mostra fotogràfica i una activitat on els escolars van ser protagonistes

Organitzen una Fira
d’Oportunitats per a
reactivar el comerç local

N

ules és, un any més, una
de les seus del Festival
Castelló Negre (FCN),
reconegut
a
escala
nacional i un dels més importants en l’àmbit de la literatura
del gènere negre i policíac. En
concret, Nules Negre té lloc del
16 d’abril al 2 de maig.
Per cinquè any consecutiu,
Nules està inclòs en aquest festival, que se celebra a Castelló des
de 2010, i que en aquesta 12ª
edició participa junt a Castelló,
Vila-real, Benicàssim, Peníscola i
Orpesa. «Després d’un any molt
complicat i difícil per a tots, tornem poc a poc a la normalitat i
a tindre agenda cultural, perquè la cultura és sanadora i la
necessitem. Estem orgullosos de
que el nostre poble acollisca un
festival cada volta més arrelat
en la nostra província i ens
il·lusiona de manera especial, ja
que ofereix una programació
variada i de molta qualitat amb
actes per a tots els veïns i per a
totes les edats», assenyala
Susana Tusón, regidora de
Biblioteca.
El festival va donar inici amb
una de les activitats més importants i innovadores: com és la
exposició fotogràfica Lo que ves
no siempre es lo que es, del nuler
Franc Ortiz, en la que participen alguns comerços del poble,
els quals tenen penjada una
fotografia acompanyada d’un
microrrelat relacionat amb la
novel·la negra. Entre les particularitats d’aquesta activitat cal
destacar que els textos estan
escrits per gent del poble que no
té relació amb el món de la literatura i que sorprendran als
seus veïns. A més, s’ofereix un
itinerari per a facilitar la localització dels comerços.

La pluja no va fer enrere al públic en el primer recorregut per l’exposició.

L’escriptora Graziella Moreno (e), amb Mònica Mira, delegada de Nules Negre.
Un altra novetat, on els escolars van ser protagonistes, és El
misterio de los seres mutantes, una
història interactiva que va
comptar amb la col·laboració de
l’escultor, José Antonio Collado.

A més, el 16 d’abril l’escriptora i jutgessa Graziella Moreno
va presentar el seu llibre El salto
de la araña al Club de Lectura
Cosas & Musas, que col·labora
amb aquestes activitats.

El Mercat Municipal va acollir la celebració de la Fira d’Oportunitats.
L’Ajuntament de Nules va
programar per al diumenge
11 d’abril i dilluns 12, una
fira d’oportunitats amb la
que es va pretendre ajudar a
reactivar el comerç local.
La mostra va comptar
amb diferents paradetes,
principalment del sector tèxtil i calçat, i es va poder visitar al Mercat Municipal en
horari d’11.00 a 14.00 hores i
de 17.00 a 20.00 hores.
Així doncs, des de la regidoria de Comerç es van sufragar totes les despeses per a
facilitar la participació del
comerç interessat.
«Volem que el cost per al
comerciant siga zero i que
amb aquesta fira tinga la possibilitat de vendre l’estoc de
la temporada d’hivern. Ha
sigut un any complicat i pensem que cal dur a terme
accions que ajuden el nostre
comerç», va matisar la regi-

Teresa Martínez Alagarda
celebra su 101 aniversario
Teresa Martínez Alagarda cumplió 101 años el 12 de marzo y
recibió,
de
parte
del
Ayuntamiento de Nules, un
ramo de flores acompañado de
una felicitación, lo que supuso
una gran sorpresa para ella.
Teresa nació el 12 de marzo
de 1920 en el seno de una familia de Nules de toda la vida. Sus
padres eran Vicente Martínez
Ibáñez y Teresa Alagarda Cuñ.
De su abuela Juana Bautista,
conocida como Batista, heredó
su familia materna y el apodo.
Teresita, como era conocida
familiarmente, creció en el
carrer de Sant Jaume junto a sus
dos hermanas, Carmen y

Soledad, y sus siete primos
maternos. También pasó alguna
temporada en Benicarló junto
con su tía Mª Rosa (sor Miguela),
hermana de la Consolación.
Estudió en el Colegio de Ntra.
Sra. de la Consolación de Nules
hasta que llegó la República y lo
cerraron, continuando en la
escuela que había en el actual
edificio de la música, con Dña.
Teresita como profesora.
En el año 1950 se casó con
Manuel Romero Vicent, conocido por Manolo el Hueseto, y pasó
a vivir en el carrer dels Àngels.
Con él tuvo tres hijas: Teresa,
Rosa y Carmen.
Le gusta estar informada y no

Teresa Martínez Alagarda, con el ramo de flores i la felicitación del consistorio.

dora Susana Tusón.
Cal assenyalar, a més, que
s’havia previst la celebració de
la Fira d’Oportunitats a la zona
de l’Estany de les platges de
Nules, però davant la inestabilitat climatològica es va decidir
ubicar-la al Mercat Municipal,
«de manera que també es van
poder beneficiar els locals d’hostaleria que hi ha al recinte del
mercat», va comentar la regidora de Comerç.
Entre els establiments que
van participar en aquesta fira
comercial es troben Mados
Store, Yalord 10, Inés Moda i
Complements, Johnny Ropa
Infantil o Ruth Leal.

U Es va traslladar de
l’Estany al Mercat
davant la climatologia
se pierde un telediario ni los
programas de política. También
le encanta disfrutar de la familia y ver los vídeos de ceremonias familiares.
Tiene 8 nietos y 10 bisnietos,
y una memoria envidiable, pues
recuerda todos sus cumpleaños.
Sus nietos dicen que les ha
transmitido muchos valores y
que es una persona muy generosa y amorosa. Recuerdan con
mucho cariño las reuniones
familiares con ella los domingos, y las navidades, y que hacía
la mejor paella del mundo.
El día de su 101 cumpleaños
cumplió uno de sus deseos:
poder visitar a la Mare de Déu
de la Soledat, que hacía ya un
año que no veía. El de visitar a la
Mare de Déu dels Desamparats y
el de reunirse con toda su familia para poder celebrarlo, espera
cumplirlos dentro de muy poco
tiempo.
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Ofrena floral i disparà
per a celebrar les festes
de Sant Vicent Ferrer

Análisis

La trampa de las
tarjetas revolving
RAMIRO

Navarro*

Els clavaris de la quinta del 95 van mantindre l’esperit d’una
tradició que s’ha suspés per segon any degut a la pandèmia

S

U BEQUES D’ART PER
ALS MÉS MENUTS AMB EL
CONCURS DE DIBUIX
‘SOM LA LLUM DEL NADAL’

Marta Miralles, Ainoa, Carlos García,
Carmen Arenós, Vega Giménez i
Rubén Beteta han guanyat sis
beques d’art amb Juanma Gavara en
el concurs de dibuixos ‘Som la llum
del Nadal’ d’Activa Nules.

U L’ASSOCIACIÓ MUSICAL
ARTÍSTICA NULENSE
OFEREIX UN CONCERT
DE SETMANA SANTA

El dissabte 3 d’abril, la Banda de
Música de l’Associació Musical
Artística Nulense va oferir el seu concert de Setmana Santa. Degut a la
pandèmia, es va gravar abans i es va
emetre per TV4.

Ramón Roig, José Vicente Morán i Óscar Romero, els clavaris de la quinta del 95.

P

er segon any consecutiu
degut a la pandèmia, no
es van poder celebrar els
actes habituals de la festa
de Sant Vicent, que acaba de
rebre la Declaració de Festa
d’Interés Turístic Provincial, a
conseqüència de la sol·licitud de
l’Ajuntament
No obstant, els clavaris del
95, Óscar Romero Salva, Ramón
Roig Aguilar i José Vicente
Morán Moreno, en representació de tota la quinta, van fer la
tradicional ofrena floral a Sant
Vicent, al que li van demanar
que tinguem salut i promés que
quan passe la pandèmia tornarem a compartir tota la progra-

mació d’actes que tant ens identifiquen com a poble amb més
ganes encara.
A l’hora del tradicional
passacarrer també es va fer una
disparà, per a viure a casa amb
la família o gent més pròxima
l’ambient fester.
Enguany tampoc es va poder
realitzar una altra tradició, i
part de la història de Nules,
enllaçada amb la Mare de Déu
de la Soledat. Cada diumenge
després del de Pasqua, la tradició marca que les camareres oferisquen la festa a la Verge. Totes
són part de l’Associació de
Capelleres i Camareres de la
Mare de Déu de la Soledat.

Coleccionismo
RICARDO

Yáñez*

Un interesante rodillo de propaganda

L

os rodillos de propaganda se han utilizado para
cancelar la correspondencia masiva admitida
en las oficinas principales de
Correos, por lo normal en
capitales de provincia. Su uso
fue primero postal exclusivo y
sin leyendas, de 1900 a 1902,
hasta los últimos a finales del
siglo XX. Las nuevas tecnologías y su elevado precio los
abocaron a un triste final.
Hoy traemos el octavo
matasellos de rodillo que se
usó en Valencia, en la oficina
principal de Correos, de 1935
a 1939, antes de ser capital de
la II República y hasta acabar
la guerra civil. Este fue sustituido en 1940 por otro de marcado signo político y que fue
utilizado en Valencia 15 años.

La carta tiene membrete
comercial de la Unión Ibérica,
con salida y destino en Valencia,
con el matasellos de rodillo,
cuya leyenda dice: «Valencia,
país de los naranjos, estancia

9

ideal, fiestas en marzo y julio» y
fecha del matasellos de 25 de
agosto de 1937, 9 N, es decir,
siendo cancelada en el turno de
las 9 de la noche.
El franqueo de la carta es el

de una ordinaria de 20 gramos
y con destino dentro de la ciudad, de 60 céntimos. Se franquea con un sello de 20 céntimos de la emisión de 1936
dedicada al XL Aniversario de
la Asociación de la Prensa,
representando a Torcuato
Luca de Tena, fundador del
diario ABC. Al no disponer de
sellos para complementar el
franqueo se procede a bisectar
o cortar por la mitad, un sello
de facial superior, de Mariana
Pineda de 1935. Bisectar fue
habitual en el franqueo de la
correspondencia en ambos
bandos durante la guerra civil.
No cabe duda del mensaje
que reza en el rodillo: «Ojála
que pronto podamos disfrutar
en las fiestas de marzo y julio,
en la capital del Turia».
*Presidente del Grupo Filatélico
y de Coleccionismo Noulas

egún el Banco de
España, las tarjetas
revolving
son
una
modalidad de tarjeta
de crédito, cuya principal
característica es el establecimiento de un límite de crédito cuyo disponible coincide
inicialmente con dicho límite, que disminuye según se
realizan cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de
intereses y gastos y otros) y se
repone con abonos (pago de
los recibos periódicos, devoluciones de compras, etc.).
El problema que se
encuentran nuestros clientes
es que siempre están endeudados y nunca dejan de acumular unos intereses altísimos, ya que los intereses que
aplican las revolving oscilan
entre el 20% y el 30%.
Más que como tarjetas de
crédito, las revolving funcionan como préstamos rápidos
o microcréditos. Para fomentar su uso, los bancos las han
ofrecido sin comisiones de
ningún tipo e incluso con un
porcentaje de descuento,
para hacer la oferta más
atractiva.
Sin embargo, lo que en
principio puede parecer una
fácil solución a los problemas cotidianos, suele terminar en una grave situación
de endeudamiento donde el
perjudicado puede llegar a
hacer frente al pago de unos
intereses de entre el 20% y
30% TAE, un interés usurario
y leonino que provoca que el
consumidor llegue a abonar
en concepto de intereses
entre un 50% y 70% del principal solicitado.
RECLAMACIÓN

Desde
Ramiro
Navarro
Abogados le animamos a
que, a la luz de la más reciente jurisprudencia en la presente materia, tanto por
parte
de
las
distintas
Audiencias
Provinciales
como por parte del Tribunal
Supremo, consulte con nosotros para estudiar sin compromiso la posibilidad de
reclamar la nulidad de su
crédito revolving y conseguir
así la devolución de la totalidad de los intereses usurarios
abonados de más, incluso en
aquellos casos en los que se
hubiera satisfecho o cancelado la deuda hace años.

*Ramiro Navarro Abogados
Castellón-Nules
Cita previa: 964 048 777
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El tiempo

Cuida’t

Prevención y control del mosquito tigre
Laboratorios Lokímica combate en Nules la presencia de los molestos insectos durante todo el año
La
empresa
Laboratorios
Lokímica S.A., como adjudicataria de los servicios de control de
mosquitos en Nules, realiza las
tareas de control y prevención
frente a esta plaga de insectos a
lo largo de todo el año. Durante
los meses fríos, la empresa de
control de plagas lleva a cabo
tareas de monitorización de los
imbornales y las trampas de
ovoposición, también se revisan
y monitorizan los focos de cría
de mosquito de campo, con el
fin de tener controladas sus
poblaciones y coordinar las
tareas de prevención. La coordinación de acciones tales como la
rehabilitación de caminos o la
limpieza de solares y acequias
que permitan su tratamiento
posterior, o bien la identificación de nuevos focos para prevenir la aparición de mosquitos
durante los meses más cálidos,
se realiza en encuentros multidisciplinares periódicos.
Durante los meses cálidos
(desde el inicio de la primavera
hasta entrado el otoño) es cuando se producen aumentos significativos de las temperaturas y
de las precipitaciones, que originan acumulaciones de agua
donde se desarrollan las larvas
de los mosquitos, cuyas primeras fases de vida son totalmente
acuáticas (larvas y pupas). En
este periodo, los técnicos de la
empresa realizan tratamientos
larvicidas periódicos en el casco
urbano, más en concreto en los
imbornales de las calles, donde
se desarrollan las larvas, prestando especial atención al control del mosquito tigre, Aedes
albopictus, muy molesto y potencialmente transmisor de múltiples enfermedades. En entornos
periurbanos, rurales y litorales

Un operario de Lokímica fumiga para evitar la aparición de mosquitos..
se llevan a cabo tratamientos
larvicidas frente al mosquito
común y el mosquito de marjal
(Culex sp. y Aedes caspius, respectivamente), en malladas o solares
inundables, acequias anegadas
y otras masas de agua estancada. Estos tratamientos se coordinan con los realizados por parte
de Diputación para optimizar
los recursos disponibles. En ocasiones puntuales, tras intensas
lluvias, puede activarse el plan
de tratamiento aéreo en grandes extensiones, siempre bajo
dirección de las autoridades
sanitarias supramunicipales,
donde el tratamiento por
medios terrestres en terreno
público no resulta accesible.
La concienciación y colaboración ciudadana es esencial, ya
que los mosquitos son un pro-

blema de todos y, por desgracia,
es en parcelas privadas donde se
suelen dar grandes focos de proliferación de estos insectos.
Resulta vital que los vecinos
de la localidad procedan periódicamente al drenado y limpieza
de acequias (que quedan obstruidas por los sedimentos o la vegetación, impidiendo el paso de
depredadores naturales como
peces), al desbrozado de solares

U La colaboración de
toda la población es
clave para evitar que
los mosquitos proliferen
por todo el municipio

inundables (ya que la vegetación
es un refugio para los insectos
adultos y dificulta enormemente
el tratamiento larvicida), la retirada de cubos, bidones y otros
enseres que puedan acumular
agua en su interior y ser un foco
de proliferación larvaria, el tratamiento con cloro (o la introducción de peces, para un control
natural) en balsas de riego, piscinas, arquetas, pozos y acequias
de obra con aguas estancadas, la
limpieza anual de canaletas y
desagües o el tratamiento semanal con cloro o lejía de los sumideros de los patios interiores.
Estos tratamientos a nivel particular son de obligado cumplimiento y quedan registrados en
la ordenanza municipal, su
incumplimiento lleva asociado
el pago de las sanciones correspondientes. También suponen
focos de cría los platos de las
macetas y recipientes del cementerio (se recomienda su vaciado y
limpieza periódicos), así como
los abrevaderos para animales
domésticos o de granja.
La participación de la ciudadanía en estas tareas es crucial
para controlar la propagación
de los mosquitos, ya que resulta
inviable el tratamiento municipal de este tipo de focos. Los
mosquitos no solo generan
molestias debido a sus picaduras, sino que pueden ser el vector de contagio de numerosas
enfermedades, algunas de ellas
muy graves, como el Virus del
Nilo Occidental, el Dengue, Zica
o Chikungunya. También es
recomendable en zonas de
abundancia de mosquitos, la
instalación de mosquiteras o el
uso de repelentes, para evitar
sus picaduras. ¡Al mosquito lo
paramos entre todos!

Associació Colònies Gats Nules

El control de l’alimentació dels gats de carrer

L

’article 337 del Codi
Penal castiga el maltracte animal, així com
l’enverinament o provocar-li la mort. Aquestes penes
poden arribar a ser de fins a
tres mesos de presó i inhabilitació de fins a tres anys d’ofici.
Igualment, segons l’ordenança vigent del municipi de
Nules, es considera infracció
molt greu el maltracte animal,
amb multes de fins a 3.000
euros. Una de les tasques dels
voluntaris i voluntàries que
estimen els animals és velar
per la seua seguretat, notificant a les autoritats les irregu-

laritats o assetjaments que
puguen estar sofrint.
El
passat
desembre,
l’Ajuntament de Nules va posar
en marxa una formació impartida per l’associació Huellas
Callejeras de Castelló on es va
formar als alimentadors i alimentadores en tot el procés no
sols del CER, sinó de bones pràctiques per a cuidar les colònies
respectant les mesures i lleis de
sanitat i medi ambient.
Aquestes persones, totes
voluntàries i de forma totalment altruista, reberen un carnet identificatori que els autoritza a alimentar als gats i gates
de les seues colònies. Aquestes
persones aprenen a manipular

els seus gats, de forma que
poden agafar-los per esterilitzarlos, vacunar-los, desparasitarlos… sense que el gat córrega
perill d’arrimar-se a ningú més.
Esta és també una de les
raons pel que es demana des de
l’Ajuntament de Nules i des de
l’Associació Colònies Gats Nules
que ningú que no tinga carnet
alimente els animals del carrer.
Moltes voltes, alimentar
sense control, entorpeix les tasques que els gats puguen necessitar, com tindre un seguiment
d’algun tractament veterinari.
A la formació es va incidir amb
la correcta alimentació dels animalets del carrer, ja que hi ha
molts aliments humans que no

toleren. La llet, per posar un
exemple d’allò més conegut,
els provoca mal als intestins.
Per no dir que posar sobres de
paella embruta el carrer i
atrau insectes, per la qual
cosa, tampoc fa cap bé.
Però, qui son l’Associació
Colònies Gats Nules? Doncs
són aquells i aquelles voluntaris i voluntàries que volen ajudar els gats del carrer.
Alimentadors i alimentadores,
cuidadors i cuidadores, socis i
sòcies... Un grup de veïns i
veïnes als que ens importen els
gats i gates del carrer i el seu
benestar. Un col·lectiu que
s’esforça per protegir i defensar aquests animals.

En marzo, más
precipitaciones
JUAN ANTONIO

Pitarch
Tena*

E

stimado-a lector-a, este
último marzo se caracterizó por una relativa
calma, tanto en las
capas medias como en las
altas de la atmósfera, predominando el tiempo estable y
soleado. El capítulo de la
inestabilidad se centró en los
días comprendidos del 7 al 9
y del 18 al 19, registrándose
entre ambos 54,3 l/m2. A esta
cantidad le sumamos los 25
l/m2 de enero, y los 14,4 de
febrero, y tenemos un total
de precipitaciones del trimestre de 93,7 l/m2, frente a
los 135 del primer trimestre
del 2020.
Estos focos de inestabilidad llevaban frentes asociados que recorrían la península ibérica del SO al NE, y que
al llegar a las costas mediterráneas, con un poco de presencia de vientos húmedos
de Levante, de marcado recorrido marítimo, era suficiente para que se reactivasen,
provocando precipitaciones
de carácter moderado.
La diferencia de precipitaciones entre ambos períodos
de tiempo establece que este
primer trimestre de 2021 ha
habido un déficit de -59,7
l/m2 con respecto al pasado.
En el capítulo de las temperaturas, los valores extremos del mes fueron de
21,5ºC de máxima, el día 14,
y una mínima de 5ºC, los días
20 y 21. La temperatura
media de las máximas ha
sido de 16,62 ºC y la media de
las mínimas de 8,66ºC.
Si levantamos nuestra
mirada hacia el cielo podremos observar cómo algunas
de las aves migratorias asentadas en nuestra población,
como son la golondrina
común y el avión común, ya
revolotean por el espacio
aéreo del municipio, aunque
todo hay que decirlo, de
momento lo hacen en número ligeramente inferior al de
otros años. El caso no es para
menos, ya que con una primavera con un inicio tan descontrolado con fuertes contrastes térmicos, estas aves se
lo piensan dos veces antes de
iniciar el ciclo migratorio
con un largo viaje desde el
continente africano hasta la
vieja Europa. Recomiendo a
los amantes de la naturaleza,
que se agencien un sencillo
manual sobre ornitología y
se den un paseo por el Jardín
Botánico. Valdrá la pena.
*Encargado de la estación
meteorológica de Nules

Societat

Crònica de Nules
ABRIL DEL 2021

11

Pepe Gimeno ; Llaurador i transportista

C

«Quan eixim a desinfectar pels carrers
molta gent ens saluda i ens aplaudeix»

ontinuant amb les seues
entrevistes
sobre
la
covid-19, Laura Yustas i
Nelo Vilar van parlar el
16 de setembre de 2020 amb
Pepe Gimeno, més conegut com
Pepe Panera, llaurador i transportista, qui els va explicar la seua
participació en les tasques de
desinfecció pels carrers del
poble. Cal recordar que durant
els primers moments d’incertesa sobre la salubritat del poble,
Pepe va prestar desinteressadament les seues hores i el seu
tractor per a participar junt a
altres voluntaris en la desinfecció del poble. Ens parla de la
reacció de la gent al passar pels
carrers i ens explica exactament
en què consistia la seua tasca.

--Bé, la idea era preguntar-te com va
ser açò del tractor, o siga, a qui se li
va ocórrer, com va eixir la cosa?
--Pues no ho sé, la veritat és que
jo què sé. A mi em va cridar la
secretària de l’alcalde i em va
dir «xe, Pepe, tu podries…?» --açò
perquè ho degueren vore en
algun altre poble o algo, supose,
no?--. I dic «home, clar que sí,
dona». I és quan… doncs vam
quedar, vam anar… vam quedar
allí en l’ajuntament, en el
magatzem i ja vam quedar
tres… crec que erem tres, tres
tractors i tres turbos- i ja vam
eixir. Ja ens van donar zones, la
primera vegada no sabíem res,
ens va costar quasi dues hores i
mitja pegar la volta al que ens
havien dit. Després ja, clar, ja va
ser tot més fàcil.
--I ho féieu amb el turbo?
-Clar, i jo me’n recorde que
entrava per carrers que això…
clar, això tira una barbaritat i al
tercer piso arribàvem, eh?
Després ja ens van dir «ei! No, no
hi ha que arribar tan alt!»
[risses]. Clar, perquè jo anava
per carrers estrets que això
anava pegant tan fort que pegava contra les parets i pegava
amunt i de nit amb la llum dic…
ah, pues, fins allà dalt arriba.
Després ja ens van dir «no, no
cal tirar tant, tireu menys perquè…», tireu amb menys pressió.
Però anaves per carrers que dies
«ah, pues, si està el virus el mate
segur» [risses]. Ja et dic que no
sé, la idea no sé de qui va ser, la
veritat.
--Està molt bé, també per la vostra
part que vos prestàreu a fer-ho. A
quines hores anàveu? De nit?
--De deu… primer vam estar
quasi de deu fins la una del
matí. El primer dia va ser un
caos perquè no saps… Després ja
en una hora i mitja jo em feia la

jo he passat per carrers que no
sabia qui vivia o… I feien aixina
els xiquets [saluda]. I tu dies
«òstia, tu». Però la veritat és que
vam rebre molts salutaments,
ens saludava molta gent.

Pepe Gimeno, durant l’entrevista realitzada per a la Nulespèdia.

La primera vegada ens va costar
quasi dues hores i mitja fer el
recorregut, després va ser més fàcil
Per a desinfectar utilitzem una
dissolució del dos per cent, posem
mil litres d’aigua per vint de lleixiu
Quan vam començar la campanya
de la taronja ens van fer una anàlisi
de sang per si teníem la covid-19
meua zona, en una hora i mitja,
però el primer dia, clar, des de
les deu fins quasi la una. Però
després, al segon dia ja… clar, ja
podies ficar-te per carrers en
direcció prohibida, que el primer dia anaves… tenies por,
«açò és direcció prohibida, com
vaig a entrar?», però clar, si no
hi havia ningú! Aleshores agafaves i dies «aquest recte» i després
anaves travessant: direcció
prohibida, sense direcció prohibida…; clar, agafaves carrer cap
allà i després tots els travessers…
Quan arribaves a la punta feies
el contrari, el paral·lel, i des-

prés… clar, aleshores ja et donaves més pressa. Més pressa no,
que ho teníem més controlat
que la primera vegada que ho
vam fer.

--Imagine que vos donaven...
--Un mapa i també lleixiu i… bé,
crec que eren dues garrafes de
lleixiu, que eren vint litres d’un
tipus de lleixiu, no de rentar,
en mil litres d’aigua. Açò és al
dos per cent. Al dos per cent de…
mil litres d’aigua per vint de
lleixiu. I dien que això era prou
per a matar. I sí que notaves
l’oloreta del lleixiu.

--Ho pagaven bé o què?
--No, no, pagar no ens pagaven
res. Ara, la veritat és que ens
han fet una cosa, ens han cridat
per telèfon i ens han dit que
podem anar ací a la Cooperativa
Agrícola Sant Josep de Nules a
omplir gasoil, cent euros de
gasoil, que nosaltres no vam
gastar tant… cent euros no vam
gastar, saps? Si vam eixir set o
huit o deu vegaes, pots gastar…
setanta-huitanta euros pots gastar, però cent euros no. Vull dir
que s’han portat bé. Després
també ens han dit que ens convidaran a un dinar o a un
sopar… I una placa commemorativa amb tots els que vam
eixir. Per a nosaltres de meravella. Dic, ací em moriré i estaré jo
ahí escrit [risses]!
--Comentàvem abans que ha sigut
una temporada molt emotiva perquè la gent estava agraint tot el
temps, supose que a vosaltres també
vos hauran agraït el que heu estat
fent amb la desinfecció...
--Sí, sí. Jo me’n recorde d’una
família que, eh, ixien tots, eh.
Els xiquets…, un que li diuen
Pardo d’ací de Nules, jo que
anava per eixe carrer i «ja estan
tots en les finestres», uns aplaudiments… i jo dic, vaja, què
família, sempre que he passat
sempre m’han aplaudit. I molta
gent et saludava des de la finestra. Gent que no coneixies. Clar,

--Bé, el que utilitzeu són motors de
polvoritzar, supose que treballeu
amb verí habitualment. Haurieu de
netejar-lo ben netejat abans de ficar
lleixiu i tot, no?
--Sí, jo cada vegada que anava a
polvoritzar per a l’Ajuntament,
el de l’Ajuntament em deia «ets
el número u, eh?, el que més net
el portes». Jo abans passava per
ací, el netejava ben net i hala,
clar, almenys que la gent diguera «tu, què asseat». M’ho deia,
«Pepe --em fa--, el que més net el
portes ets tu». Clar, perquè hi
havia gent que tal volta acabaven de treballar a les sis de la
vesprada i no els donava temps
de passar per la benzinera, netejar-lo i el que siga. Jo ací ho tinc
prou fàcil i de seguida el netejava ben net i això [risses]. I sí, el
que dius, verí, clar, tires verí,
que és el que jo deia «com ens va
a atacar el bitxo si està tot el dia
matant bitxos?», el bitxo dirà
«mare meua, ahí no m’arrime»
[risses].
--Tu ets llaurador de professió.
--Sí, llaurador i transportiste.
Durant els mesos d’hivern em
dedique a la taronja, amb el
camió, i a l’estiu vaig a l’horta,
llaurador.
--Com a llaurador, fins i tot com a
trasportista, enguany m’imagine que
no vos haurà marejat molt, m’imagine que haureu treballat seguit.
--Cap problema. Ens han fet…
vam començar la taronja nosaltres ja i els primers dies ens van
dir que havíem de fer-nos la setmana abans una anàlisi, ens van
fer una anàlisi de sang i, clar, el
que va eixir positiu doncs no va
poder anar a treballar, va haver
d’estar no sé si són quinze o vint
dies a casa. Però els altres, cap
problema. Clar, al principi que
estàvem
collint
nosaltres,
estàvem portant taronges, uf,
no n’hi havia tant d’això, i jo
crec que aleshores és quan pegava més el virus perquè ara pega
però no pega tant, crec, bé, ara
n’hi ha més mesures. Has de
baixar del camió amb la mascareta, amb la distància de dos
metres… I al principi quan en
març
de
2020
que
va
començar… no fèiem molt de
cas, la veritat. El que fèiem era
no anar a casa, clar, això també.
Jo tinc… mon pare encara viu i
jo a casa de mon pare no he anat
amb tot açò.
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Exigeixen explicacions al Ministeri per
prohibir el metilclorpirifos contra el cotonet
El ple de Nules aprova una declaració institucional en la que també es demana responsabilitats pels danys que patirà el sector

E

l ple de l’Ajuntament de
Nules va aprovar en març
una declaració institucional exigint al Ministeri
d’Agricultura explicacions per
no
concedir
l’autorització
excepcional de l’ús de metilclorpirifos per a poder lluitar
contra la plaga del cotonet.
En aquest sentit, cal recordar
que al mes d’octubre el ple va
instar al Ministeri d’Agricultura
a concedir l’autorització excepcional de l’ús d’aquest fitosanitari, actualment prohibit per la
Unió Europea, per un període
de 90 dies, entre els mesos de
març, abril i maig, per a que els
llauradors poguessin utilitzar-lo
únicament per als cítrics i per a
tractar aquesta plaga.
Així mateix, també es demanen responsabilitats polítiques i
legals pels danys que la inacció
del ministeri produirà a la citricultura de la província de

La plaga del ‘cotonet’ provoca greus danys en els tarongers.
Castelló, en particular, i de la
Comunitat Valenciana en general; i que s’indemnitze els llauradors afectats per la plaga.
Davant açò, el regidor

d’Agricultura, César Estañol,
explica que «amb aquesta declaració institucional es vol recolzar al sector citrícola que no va
poder combatre la plaga del

cotonet perquè des del Ministeri
d’Agricultura no s’han gestionat les corresponents autoritzacions. Volem una explicació i les
motivacions que els han portat
a no tramitar l’autorització amb
caràcter excepcional i per un
període determinat amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius que la falta de tractament
suposarà en les collites».
L’aparició de l’anomenat
Cotonet de Sud-àfrica o Cotonet
de les Valls, per ser aquesta la
primera població d’Espanya on
es va detectar, s’ha estès per tot
el territori valencià i es preveu,
si no es controla, que puga ocasionar la pèrdua de la totalitat
de la collita. De fet, davant
aquesta problemàtica no és la
primera volta que el ple de
l’Ajuntament de Nules aprova
una declaració institucional
sol·licitant a les autoritats competents mesures i solucions.

El Consell dona
suport a la nova
associació de la
clemenules de
la Plana
Només un mes i mig després
de la creació de l’associació
per a la diferenciació i posada en valor de la qualitat de
la clemenules de les comarques de la Plana, la
Generalitat Valenciana ha
donat suport a la iniciativa i
ha aprobat l’inscripció en el
registre d’associacions, la
qual cosa suposa el primer
pas oficial per a que l’organisme inicie la seua activitat.
Així, la junta directiva provisional pot centrar-se ara en
quines seran les accions a
impulsar.
La creació de l’associació
suposa la culminació d’un
treball impulsat des de la
Plataforma per la Dignitat
del Llaurador, que creu que
la principal solució per a trobar una eixida a la crisi quasi
endèmica de la clemenules
no és altra que impulsar una
marca de qualitat.

La Cooperativa organitza la
IVFira Agrícola de Sant Josep

Representants de la Cooperativa Agrícola i de les marques que van exposar, en la inauguració de la IV Fira Agrícola.

Amb motiu de la recent festivitat de Sant Josep, patró de la
Cooperativa Agrícola de Nules,
aquesta entitat va organitzar la
quarta edició de la seua tradicional Fira Agrícola.
Durant
eixos
dies
la
Cooperativa va oferir diversos
descomptes especials als seus
clients, i a més va realitzar al
seu magatzem una completa
exposició de les últimes novetats en productes fitosanitaris,
pinsos d’animals, ferreteria i
maquinaria agrícola.
Entre les marques que van
participar en aquesta edició hi
van estar Syngenta, amb les
seues darreres novetats en pro-

ductes fitosanitaris; Compo
Expert, amb terra i també producte fitosanitari; Himalaya,
especialitzada en ferreteria; i
Nutripienso, que ofereix pinsos
per a tot tipus d’animals.
Durant aquests dies també es
van sortejar cinc carros de compra en el supermercat i es van
fer tres dies de descomptes especials en la gasolinera.
A més, es van regalar cinc
quilos de taronja navelate per
cada 60 euros de compra.
La programació d’enguany
va incloure també la missa dedicada al patró, Sant Josep, el 19
de març, i una missa per als
difunts el dia 17.
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Nules acull la jornada de tecnificació
d’handbol corresponent a Castelló
Hi van participar fins a nou jugadores i jugadors infantils i cadets del Club Handbol Nules

E

l passsat divendres 9
d’abril va tornar el programa #FerFutur2021, de
la Fundació Trinidad
Alfonso i la Conselleria d’Esport
de la Generalitat Valenciana, en
aquesta ocasió adaptat a les pautes de prevenció del coronavirus. L’opció decidida va ser dividir als grups d’handbol per províncies i categories perquè
l’esport segur fòra el vertader
protagonista.
Així, el pavelló municipal de
Nules va acollir la jornada
corresponent a Castelló de les
Jornades
de
Tecnificació
d’handbol, amb la participació
de les jugadores i jugadors de la
província que destaquen pel seu
rendiment esportiu segons la
federació, en les categories
infantil i cadet, tant masculines
com femenines.
Un dia molt fructifer per a
tots els participants, entre els
quals va destacar un bon nombre de jugadores i jugadors de
casa, pertanyents al Club
Handbol Nules.
De fet, en la categoria infantil femení van ser seleccionades
María Peix Peris, Mireia
Bartolomé Clofent i María
Roselló González, i en infantil
masculí, David Peix Peris i
Carlos Caballer Viñals, mentre
que en cadet masculí la federació va cridar fins a quatre integrants del Llunart Jardineria
Nules: Omar Lahlou Martínez,
Manuel Heredia López, Joan
Sánchez Montiel i Pau Meneu
Barreda.
En total hi van participar 44
xics i 37 xiques, pertanyents a
diversos clubs de la província
com ara és el cas del BM
Castellón, CH Vila-real, Amics
Onda, Unió Esportiva Betxí, BM
Alto Palancia, Club Almassora
BM o Handbol Benicarló, entre
d’altres.

María Peix, Mireia Bartolomé i María Roselló, de categoria infantil femenina.

U GRANS ÈXITS DELS
ALUMNES DEL CLUB
SCUDE NULES DE TENIS

Triomfen els alumnes d’Scude Nules.
El valler Nacho Serra ha sigut campió
júnior de la Comunitat Valenciana, i
Adriana Monlleó, de la Vilavella, subcampiona del Marca Challenge Cup.

U EL CLUB TAURONS
DE NULES TORNA A LA
COMPETICIÓ D’HOQUEI

El Club Taurons de Nules ja ha tornat
a la competició. Primer van jugar dos
partits ajornats per la covid-19 i després l’equp sénior va guanyar per 2-7
el Club Patí Vila-real.

U L’ESCOLA D’ATLETISME
DEL CA NOULAS PARTICIPA
EN EL PROVINCIAL SUB-14

El 3 d’abri,l l’Escola d’Atletisme del CA
Noulas va estar representada en el
Provincial sub-14 dels Jocs Esportius
per Irene Ortin, Alba Ventura,
Alejandra Prior i Mirei González.

Omar Lahlou, Manuel Heredia, Joan Sánchez i Pau Meneu, cadets masculins.

Carlos Caballer i David Peix, de categoria infantil masculina.

U DUES MEDALLES EN EL
CAMPIONAT AUTONÒMIC PER
AL CICLISTA AGUSTÍ SEBASTIÀ
El jove ciclista nuler Agustí Sebastià
Gómez continua destacant en la seua
trajectòria esportiva. Recentment va
obtindre una medalla de plata en
persecució individual en pista de 4
quilòmetres i una medalla de bronze
en el quilòmetre contrarellotge en el
Campionat Autonòmic que es va
celebrar al velòdrom Luis Puig de
València a finals del darrer mes de
març, i en el qual va participar amb
l’equip Benicàssim VR Sport.
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Opinión

El tiempo nos ha
dado la razón
CeN

L

levamos prácticamente un año
escuchando, pleno tras pleno
por parte de los dos grupos de
la oposición en nuestro municipio, su exigencia de que el
Ayuntamiento de Nules contratase el
servicio de enfermería escolar.
Desde Centrats en Nules (CeN)
defendimos desde el primer minuto
que las enfermeras y el resto de sanitarios, donde hacen falta y por tanto
hay que ampliar plantillas de profesionales, es en los centros de salud y
hospitales. Y que ello, en todo caso,
no era una competencia del
Ayuntamiento sino de la Conselleria
de Sanidad.
INFORMES

Así nos lo confirmaron los informes
jurídicos de los técnicos municipales
y la propia Generalitat Valenciana en
un informe realizado por la
Dirección General de Asistencia
Sanitaria de la Conselleria de
Sanidad, en el que indican que existe
duplicidad para la contratación de
personal de enfermería escolar con
fondos municipales, y remarca que la
prestación de este servicio en los centros educativos de la Comunitat
Valenciana supone una actividad
propia de esta Conselleria.
Cabe señalar que la institución
local solicitó a la Generalitat la emisión de un informe sobre inexistencia de duplicidades para la contratación de una enfermera o enfermero
escolar con fondos propios, para así
estudiar esta actuación que se aprobó
en sesión plenaria con los votos a
favor del PP y PSOE.
CONFIRMACIÓN

Este informe emitido por la
Conselleria ya confirmó lo que desde
el equipo de gobierno hemos defendido en todo momento ante esta cuestión, por lo que no corresponde al
Ayuntamiento realizar la contratación de este servicio. Pese a los informes, la oposición ha seguido insistiendo en este asunto.
Cabe señalar, al respecto, que
recientemente hemos tenido conocimiento de que la Fiscalía ha denunciado ante el Juzgado a los gestores
políticos del Ayuntamiento de Onda
por haber contratado el servicio de
enfermería escolar, sin tener competencia para ello y con los informes en
contra.
CAMBIO DE DISCURSO

Ahora seguro que algunos concejales
de PP y PSOE empezarán a cambiar
sus discursos, a tratar de hacer ver
que donde defendían A querían
defender B y viceversa.
Pero la realidad es muy sufrida y
lo que se dijo dicho queda, y grabado
ha quedado en las diferentes sesiones
plenarias en las que tanto se ha insistido para que cometiéramos una ilegalidad manifiesta.

La hormiga y la
cigarra
PP

S

omos un pueblo orgulloso de
nuestro patrimonio que ha
logrado, con sacrificio y esfuerzo, poner en lo más alto el
fruto de nuestra tierra: la clemenules. Ese emblema nos define, nos da
identidad y recuerda que somos hijos
de labradores que cultivaron la tierra
de sus antepasados. La misma que,
hoy, muchos seguimos mimando.
Por eso no podemos estar en manos
de cigarras que en lugar de activar y
potenciar este tesoro que compartimos permiten que se destruya y quiebre, dando la espalda al esfuerzo que
nos llevó hasta donde hoy estamos.
Estamos en abril y seguimos sin
presupuesto. Sobre la mesa, un borrador, en su tercera edición, que sigue
sin reflejar aquello que para nosotros
es incuestionable. El dinero de Nules
debe volver a Nules: en forma de planes de empleo, de inversiones directas a empresas y proyectos de utilidad para nuestro municipio.
Y hay dinero, claro que lo hay.
Solo es necesario trabajar y fijar prioridades. Porque las políticas de la propaganda y el autobombo, lejos de asegurarnos el futuro, lo han destruido.
Por ello, hemos trabajado una propuesta que, valorada en 397.329
euros, está encima de la mesa de
quien gobierna desde hace semanas.
El objetivo es claro: seccionar lo
superfluo para apostar por lo prioritario y urgente. Una iniciativa examinada a conciencia, trabajada punto
por punto y, lo más importante, realista y útil. Es lo que está esperando
Nules. Ser capaces de ponernos de
acuerdo para que aquellos fondos
que todavía no han sido derrochados
por quienes gobiernan puedan inyectarse a quienes los necesitan.
Por un lado, frenar el paro. Con
661 familias que han perdido su trabajo no podemos ignorar este drama.
Para atajar esta situación proponemos destinar una partida de 200.000
euros a crear un plan de ocupación.
Las familias quieren trabajar para
ganarse una nómina antes que acudir a Servicios Sociales a recibir
bonos de emergencia social.
Apostar por inversiones productivas con una inversión de 197.329
euros que permita ejecutar proyectos
útiles para la población. Y apoyar a
autónomos y microempresas, bases
de nuestra economía, que merece
una inversión de 93.315,30 euros que
el Fondo de Contingencia permite.
Sin olvidarnos de nuestros orígenes agrícolas. La eterna crisis que
amenaza un sector que el PSOE castiga sin metil clorpirifos para erradicar el
cotonet. El tratamiento que exigen
nuestros representantes en Madrid,
dando voz a nuestros héroes. Por eso
reclamamos que los 110.000 euros
recaudados del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica
vuelva a sus manos. Ellos, mejor que
nadie, saben dónde invertirlos.

Autónomos con
bello pueblo
PSPV-PSOE

A

sí es querido lector, los autónomos en Nules están orgullosos de sacrificarse por
tener un pueblo bonito.
Desde el 1 de enero de este año, los
autónomos de Nules oyen cómo en
otros pueblos sus Ayuntamientos
conceden ayudas económicas a los
comercios locales, ofrecen excepciones fiscales o directamente subvenciones al consumo. Pero en Nules no.
Los autónomos de Nules solo tienen
el consuelo de embellecer su pueblo.
¿Has bajado en tus ventas? No
pasa nada, consuélate mirando las
nuevas banderas que han puesto en
la playa. ¿Los impuestos municipales
siguen siendo los mismos aunque no
se haya prestado el servicio? Date un
paseo y se te pasará mirando las últimas flores que han puesto en la avenida. Y si te sobra un euro puedes
comprar un imán con la imagen que
más te guste de Nules para que en el
interior de tu hogar sigas disfrutando de lo bello que es tu pueblo.
A los bares sí que les han dado ayudas, dicen. Sí, de cada 10 euros la
Generalitat Valenciana ha puesto
6,25 euros, la Diputación de
Castellón 2,25 euros, y solo 1,5 euros
el Ayuntamiento.
¿Entonces? ¿Quién es el que más
ayuda ha dado? Claro, hemos de
entender que para un Ayuntamiento
lo primero es tener el pueblo bien
bonito. Lo que pase con sus comercios es cosa de la Generalitat y la
Diputación.

FIESTAS DE INTERÉS PROVINCIAL

Los fotógrafos, las tiendas de ropa y
de calzado, las floristerías, las peluquerías y todos aquellos comercios
que han visto cómo desaparecían las
fiestas, las bodas, las comuniones…
Que no se preocupen, que resistan un
poco más. El equipo de gobierno lo
tiene pensado. Vamos a declarar
Fiestas de Interés Provincial todos los
eventos de Nules. Esto hará que el
año que viene, como serán más
importantes, pues habrá más ramos,
más vestidos, más fotos para el
recuerdo. Mientras tanto, si tenéis
beneficios, podéis aportar alguna
ayuda para comprar un Órgano para
la Arciprestal, ya veréis qué bonito
quedará.
PRESUPUESTOS

Desde el pasado enero que el Grupo
Socialista está pidiendo crear ayudas
para el comercio local. El equipo de
gobierno de CeN y MésNules dicen
que los presupuestos, si eso ya para
mayo, que no es bueno correr.
El PP dice que quiere también ayudas, pero cuando nos ofrecemos a
sentarnos a crear las ayudas y votarlas con la mayoría que nos da el
Pleno su teléfono comunica.
Se ve que prefieren desgastar al
gobierno municipal que ayudar a los
vecinos.

Política de ‘terra
cremada’
Més Nules

M

és Nules ja intuíem a que
atindre’ns amb el PP de
Nules. Mai han ocultat les
seues intencions i actituds
quan varen passar a formar part de
l’oposició perdent manxa des de
l’any 2015. Però mos ha sorprés, descol·locat i decebut molt el camí
emprés per un PSPV de Nules desdibuixat, llevat que ja ens enganyaren
amb molt bon estil anys arrere.
Durant la legislatura 2015/2019 es
va conformar a Nules un equip de
govern molt plural, però malgrat
això estem convençuts que varem fer
el correcte, amb fallades i encerts,
com no, però amb consciència de treballar per tots i cadascun dels nostres
veïns i veïnes com era i continua sent
la nostra obligació.
Però, sorprenentment, en la present legislatura s’ha fet un tomb de
tal magnitud que com déiem abans
ens ha decebut, ja que per egos personals, o per alguna circumstància desconeguda per nosaltres, allò que la
passada legislatura era consens en
aquell equip de govern, evidentment
amb discrepàncies normals, en la present legislatura i NO en l’actual equip
de govern i els qui li donem suport,
tot és un caos propiciat pels abans
irreconciliables Partit Popular i Partit
Socialista del País Valencià a Nules, i
més concretament pels antics portaveus d’aquestes formacions.
Ens alegrem que dues persones
que no es toleraven, ja es puguen
tolerar, però clar, això té més lectures o només una, com titulava el
grup musical Amistades Peligrosas
en una de les seues cançons, Me quedaré solo, veurem al final d’aqueixa
suposada amistat perillosa qui es
queda sol, ja que una amistat de conveniència per a practicar la política
de terra cremada que tant el PP com el
PSPV de Nules practiquen, no sol tindre un recorregut molt llarg en el
temps.
Per als qui no coneguen la definició de terra cremada, direm que ve
d’una tàctica militar que consisteix a
destruir absolutament tot el que li
puga ser útil a l’enemic.
I que traslladat a l’àmbit polític i
concretament al del nostre poble,
l’enemic és l’equip de govern i els qui
li donem suport acostant el muscle
per a tirar avant accions destinades a
millorar les vides de tots els veïns i
veïnes sense excepció, amb un esforç
sobrevingut donades les circumstàncies excepcionals que ens toca viure.
Però ells a lo seu.
Més Nules té molt clar que l’única
representació d’una vertadera esquerra nacionalista i republicana a
l’Ajuntament de Nules és la nostra
formació, i així continuarà sent, ja
que queda demostrat dia a dia que a
uns altres amb ofrenar noves glòries
a Espanya, els basta i els sobra.
Política de terra cremada veïns i
veïnes, és el que hi ha.
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LA BIBLIOTECA ACULL LA
MOSTRA ‘EL QUIXOT VIST PER
FANDOS’ DES DEL 23 D’ABRIL

ESTRENA NACIONAL DEL
CURTMETRATGE ‘LA CHICA A
LA QUE NO SUPISTE AMAR’

PEPA BUENO VISITA EL CLUB DE
LECTURA COSAS & MUSAS DINS
DEL FESTIVAL NULES NEGRE

MÒNICA MIRA, MARTA VICENT I
JAVI ALFONSO, LES ÚLTIMES
PROPOSTES DE NULES NEGRE

REPRESENTACIÓ DE ‘MOBY
DICK’ PER A XIQUETES I XIQUETS
AL MERCAT MUNICIPAL

U El 23 d’abril, amb motiu de la
celebració del Dia del Llibre,
s’inaugura a la Biblioteca
Municipal José Vicente Felip
Monlleó la mostra El Quixot vist
per Fandos, que acull l’obra de
l’artista borrianenc Manolo
Fandos. Es pot visitar fins el 2 de
maig i reuneix 49 dibuixos
sobre el Quixot.

U El 23 d’abril, dins de Nules
Negre, es projectarà en estrena
nacional el curtmetratge La
chica a la que no supiste amar,
adaptació de l’obra de Marta
Robles, a les 19.30 hores al
Mercat Municipal. El visionat
tractarà sobre la prostitució i el
càncer de mama. En acabar,
debat amb l’autora i directora.

U El Club de Lectura Cosas &
Musas es trasllada al Mercat
Municipal amb motiu d’una
nova edició del festival Nules
Negre. El 24 d’abril, des de les
18.30 hores, rebran a la periodista i escriptora Pepa Bueno,
que presentarà la seua darrera
novel·la, Vidas arrebatadas. Amb
aforament limitat.

U Recta final de Nules Negre. El
25 d’abril, a les 18.30 hores en el
Mercat Municipal, l’escriptora
nulera Mònica Mira presenta el
seu llibre Tres días. I el 2 de maig,
a les 18.00 hores al pati del
Museu de Medallística, narració
teatralitzada de relats oscurs a
càrrec de Marta Vicent i Javi
Alfonso. Aforament limitat.

U El divendres 23 d’abril, a les
18.00 hores, en el Mercat
Municipal es farà una representació de la novel·la Moby Dick,
una iniciativa de les regidories
d’Educació,
Cultura
i
Normalització Lingüística per a
xiquetes i xiquets de 6 a 11 anys,
que rebran un llibre en valencià. Aforament: 70 places.

(1 D’OCTUBRE FINS 31 DE MAIG)

transport urbà nules

TRANSPORT URBÀ - DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Jardí RENFE		

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

Tales		

8:33

10:03

11:03

12:03

13:03

Senda Mitjana		

8:34

10:04

11:04

12:04

13:04

Mascarell

8:35

10:05

11:05

12:05

13:05

7:45

Puríssima

7:48

8:38

10:08

11:08

12:08

13:08

Santa Bàrbara

7:49

8:39

10:09

11:09

12:09

13:09

Santa Natàlia

7:51

8:41

10:11

11:11

12:11

13:11

1er de Maig

7:52

8:42

10:12

11:12

12:12

13:12

Ctra. Vilavella, 1

7:53

8:43

10:13

11:13

12:13

13:13

S.M.R Molas

7:55

8:44

10:14

11:14

12:14

13:14

12:15

Cementeri *			10:15

11:15

Ambulatori

7:56

11:16

Diagonal

7:57		10:17		

12:17

LLaurador

7:58		10:18		

12:18

Pujada

7:59		10:19		

12:19

Jardí RENFE

8:00

12:20

TRANSPORT A

LES PLATGES

8:45

8:49

10:16

10:20

11:19

12:16

13:16

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

13.19

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Jardí-RENFE

8:00

10:30

12:30

17:30

18:30

Mallorca

8:16

10:46

12:46

17:46

18:46

Tales

8:01

10:31

12:31

17:31

18:31

Gola

8:17

10:47

12:47

17:47

18:47

Puríssima

8:04

10:34

12:34

17:34

18:34

Columbretes

8:18

10:48

12:48

17:48

18:48

Santa Bàrbara

8:05

10:35

12:35

17:35

18:35

Menorca

8:19

10:49

12:49

17:49

18:49

Sant Bartomeu

8:06

10:36

12:36

17:36

18:36

l’Estany

8:20

10:50

12:50

17:50

18:50

Marc A. Ortí (Pujada)

8:08

10:38

12:38

17:38

18:38

Mediterrani

8:21

10:51

12:51

17:51

18:51

Far (Ctra. Mar)

8:13

10:43

12:43

17:43

18:43

Far

8:22

10:52

12:52

17:52

18:52

La Plana Baixa

8:14

10:44

12:44

17:44

18:44

Pujada

8:29

10:59

12:59

17:59

18:59

Armada Espanyola

8:15

10:45

12:45

17:45

18:45

Jardí-RENFE

8:30

11:00

13:00

18:00

19:00
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